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Sammanfattning  

En vårdrelations uppbyggnad är en komplex process där hinder och möjligheter finns. 

Vårdrelationen är central i den personcentrerade vården och kan vara både vårdande 

och icke-vårdande. Syftet med litteraturstudien var att beskriva vårdrelationens hinder 

och möjligheter ur patienters perspektiv. Litteraturstudiens resultat baseras på tio 

vetenskapliga artiklar som har bearbetats med ett deduktivt förhållningssätt utifrån 

Halldórsdóttirs omvårdnadsteori. Hinder som framkom i resultatet var att vårdare ofta 

var för upptagna för sina patienter eller visade ovilja till sitt arbete. Det gjorde att 

patienterna drog sig tillbaka och kände sig ensamma. Resultatet visade att patienterna 

beskriver respekt och bekräftelse som två möjligheter i uppbyggnaden av en 

vårdrelation. Detta resulterade i att patienterna kunde tala fritt om sina behov för 

vårdarna. Både hinder och möjligheter kan överensstämma med Halldórsdóttirs 

omvårdnadsteori, där väggen står för hinder och bron står för möjligheter. Genom 

denna litteraturstudie framkom att det finns begränsad forskning kring ämnet därför 

skulle det vara av intresse att forskningen i framtiden fortsätter undersöka 

vårdrelationen ur patienters perspektiv. 
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Abstract 

A nurse-patient relations contexture is a complex process in which there are both 

barriers and facilitators. The nurse-patient relations is central to the person centered 

care and can be both caring and uncaring. The aim of this study was to describe the 

nurse-patient relations barriers and facilitators from the patients' perspective. The 

literature study results are based on ten scientific articles and are analyzed with a 

deductive approach by Halldórsdóttirs nursing theory. Barriers that emerged in the 

result is that nurses were often too busy for their patients or showed reluctance to 

work. This meant that patients withdrew and felt lonely. The result showed that 

patients described respect and comfirmation as two facilitators in the contexture of a 

nurse-patient relations. This resulted in that patients were able to speak freely about 

their needs for caregivers. Both barriers and facilitators could apply with 

Halldórsdóttirs nursing theory where the wall represent barriers and the bridge 

represent facilitators. Through this study it revealed that there is limited research on 

the topic so it would be of interest that research will continue examining the nurse-

patient relations from the patients' perspective. 
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Inledning 

Mellan åren 1989 och 2014 registrerades 40,7 miljoner vårdtillfällen inom 

slutenvården i Sverige vilket blir i genomsnitt 1 628 000 vårdtillfällen per år 

(Socialstyrelsen, 2015). Enligt Inspektionen för vård och omsorg (2015) inkom det 2 

674 klagomålsanmälningar år 2014 till patientnämnderna runt om i Sverige som rörde 

kommunikation och omvårdnad, vilket motsvarar 21 % av den totala mängden av 

klagomålsanmälningar. 

Människor som erhåller vård benämns, inom vårdvetenskapen, som patienter och de 

som vårdar benämns som vårdare. Mellan vårdare och patient kan det uppstå en 

relation som beskrivs som en vårdrelation. Den vårdande vårdrelationen ser olika ut 

mellan olika vårdare och patienter, dessutom kan patienter även uppleva den vårdande 

vårdrelationens motsats alltså den icke-vårdande vårdrelationen (Kasén, 2012). 

Jakimowicz, Stirling och Duddle (2014) menar att det är viktigt att patienter känner 

sig respekterade och trygga eftersom det ökar patienternas delaktighet. Med ett 

holistiskt förhållningsätt och kontinuitet skapas ett positivt och öppet klimat mellan 

vårdare och patienter (ibid). Andra faktorer som påverkar vårdrelationen är stress, 

tillit och ömsesidighet (Turpin, McWilliam & Ward-Griffin, 2012). 

Sjuksköterskeprofessionen är en vårdande profession som möter patienter, utför vård 

och skapar vårdrelationer, därför är det av största vikt att sjuksköterskan har kunskap 

om hur patienter kan uppleva vårdrelationer. 

Bakgrund 

Under följande rubrik kommer personcentrerad vård, vårdrelationen och 

Halldórsdóttirs omvårdnadsteori presenteras. 

Personcentrerad vård 

Socialstyrelsen (2009) beskriver att god vård uppnås när de sex områdena för kvalitet- 

och patientsäkerhetsföreskrifterna följs det vill säga kunskapsbaserad, ändamålsenlig, 

säker, patientfokuserad, jämlik vård som är utförd inom rimlig tid. Enligt Leksell och 

Lepp (2013) kan dessa sex områden liknas med sjuksköterskans sex kärnkompetenser 

där personcentrerad vård är en central del. Personcentrerad vård är en vårdform som 

ser till att patienter står i centrum för vården och att utveckla personcentrerad vård är 

en ständigt pågående process. För att mäta effekter av att införa personcentrerad vård 

gjordes ett stort projekt om personcentrerad vård år 2010 där ett ramverk utvecklades. 

Ramverket består av fyra faktorer vilka var förutsättningar, vårdmiljö, 

personcentrerade processer och förväntade resultat. Förutsättningarna handlade om att 

vårdarna är kompetenta, har god självkännedom och har en social kompetens. 

Vårdmiljön innebär det sammanhang där vården bedrivs. Vårdmiljön bör ha en 

balanserad maktfördelning, möjlighet till nytänkande och risktagande(ibid). Vidare 

förklarar Leksell och Lepp (2013) att den organisatoriska strukturen kan påverka 

vårdmiljön. I den personcentrerade processen ses patienter som personer med 
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möjligheter till att få vara med som beslutsfattare i vården, vilket förväntas påverka 

resultatet i mötet. Resultatet är det som ger patienter tillfredsställelse, välbefinnande 

samt upplevd delaktighet i den personcentrerade vården. Det är viktigt att vårdarna 

har förståelse för att personcentrerad vård inte bör ses enbart som punktinsatser utan 

som en fortgående process (Leksell & Lepp, 2013).  

Frågan om vad en person är måste först utredas för att kunna sätta personen i 

centrum (Ekman, 2012). Vidare diskuterar Ekman (2012) att vid första anblick tycks 

frågan inte vara så svår men vid närmare eftertanke blir frågan betydligt svårare att 

formulera ett svar till. Edvardsson (2010) poängterar att begreppet person är bundet 

till rättigheten att få delta i beslut, få information och bli respekterad. I 

vårdvetenskapen refereras begreppet person till individ och människa i olika 

sammanhang (Ekman, 2012). Edvardsson (2010) menar att bara för att 

personcentrerad vård utgår från personen innebär det dock inte att begreppet 

patient bör försvinna. Det är viktigt att åtskilja begreppen där person är en individ och 

patient är en roll. En patient tas emot på grund av symtom eller sjukdom. Härmed inte 

sagt att personen med egna erfarenheter och livsberättelser försvinner eller förminskas 

(ibid).  

Edvardsson (2010) menar att personcentrerad vård är att se personen bakom 

sjukdomen. Hon menar att begreppet har kommit att betyda detsamma som god 

omvårdnad. Det innebär att sätta personen i centrum, försöka att se ur personens 

perspektiv i direkta situationer och ur dennes livsvärld. Oberoende av anledningen till 

varför personen söker vård bör denne sättas i centrum. Edvardsson (2010) menar 

även att det är i personcentrerad vård som det finns en vilja att ge det lilla extra, vilket 

förbättrar upplevelsen för personen. Det handlar om att få fram de tankar, händelser 

och förklaringar som personen med ohälsa har ur dennes livsvärldsperspektiv. Ekman 

(2014) poängterar att personcentrerad vård är att lägga tyngdpunkten på personernas 

berättelser om deras livssituationer och förutsättningar, inte på sjukdomarna eller 

diagnoserna. Dessutom diskuterar Edvardsson (2010) vidare att objektifiering av 

patienterna som diagnoser kan skapa en förminskning av personen i patienterna. 

Personens egna upplevelser och erfarenheter är av allra största vikt och blir inte lika 

centrala om personen ses som en sjukdom eller ett tillstånd. Slutligen menar 

Edvardsson (2010) att det är viktigt att vårdare stödjer patienternas styrkor och behov 

samt underlättar för patienter att ta egna beslut. 

Ekman (2012) beskriver att etik är en viktig del av det personcentrerade 

förhållningssättet. För att kunna arbeta personcentrerat är det viktigt att vårdaren är 

etiskt medveten eftersom patienter ofta hamnar i ett underläge när de behöver vård. 

Sjukdom eller skada kan innebära existentiella påfrestningar och känsla av utsatthet. 

Patienter kan hamna i ett direkt kunskapsunderläge och bli beroende av vårdaren i 

situationen. Enligt Ekman (2012) borde vårdarna eftersträva att patienterna har bästa 

möjliga utgångspunkt för att ta egna beslut om sin vård.  
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Vårdrelationen 

Omvårdnadsteoretikern Orlando (1990) belyser att syftet med omvårdnad är att möta 

patienters behov och att bidra med den hjälp som krävs. Eriksson (1997) menar att 

vårdrelationen kan se olika ut för olika människor. Utbyten av konkreta föremål eller 

service kan upplevas innehållslös, betydelselös och sakna äkthet utan en relation. Det 

är substansen och äktheten i mötet mellan vårdare och patienter som faktiskt skapar 

vårdrelationen. Orlando (1990) framhåller att det är vårdarnas ansvar att undersöka 

och förebygga faktorer som skapar försämrad mental och fysisk hälsa samt att 

bedöma hur vårdarens handlingar och bemötande påverkar vårdrelationen. Det är 

viktigt att vårdarna främjar en god vårdrelation för att patienter ska vilja uttrycka sina 

behov eller upplevelser. Ekman (2014) förklarar att i vårdrelationen bör 

informationen, beslutsfattandet och planeringen i vården delas jämlikt mellan vårdare 

och patienter. Det kan även innebära att anhöriga och familj räknas in i planeringen. 

Orlando (1990) menar att när vårdarna möter patienters behov stärks deras relation 

eftersom att patienter upplever att vårdarna är tillgängliga, vilket skapar trygghet.  

Enligt Kasén (2012) beskrivs fyra dimensioner av vårdrelationen som den vårdande, 

den icke-vårdande, den potentiella samt den avsaknande vårdrelationen. I den 

vårdande vårdrelationen beskriver patienterna att vårdarna tillvaratar patienters 

värdighet. Att vårdarna vårdar från sitt hjärta och inte bara för att det är deras yrke. 

Det beskrivs att mellan vårdarna och patienterna, bildas ett syskonskap där vårdarna 

representerar det äldre syskonet som ser efter sitt yngre syskon. Tvärtom beskrivs den 

icke-vårdande vårdrelationen av patienter som att de inte känner sig som människor 

eller känner sig ensamma och bortglömda. Den avsaknande vårdrelationen och 

vårdrelationen med potential att bli en vårdande relation beskrivs som en vårdrelation 

där patienterna bara delvis får hjälp och som kräver att de själv tar initiativ. Det leder 

till att om patienterna inte har möjlighet eller ork att själv upprätthålla vårdrelationen 

kan inte en vårdrelation skapas och på så vis uppstår en avsaknad vårdrelation (Kasén, 

2012). 

Enligt Holopainen, Kasén och Nyström (2012) är ömsesidighet liknat vid att samtliga 

människor har ett lika värde och att de möts i ett rum av ordlös samhörighet. I denna 

samhörighet uppenbaras meningen med livet och vilka individer de är och vilka 

individer de ska bli. Det är först när ömsesidigheten i dialogen nått sin äkthet som 

vårdrelationen kan utvecklas (ibid). 

Halldórsdóttirs omvårdnadsteori  

Den isländska omvårdnadsteoretikern Halldórsdóttir (1996) utvecklade en 

omvårdnadsteori i sin avhandling, om de icke-vårdande och vårdande mötena ur 

patienternas perspektiv. I avhandlingen beskrivs väggen och bron som två större 

metaforer vilka står för mötenas hinder och möjligheter. I en senare, djupare 

utveckling och analys av omvårdnadsteorin beskriver Halldórsdóttir (2008) 

dynamiken i en vårdrelation, därtill en utveckling av symboliken för väggen och bron. 
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Hon beskriver att kärnan i vårdrelationen är en spirituell förbindelse som kan 

förklaras som en livgivande vårdrelation. Den livgivande vårdrelationen är den högsta 

dimensionen en vårdrelation kan nå. Halldórsdóttir presenterar vidare att det finns 

olika förutsättningar för att vårdrelationen ska kunna utvecklas. Det är viktigt att 

vårdarna är äkta i sitt vårdande och ser hela personen i patienterna. Det framgår även 

att Halldórsdóttir (2008) belyser vikten att vårdarna upplevs som kompetenta i sina 

uppgifter och i deras förmåga att bemöta patienterna.  

  

Halldórsdóttir (1996) menar att bristande professionalitet inom vården symboliseras 

av väggen och då beskrivs vårdarna som ointresserade av patienterna som personer. 

Vårdarna går bara till patienterna vid påkallning och ger inte patienterna den tid de 

behöver. Vårdarna anses vara inkompetenta i vårdandet och kan upplevas som 

okänsliga för att de inte bry sig om patienternas känslor och genom att bli irriterade 

när patienterna ber om hjälp. De värsta aspekterna av väggen anses vara när vårdarna 

upplevs kalla och inhumana. Vårdarna beskrivs då som robotar som endast vårdar för 

att de måste och patienterna upplever sig ignorerade eller till och med illa behandlade. 

Resultatet av den bristande professionella vården leder till missmod, alltså att 

patienterna upplever kraftigt försämrat välmående och känsla av nedsatt 

självförtroende (Halldórsdóttir, 1996). 

Enligt Halldórsdóttir (1996; 2008) står bron för professionalitet och distans i möten 

mellan vårdare och patienter. Professionaliteten beskrivs av patienterna som att 

vårdarna bör vara omtänksamma, kompetenta och kontaktskapande. Den 

omtänksamma aspekten beskrivs som att vara en närvarande vårdare, att vara öppen 

och äkta samt visa respekt och omtänksamhet. Som kompetent vårdare är det viktigt 

att kunna göra korrekta bedömningar, undervisa och ge patienterna förutsättningar till 

att ta egna beslut och klara sig på egen hand. Vidare beskriver Halldórsdóttir (1996; 
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2008) de sex grundstegen i uppbyggnaden av en vårdrelation, det första grundsteget är 

att nå varandra och att skapa kontakt. Det kan skapas både av vårdarna och 

patienterna men det är av yttersta vikt att den motsatta parten besvarar kontakten efter 

som att det annars avstannar utvecklingen. Andra steget är att radera anonymitet. Att 

radera anonymitet innebär att vårdarna och patienterna börjar se på varandra som 

människor och inte som vårdare och patienter. Det ska ske ömsesidigt och med 

acceptans. Inom det tredje steget, som är erkännande av anknytning, är båda parterna 

medvetna om att det har skapats en anknytning till varandra. Dessutom beskrivs det 

att vårdarna blivit mer personliga och att patienterna upplever sig speciella. Det fjärde 

steget innebär att vårdare och patienter når en nivå av sanningsenlighet. I det steget 

har utvecklingen av en relation nått en nivå där båda parterna vågar vara ärliga mot 

varandra. Patienterna upplever trygghet och vårdarna ser patienterna för den de är och 

visar acceptans och värdighet. Det femte steget är att nå en stark sammanhållning, när 

patienterna känner att vårdarna står på deras sida, vilket då kan leda till att patienterna 

känner sig jämlika och mindre sårbara. Slutligen, som det sjätte steget, finns den 

sanna förhandlingen av omsorg, som förklaras att vårdarna uppnått full förståelse för 

vårdrelationen (ibid). Genom denna förståelse kan vårdarna arbeta både med och för 

patienterna (Halldórsdóttir, 1996; 2008).  

Halldórsdóttir (2008) belyser att det är viktigt att vårdarna vidhåller en distans byggd 

på respekt och medkänsla för att vårdrelationen ska fortsätta vara professionell. Precis 

som en bro finns det en distans mellan den ena och den andra sidan, på samma vis bör 

vårdrelationen yttra sig. Det är en av huvudskillnaderna mellan vårdrelationer och 

vanliga relationer, som uppstår inom familjer och med vänner. Utan denna distans 

skulle vårdrelationen upplevas som olämplig. Att vårdrelationen är viktig råder det 

inga tvivel om. De patienter som deltog i Halldórsdóttirs empiriska studier beskriver 

att vårdrelationen är en viktig del i den professionella vården och kan, i vissa 

situationer, bidra med ökat välmående och ökad känsla av hälsa. Halldórsdóttir (2008) 

menar vidare att utan vårdrelation blir det ingen riktig omvårdnad och för att nå den 

högsta dimensionen av vårdrelationen, alltså den livgivande vårdrelationen, ställs det 

en del krav på vårdarna. Vårdarna som kan skapa förutsättningar för en livgivande 

vårdrelation bör vara en livgivande person, vilket även innebär att vårdaren har en del 

speciella egenskaper. Dessa egenskaper kan vara att vårdaren blir glad och nöjd av att 

hjälpa andra, är positiv och hjälpsam, genuin, generös och har en fallenhet för yrket. 

Dessa vårdare beskrivs som goda ända in i själen och som någon som lägger sina egna 

värderingar åt sidan för att villkorslöst hjälpa andra (Halldórsdóttir, 2008). Resultatet 

av det professionella vårdandet är ökat välmående och egenmakt för patienterna 

(Halldórsdóttir, 1996). 

Problemformulering 

Varje dag vårdas tusentals människor. En utmaning för individen som behöver 

utlämna sig själv både kroppsligt och mentalt till dem som utför vården och 

omsorgen. I mötet mellan vårdare och patient uppstår en vårdrelation som enligt 
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Halldórsdóttir har både hinder och möjligheter i uppbyggandet. Som sjuksköterska är 

det viktigt att ha kunskaper om dessa hinder och möjligheter ur patienternas 

perspektiv.  

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att utifrån Halldórsdóttirs omvårdnadsteori undersöka 

vårdrelationers hinder och möjligheter ur patienters perspektiv. 

Metod 

Den valda metoden är en litteraturstudie där syftet var att skapa en översikt över 

tidigare publicerade vetenskapliga artiklar inom det valda området (Friberg, 2012). 

Datainsamling  

Litteraturstudien inleddes med en informationssökning där olika sökord togs fram och 

kombinerades för att få en översikt över det valda ämnet. När området var fastställt 

startade den egentliga informationssökningen och sökningarna gjordes systematiskt 

(Friberg, 2012). Artikelsökningarna utfördes i omvårdnadsdatabaserna Cinahl och 

PubMed samt databasen PsycInfo. Dessa databaser valdes då de ansågs vara relevanta 

utifrån litteraturstudiens syfte samt problemformulering (Forsberg & Wengström, 

2014). Sökningen i PsycInfo genererade träffar men inga vetenskapliga artiklar till 

resultatet. Sökorden som användes var vårdrelation (nurse-patient relations), 

patientupplevelse (patient experience), patienttillfredsställelse (patient satisfaction), 

patient attityder (patient attitudes), patient (patient), upplevelse (experience), 

omvårdnad (nursing), interaktion (interaction) och berättande (narrativ) (Bilaga A). 

Sökorden användes antingen som MeSH-term i PubMed, Major 

Heading/SubjectMajor i Cinahl eller som fritext i databaserna. Boolesk söklogik på 

sökorden användes för att få med sambanden mellan orden. Operatoren AND 

användes mellan sökorden för att styra databasen att inkludera flera sökord och 

smalna av i sökningarna (Friberg, 2012). Sökkriterierna var att artiklarna skulle 

beskriva vårdrelationens hinder och/eller möjligheter från patienters perspektiv och 

publicerade mellan åren 2005 och 2015. Det resulterade i 258 träffar där samtliga 

titlar lästes och diskuterades gemensamt. Ur dessa träffar kunde 55 relevanta titlar gå 

vidare och deras abstrakt lästes gemensamt. Av de 55 lästa abstrakten gick 18 vidare 

då de ansågs svara mot syftet. De 18 vetenskapliga artiklarna som gick vidare till 

urval 1 lästes i sin helhet först individuellt och sedan gemensamt (Bilaga B). I urval 2 

valdes det att lägga till inklusionskriterier som var empirisk studie, kvalitativ data 

samt kvalitetsgrad I och II (Bilaga B). En vetenskaplig artikel (Bilaga C, Artikel 5) 

använde mixad metod men endast det kvalitativa datamaterialet användes i resultatet. 

Inklusionskriterierna ledde till ett urval av tio vetenskapliga artiklar som ansågs svara 

på inklusionskriterierna samt litteraturstudiens syfte (Bilaga B).  
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En kvalitetsgranskning gjordes enligt Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall på 

samtliga vetenskapliga artiklar i urval 2. Bedömningsmallen bestod av olika 

påståenden som gav 0-3 poäng, vilket bestämde den vetenskapliga artikelns grad av 

kvalitet där hög poäng ger hög grad. Utifrån poängen räknades en procentsats ut som 

sedan bestämde om den vetenskapliga artikeln var av en grad I (100-80 %), grad II 

(79-70 %) eller grad III (69-60 %). Grad I står för den högsta kvalitéten. I denna 

litteraturstudie valdes att grad I och grad II var acceptabla vilket samtliga 

vetenskapliga artiklar från urval 2 var. Samtliga bedömningar gjordes först 

individuellt och sedan tillsammans då likheter och skillnader i bedömningarna 

jämfördes. Slutligen diskuterades granskningarna gemensamt tills konsensus var 

uppnådd. Det var sju artiklar som erhöll grad I och tre artiklar som erhöll grad II, 

samtliga artiklar sammanställdes till artikelöversikter (Bilaga C, artikelöversikt 1-10). 

För att få studiens innehåll mer sammanhängande att läsa så bestämdes det 

gemensamt att de vetenskapliga artiklarnas olika benämningar på patienter och 

vårdare skulle ha en enhetlig benämning. Alltså kallas i denna litteraturstudie 

vårdpersonal, legitimerade sjuksköterskor och diabetessjuksköterskor för vårdare och 

patienter samt boende för patienter. Begreppet patient valdes att användas för att 

tydliggöra att vårdrelationen skapas i vårdsituationer och då ansågs begreppet patient 

som vedertaget.  

Cinahl 

Litteratursökningen som gjordes i Cinahl inleddes med att ta fram Major Headings 

Nurse-patient relations från Cinahls headinglist. Nurse-patient relations valdes att 

kombineras med nursing och patient experience, med den booleska termen AND för 

att kombinera de angivna sökorden. För att ta fram nurse-patient relations som Major 

Heading användes subheading list. Det resulterade i 47 träffar varav tre valdes ut till 

resultatartiklar. Efter denna första sökning valdes att lägga till MajorSubject till 

sökorden. Dessa MajorSubject var patient satisfaction och patient attitudes. 

MajorSubject användes för att göra sökningen snävare och mer precis. Sökningen 

resulterade i 35 träffar varav fem artiklar valdes till resultatet. I samma sökning 

framkom en dubblett. Slutligen gjordes en sökning med Major Heading nurse-patient 

relations som valdes att kombineras med narrativ. Subject Major patient satisfaction 

och patient attitudes lades till vilket resulterade i sju träffar varav en blev 

resultatartikel och två var dubbletter. De sökord som inte användes som MajorSubject 

och Major Headings söktes som fritext och samtliga sökningar i Cinahl hade som 

begränsning att vara publicerade mellan 2005 till 2015. Det fanns tre vetenskapliga 

artiklar som hittades under sökningarna i Cinahl men fanns inte tillgängliga att läsa 

vidare och på grund av tidsbegränsningen i litteraturstudien valdes dessa 

vetenskapliga artiklar bort. 

PubMed 

Litteratursökningen i PubMed började med en sökning i MeSH databasen för att få 

fram det rätta sökordet för vårdrelation. Här framkom nurse-patient relations som 
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term. Vid första sökningen användes nurse-patient relations som MeSH och Major 

Topic samt valdes att kombineras med patient experience, patient satisfaction och 

nursing. Här användes den booleska söktermen AND för att kombinera sökorden. 

Resultatet blev 68 träffar varav tre var dubbletter och noll vetenskapliga artiklar ledde 

till nya resultatartiklar. I den sista sökningen kombinerades nurse-patient relations 

och patient satisfaction som MeSH termer som kombinerades med patient experience 

och nursing. Den booleska söktermen AND användes för kombinera sökorden. 

Resultatet blev 101 träffar var av en resultatartikel samt två dubbletter. På de sökord 

som inte var MeSH termer användes fritextsökning. Samtliga sökningar hade som 

begräsning att vara publicerade mellan åren 2005-2015.  

Databearbetning 

Inledningsvis lästes samtliga vetenskapliga artiklars resultat igenom i sin helhet var 

för sig och sedan utfördes gemensamt upprepade gånger. Därefter markerades likheter 

och skillnader i resultatet som delades in i två olika kategorier enligt Halldórsdóttir 

omvårdnadsteori väggen och bron (Tabell 1). Relevanta delar av resultaten som 

svarade mot syftet översattes sedan till svenska (Friberg, 2012). Likheterna och 

skillnaderna ställdes upp som nyckelord/meningar i en datatabell för att skapa en 

översiktlig förståelse av resultatsammanställningen. Databearbetningen i denna studie 

har haft ett deduktivt förhållningssätt med syfte att ha Halldórsdóttirs 

omvårdnadsteori om väggen och bron som utgångspunkt. Ett deduktivt 

förhållningssätt innebär att testa en teori eller hypotes. Den valda teorin prövades 

sedan mot resultatartiklarna för att antingen bekräfta eller förkasta teorin.  

Tabell 1. Resultatöversikt 

Vetenskaplig artikel Väggen (hinder) Bron (möjligheter) 

Brobeck, Odencrants, Bergh och Hildingh (2014) X X 

Coughlin. (2013) X X 

Edwall, Hellström, Öhrn och Danielson (2008) X X 

Koskenniemi, Leino-Kilpi och Suhonen (2015) X X 

Maben, Adams, Murells och Robert (2012) X - 

Norell Pejner, Zigert och Kihlgren (2015) - X 

Stenhouse (2011) X X 

Stoddart (2012) X X 

Sørlie, Torjuul, Ross och Kihlgren (2006) X X 

Westin och Danielson (2007) X X 
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Etiska aspekter 

Enligt World Medical Association (2013), som skapade Helsingforsdeklarationen, så 

ska en tilltänkt studie innan den startat ta hänsyn till de lagar i det land där 

forskningen ska utföras.  

Lagen om etikprövning (SFS 2003:460) har som syfte att skydda den enskilda 

människan och respekten för människovärdet vid forskning. Lagen innehåller 

bestämmelser och tillämpningar om personuppgifter, metodologi och känsligt 

material. Forskningen får endast godkännas om de mänskliga rättigheterna beaktas, 

forskarna har vetenskaplig kompetens samt då nyttan med forskningen överstiger 

riskerna. Lagen om etikprövning tar upp att deltagarna ska ha möjlighet till 

information, ge samtycke samt behandlas med sekretess. Personuppgiftslagen (SFS 

1998:204) har som syfte att skydda människor mot att den personliga integriteten 

kränks. Personuppgifter ska behandlas ändamålsenligt och på ett korrekt sätt. 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör det finnas ett etiskt övervägande som 

stärker att forskningen bedrivs på ett hederligt och korrekt sätt. Genom att uppfylla de 

etiska aspekterna skyddas deltagarna i studierna. Samtliga vetenskapliga artiklar i 

denna litteraturstudie uppfyller de forskningsetiska kraven för god forskning samt har 

erhållit tillstånd från etiska kommittéer. 

Resultat 

Resultatet har bearbetats enligt Halldórsdóttirs omvårdnadsteori med ett deduktivt 

förhållningssätt. Hinder för vårdrelationen presenteras under rubriken Väggen och 

möjligheter under rubriken Bron.  

Väggen 

Hinder som framkom presenteras här under rubriken väggen. En sammanfattning av 

resultatet presenteras i Tabell 2 där vårdarnas agerande visar på patienternas 

upplevelser. 

 

 

 

 

 

Vårdarna: Patienterna upplevde/upplevde sig: 

Var skuldbeläggande, ställde för höga krav och 

var dömande 
Minskad motivationen 

Visade brister i kommunikation Osäkerhet och oro 

Var upptagna Bortvisad, frustration och skuld 

Visade brist på intresse 
Inte respekterad och bristfällig 

omvårdnad 

Var underskattande, nonchalerande och 

objektifierande 
Bristfällig vård 

Tabell 2. Hinder i vårdrelationen   
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Brobeck, Odencrants, Bergh och Hildingh (2014) beskriver att om vårdarna 

tillrättavisade istället för att visa respekt upplevde patienterna sig inte bli bekräftade 

som personer. Detsamma gällde ifall vårdarna hade för höga krav, var 

skuldbeläggande, dömande eller försökte övertala patienterna till något de inte ville 

vilket ledde till att patienterna miste motivationen, slutade lyssna eller till och med 

inte ville träffa vårdarna igen. Enligt Edwall, Hellström, Öhrn och Danielson (2008) 

menade patienterna att de upplevde mötet sämre ifall det var nya vårdare som de inte 

träffat förut, speciellt om vårdarna inte kändes pålästa om deras historia. Om mötet 

dessutom var stressat och patienterna inte kände sig betrodda skapades en dålig 

upplevelse. Brobeck et al. (2014) beskriver att om patienterna inte fick stödet som de 

ville från vårdarna så kunde det hindra motivationen att fullfölja förändringar eller 

behandlingar. Koskenniemi, Leino-Kilpi och Suhonen (2014) menar att patienterna 

upplevde att vårdare som ignorerade och inte brydde sig om att hjälpa patienterna 

eller ta deras önskemål i beaktning, visade ovilja att utföra sina arbetsuppgifter. 

Vårdarna visade tydligt att de inte var intresserade av att hjälpa eller göra sitt bästa för 

patienterna. Det resulterade i att patienterna drog sig tillbaka och inte vågade ställa 

frågor eller be om hjälp, vilket i sin tur resulterade i att patienterna blev mindre aktiva 

i sin vård. När patienterna drog sig tillbaka så minskades förståelsen mellan vårdarna 

och patienterna vilket slutligen ledde till att patienterna inte deltog i beslut om sin 

vård alls. Enligt Maben, Adams, Murells och Robert (2012) förklarar patienterna att 

de kunde uppleva vården som opersonlig, på grund av att vårdarna inte välkomnande 

patienterna till avdelningen eller kallade dem för rumsnummer. Resultatet blev att 

patienterna inte kände sig som människor utan paket som förflyttades runt. 

Patienterna beskrev att vårdarna kunde vara hårdhänta och använda en nedvärderande 

ton. Sørlie, Torjuul, Ross och Kihlgren (2006) menar att det skapade oro och 

osäkerhet hos patienterna ifall vårdarna inte kommunicerade med dem eller svarade 

på deras frågor. Edwall et al. (2008) tar upp att brist på information kunde leda till att 

patienterna kände skuld. Enligt Maben et al. (2012) beskriver patienterna en 

upplevelse av okontinuerlig vård av att ha olika vårdare. Patienter beskrev att vissa 

vårdare inte ville lära känna dem och tog sig inte tid att fråga om deras behov. 

Maben et al. (2012) belyser att en del patienter beskriver att de inte vågade klaga när 

det fanns något att klaga på, vilket var på grund av en rädsla för att få sämre vård av 

personalen och bli impopulär. Enligt Stoddart (2012) beskrivs det att patienterna 

upplevde att de behövde vara goda patienter för att få vård, så som att inte säga emot 

och göra det som vårdarna säger till dem att göra. Maben et al. (2012) menar att 

många patienter inte ville be om hjälp för att personalen oftast upplevdes vara 

upptagna. Sørlie et al. (2006) belyser att patienterna valde att inte be om hjälp om det 

inte verkligen behövdes eftersom att de ansåg att vårdarna hade för mycket att göra 

och för att de var oroliga för dem. Coughlin (2012) förklarar att patienterna kände sig 

bortvisade när vårdarna upplevdes upptagna. Stenhouse (2010) beskriver att när 

patienterna upplevde att vårdarna var upptagna kände patienterna sig hindrade från att 

be om hjälp. Patienter kände då frustration samt skuld för att ta upp vårdarnas tid. 
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Westin och Danielson (2007) menar att om kontakten mellan patienterna och vårdarna 

var för sporadisk så kunde patienterna uppleva en känsla av ensamhet och att inte bli 

sedda. Den sporadiska kontakten gjorde att patienterna upplevde att vårdarna var mer 

intresserade i sina arbetsrutiner än i patienterna som personer. Koskenniemi et 

al. (2014) belyser att när vårdarna hade för lite tid upplevde patienterna att det inte 

fanns tid för att konversera utan att vårdarna enbart fokuserade på sina specifika 

uppgifter. Vårdare som utstrålade att de endast var där för att göra sitt jobb visade inte 

intresse för patienterna som enligt patienterna resulterade i att de inte kände sig 

respekterade. Stenhouse (2010) menar att patienterna upplevde att vårdarna var för 

upptagna och att det inte fanns tid för dem. När vårdarna inte kom och pratade med 

patienterna uppfattades det som bristfällig omvårdnad och vårdarna upplevdes som 

ointresserade. Att vårdarna undvek att prata med patienterna gjorde att de fjärmade 

sig för att själv ta kontakt med vårdarna. Det gjorde att patienterna kände sig 

frustrerade, speciellt de gånger då vårdarna tidigare uttryckt att de var tillgängliga. 

Westin och Danielson (2007) beskriver att i det mötet som patienterna inte fick någon 

uppmärksamhet kunde de inte heller känna sig bekräftade. Genom att vårdarna inte 

spontant tog kontakt med patienterna så började patienterna känna sig bortglömda. 

Koskenniemi et al. (2015) belyser att när vårdarna underskattade, nonchalerade eller 

objektifierade patienter var något som patienterna upplevde som en brist i vården. 

Brist på respekt upplevdes de gånger då vårdarna inte lyssnade eller då de agerade 

mot patienternas viljor. Känsla av utanförskap och isolering upplevdes av patienterna 

när vårdarna visade mer intresse av sitt eget bemötande än på patienterna i mötet. 

Utanförskap och isolering resulterade i att vissa patienterna upplevde att de inte ville 

leva längre (ibid). 

Bron 

Möjligheter som framkom presenteras här under rubriken bron. En sammanfattning av 

resultatet presenteras i Tabell 3 där vårdarnas agerande visar på patienternas 

upplevelser. 

Tabell 3. Möjligheter i vårdrelationen  

Vårdarna: Patienterna upplevde/upplevde sig: 

Visade respekt Bekräftelse  

Var accepterande 
Kunde tala fritt om sig själv, blev bekväm och 

accepterad 

Var bekräftande, tillåtande och 

öppen 
Bekräftelse, bli sedd och uppskattning 

Var närvarande och 

uppmuntrande 
Bekräftelse och stöd 

Var stöttande Ökad självkänsla och ökat självförtroende 

Var positiv och upplyftande Lugn, gott mod och livsglädje 
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Att bli respekterad av vårdarna var viktigt för patienterna (Westin & Danielson, 

2007). Brobeck et al. (2014) förklarar att patienterna ville bli bemötta med respekt av 

vårdarna i stället för att bli tillrättavisade. När patienterna upplevde sig bli 

respekterade resulterade det i att de kände sig bekräftade även de gånger då de själva 

inte lyckats uppnå sina mål. Westin och Danielson (2007) belyser att respekt var 

viktigt för patienterna då det skapade en bra känsla, vårdarna som visade respekt när 

patienterna var väldigt sjuka uppskattades högt. En annan form av respekt var att 

vårdarna visade att de verkligen brydde sig och kunde då ställa en sista avslutande 

fråga om patienterna behövde hjälp med något mer eller inte. Koskenniemi et 

al. (2014) menar att respekt visades genom att patienternas individuella behov och 

aktiviteter togs i beaktning vid omvårdnaden. Respekt skapades av att känna sig 

värderad men även av att kunna tala fritt om sina problem och känslan av att vårdarna 

verkligen brydde sig i vården (Westin & Danielson, 2007). Att bli lyssnad på, trodd 

och ihågkommen skapade tillit och öppenhet i relationen. Det resulterade i att 

patienterna upplevde trygghet, respekt samt blev mer nöjda i vårdrelationen (Edwall 

et al., 2008). Respekten resulterade i att patienterna kunde tala fritt i diskussioner om 

deras vård (Westin & Danielson, 2007). Koskenniemi et al. (2014) menar att föra en 

diskussion, skapa en lugn och ostressad dialog var viktigt. Det beskrivs som att 

vårdarna visade respekt och hänsyn åt patienternas behov vilket visade sig vara viktigt 

då vårdarna ansågs vara motiverande. Motiverande vårdare såg till att patienterna tog 

till vara på sina förmågor och hjälpte endast till ifall det fanns behov. Ömsesidig 

förståelse för varandra uppfylldes om vårdarna var och agerade på det viset. Brobeck 

et al. (2014) framhåller att ömsesidighet i relationen var viktigt då det kunde påvisas 

som tillit och säkerhet emellan patienterna och vårdarna. Koskenniemi et al. (2014) 

belyser att om vårdarna ansågs vara motiverande var de hjälpsamma, uppmuntrande 

och glada. Att vårdarna visade att de verkligen gillade deras jobb och var genuint 

intresserade i att göra det bästa för sina patienter, upplevdes av patienterna som att 

vårdarna var osjälviska och visade vilja att hjälpa andra. 

Stoddart (2012) belyser vikten av att vårdarna var accepterande då det ledde till att 

patienter upplevde att de fick berätta sin historia utan att det påverkade deras 

självkänsla negativt. Patienter som fick fritt uttrycka sig utan press, kände sig 

bekväma och det var viktigt att vårdarna uppmuntrade patienterna. Att låta patienterna 

få prata på om allt möjligt, utan att det kändes jobbigt, var en viktig del i mötet med 

vårdarna som gav patienterna upplevelsen av att blir accepterade. Brobeck et 

al. (2014) menar att vårdarnas förståelse för patienternas tankar gjorde att de kände 

sig accepterade. Att vara förstående var en egenskap som patienterna önskade att 

vårdarna hade för att lättare kunna uppnå sina mål. Ibland önskade patienterna bara 

bli bekräftade att de var på rätt väg och när de fick denna bekräftelse från vårdarna 

upplevde patienterna inre frid (Norell Pejner, Zigert och Kihlgren, 2015). Edwall et 

al. (2008) menar att genom bekräftelsen från vårdarna kunde patienterna ses som 

unika personer. Tillit och öppenhet var viktiga faktorer för att skapa känslan av 

bekräftelse. Det var viktigt att patienterna upplevde sig bli sedda som unika personer. 
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Westin & Danielson (2007) belyser att bekräftelse var en viktig faktor som visades 

genom att vårdarna lät patienterna vara sig själva och planerade vården efter olika 

önskemål och behov. Bekräftelse från vårdarna skapade en känsla av omvårdnad hos 

patienterna, som även kunde ses som att vårdarna visade förståelse för patienternas 

situation. Patienterna kände sig härmed uppskattade och kunde på så vis uppskatta 

vårdarna. När vårdarna var tillåtande i mötet upplevde patienterna att de kunde prata 

om allt samt bli bemötta med förståelse (Norell Pejner et al., 2015). Westin och 

Danielson (2007) menar att bekräftelse innebar att vårdarna tog kontakt med 

patienterna vilket skapade en känsla av att de kunde vara sig själva och känna sig som 

unika personer. 

Tillgängligheten och professionalitet hos vårdarna samt skapandet av möjligheter till 

konversationer, gav patienterna en känsla av tilltro och lugn samt gjorde att de kunde 

prata öppet och ta emot hjälp från vårdarna (Norell Pejner et al., 2015). Enligt 

Brobeck et al. (2014) ansågs närvaro och uppmuntran som viktigt hos vårdarna då det 

skapade en känsla av bekräftelse och stöd hos patienterna. Att utforma vården efter 

patienternas vilja och behov var viktigt för att de skulle känna meningsfullhet 

i relationen. Vidare beskriver Norell Pejner et al. (2015) att vårdarnas tillgänglighet 

genererade en känsla av säkerhet hos patienterna. De tillfällen vårdarna inte hade tid 

direkt för möte så fick patienterna en ny tid för att träffas. Stenhouse (2010) beskriver 

att patienterna kände sig mer omhändertagna i mötet när vårdarna upplevdes 

intresserade och stöttande. I det närvarande mötet upplevde patienterna stöttning och 

omvårdnad. Brobeck et al. (2014) beskriver att vårdarna uppfattades som genuina om 

de lyssnade och var närvarande. Relationen mellan vårdarna och patienterna skapade 

en känsla av välbefinnande hos patienterna och de blev nöjdare med vården överlag. 

Denna relation ledde till att patienterna kunde vara ärliga och öppna. Patienterna 

uttryckte behov att få prata samt att inte känna sig ensamma, när vårdarna var 

närvarande och stödjande kunde dessa känslor hos patienterna förminskas.  

Westin och Danielson (2007) menar att det var viktigt för patienterna att bli sedda och 

hörda. Det resulterade i en känsla hos patienterna av välmående och att känna sig 

ihågkommen. Att bli sedd och hörd beskrevs av patienterna som att vårdarna frågade 

patienterna hur de mådde, speciellt de som var oroliga eller hade en känd 

smärtproblematik. Koskenniemi et al. (2014) menar att det var viktigt hur vårdarna 

var och hur de utförde sina sysslor. Det var viktigt att vårdarna försökte se ur 

patienternas perspektiv genom att lyssna noga eftersom att det gjorde vårdarna mer 

förstående och skapade en känsla hos patienterna att de blev tagna seriöst. Westin och 

Danielson (2007) förklarar att patienterna upplevde att det var viktigt att bli påverkad 

av vårdarna, med det menade patienterna att de upplevde glädje när de träffades 

vårdarna. Patienterna beskrev då mötet med vårdarna som ett möte med en gammal 

vän. Konversationerna de emellan var vänliga och skapade en känsla av samhörighet 

och gemenskap. Samhörigheten visades ge en öppen kommunikation som kunde 

fokusera på mer än sjukdomar eller omvårdnadsproblem. Edwall et al. (2008) 
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förklarar att kommunikationen var en viktig grund i uppbyggandet av en relation. Att 

vårdarna hade kunskaper och goda kommunikationsförmågor ansågs vara viktigt. 

Edwall et al. (2008) menar att det gjorde att patienterna kände sig förstådda och kunde 

uttrycka sig om sin sjukdom. Koskenniemi et al. (2014) belyser att vårdare som kunde 

omvandla teoretisk kunskap till praktisk omvårdnad på ett bra sätt upplevdes som 

kompetenta. Enligt Edwall et al. (2008) ansågs vårdarna med mer kompetens ha en 

bättre kommunikationsförmåga med patienterna. Dessutom skapade vårdrelationen 

egenmakt, självförtroende och förmåga till att själv ta kontroll över sin kropp och 

sjukdom. Det skapade inte bara en förmåga till att ta kontroll över sin egen situation 

utan även en vilja att göra det. Patienterna upplevde att stödet från vårdarna 

genererade självkänsla, självförtroende och kraft att kämpa under sjukdomstillståndet 

(Edwall et al., 2008). 

Sørlie et al. (2006) menar att det första intrycket från vårdarna var viktigt enligt 

patienterna. Enligt Koskenniemi et al. (2014) och Sørlie et al. (2006) skulle vårdarna 

vara vänliga samt enligt Koskenniemi et al. (2014) även vara lätta att få kontakt med 

och sympatiska. Patienterna beskrev vårdarna som lugna, genuina och arbetade på ett 

harmoniskt vis (Koskenniemi et al., 2014). Vidare beskriver Sørlie et al. (2006) att 

patienterna upplevde vårdarna som hjälpsamma, öppna och ärliga. Koskenniemi et 

al. (2014) menar att vårdarna som var enkla att få kontakt med beskrevs som positiva, 

naturliga och hade ofta ett leende på läpparna. Artighet och empati var lika viktigt 

som att vara professionell och hålla en distans i mötet. Sørlie et al. (2006) beskriver 

hur vårdarna pratade eller gav en klapp på axeln var viktigt för patienterna. 

Coughlin (2012) beskriver att patienterna ansåg vårdarna ha bra egenskaper om de 

kunde förklarad, ge information och vara mottagliga för patienterna. Vidare förklarar 

Sørlie et al. (2006) att en känsla av säkerhet hos patienterna framkom när vårdarna var 

lugna, effektiva och informerande. Information, även om den inte alltid var 

fullständig, uppskattades av patienterna då vårdarna upplevdes som ärliga. Westin och 

Danielson (2007) förklarar att vårdarna skulle vara genuint intresserade för jobbet 

eftersom att det skapade en bättre upplevelse för patienterna. Patienternas glädje 

kunde vara kopplat till vårdarnas humör. Dessutom anser Sørlie et al. (2006) att 

vårdarnas humor påverkade patienterna. Westin och Danielson (2007) fortsätter med 

att vårdarna som var positiva och upplyftande hade egenskaper som värderades högt 

av patienterna. Detta resulterade i att patienterna kände sig lugna, vid gott mod samt 

upplevde livsglädje. Koskenniemi et al. (2014) menar att vårdarna skulle vara 

diskreta, kompetenta och motiverande. För att anses vara kompetent skulle vårdarna 

visa på goda kunskaper och erfarenheter. Enligt Coughlin (2012) var det viktigt för 

patienterna att vårdarna var tillgängliga. Ytterligare beskriver Edwall et al. (2008) att 

när det var samma vårdare som patienterna träffade kontinuerligt skapades det en 

bättre upplevelse och vårdrelationen upplevdes tryggare. Koskenniemi et al. (2014) 

belyser att flexibilitet visade sig vara viktigt, då tog vårdarna hänsyn till patienternas 

behov och lät patienterna bli helt klara med sin uppgift utan att störa eller stressa.  
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Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att utifrån Halldórsdóttirs omvårdnadsteori undersöka 

hinder och möjligheter ur patienters perspektiv. Under följande rubrik kommer 

litteraturstudiens metod och resultat diskuterar. 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa vårdrelationens hinder och möjligheter ur 

patienternas perspektiv. Det bör tas i beaktning att det är två debutanter som utfört 

litteraturstudien. Utifrån syftet och problemformuleringen så började litteraturstudien 

med en inledande informationssökning för att få en förförståelse till det valda ämnet. 

Enligt Friberg (2012) är detta bra för att lära sig tekniken att söka effektivt. Sökorden 

som användes framkom under den inledande informationssökningen. Vidare lades 

sökord till under arbetes gång som framkom genom träffarnas nyckelord för att 

försöka få tillgång till så mycket material som möjligt. Det kan finnas fler sökord som 

hade resulterat i flera resultatartiklar och på så vis kunnat öka trovärdigheten.  

Databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo valdes att användas då dessa ansågs vara 

relevanta. Att ha använt sig av fler databaser hade ökat litteraturstudiens trovärdighet 

men då tiden var begränsad fanns inte denna möjlighet. Då litteraturstudien hade en 

begränsad tid innebar det dessutom att de vetenskapliga artiklar som inte gick att få 

fram via Halmstad Högskolan valdes bort. Datainsamlingen utfördes gemensamt. 

Sökningar och läsning av titlar samt abstrakt gjordes gemensamt och diskuterades 

innan beslut togs om den vetenskapliga artikeln skulle gå vidare till urval. Genom de 

gemensamma diskussionerna stärks trovärdigheten. En medveten strävan i detta 

arbete har varit att öppet beskriva tillvägagångsättet och i enlighet med högskolans 

riktlinjer. Detta för att göra det möjligt för en replikering och utvidgning av resultatet 

i senare studier. Vidare kan trovärdigheten och bekräftelsebarheten stärkas av att 

handledare och andra studenter, under litteraturstudiens gång, kritiskt granskat arbetet 

upprepade gånger. 

Kvalitetsgranskningen utfördes enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för 

kvalitativa studier. Av de tio vetenskapliga artiklar som granskades uppfyllde sju 

stycken grad I och tre stycken grad II där grad I är högst, detta kan ses som en styrka. 

Eftersom att bedömningen i mallen är subjektiv så kan det betyda att en annan 

granskare hade gjort en annan bedömning men då granskningen av artiklarna först 

gjordes enskilt, sedan gemensamt till konsensus uppnåddes så ökar detta 

litteraturstudiens pålitlighet.  

 Det kan ses som en styrka att resultatartiklarna är publicerade mellan åren 2006 och 

2015 då litteraturstudien innehåller aktuell forskning inom det valda ämnet. De 

vetenskapliga artiklarna är gjorda i länder med västerländsk population (Finland, 

Norge, UK, USA, Skottland och Sverige), dessutom kommer sex vetenskapliga 
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artiklar från norden. Med reservation för mindre skillnader i etnicitet och religion 

borde resultatet vara representativt samt överförbart till svenska förhållanden. Det 

engelska språket var inte modersmålet vilket kan påverka tolkningen av de 

vetenskapliga texterna. Då tolkningen är subjektiv kan nyanser av det engelska 

språket ha förbisetts. Dock kan en styrka vara att all översättning och tolkning av 

resultat gjordes gemensamt. Dessutom hade sex artiklar nordiska forskare vilket kan 

ses som en styrka då det upplevdes att de hade mer lättolkade texter.  

Enligt Henricson (2012) är deduktion en teoretisk utgångspunkt där teorin prövas mot 

empiriskt material för att antingen bekräftas eller förkastas. Det skiljer sig från 

induktion där utgångspunkten är empirin att sedan beskriva fenomenet med teoretiska 

begrepp eller dra slutsatser. Vidare förklarar Henricson att en kritik mot induktion kan 

vara att det aldrig går att börja helt förutsättningslöst från empirin på grund av 

forskarnas förförståelse. Dessutom kan det vara svårt att avgöra om en empirisk studie 

är tillräckligt omfattande för att kunna dra en generell slutsats (ibid). Om arbetet hade 

valts att utföras med ett induktivt förhållningssätt så hade troligen databearbetningen 

bearbetats på ett annorlunda sätt vilket kunde bidragit till en annan fördelning i 

resultatet. Dessutom kan det finnas en möjlighet att resultatet blivit bredare då den 

teoretiska referensramen kan ha begränsat insamlingen och där av även resultatet. 

Enligt Henricson (2012) blir strukturen i en litteraturstudie tydligare med en deduktiv 

ansats och det kan ses som en fördel i arbetet. Vidare menar Henricson att det kan 

vara fördelaktigt att använda ett deduktivt förhållningssätt om det finns en teori som 

passar det valda ämnet.  

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vårdrelationens hinder och möjligheter ur 

patienternas perspektiv. Patienterna i denna litteraturstudie beskrev att vårdrelationens 

hinder kunde till exempel vara tidsbrist då vårdarna upplevdes ha för mycket att göra 

vilket hindrade patienterna från att ta kontakt eller be om hjälp (Coughlin, 2013; 

Koskenniemi et al., 2015; Maben et al., 2012; Stenhouse, 2011; Sørlie et al., 2006). 

När hinder i vårdrelationen inträffade upplevde patienter frustration och kände sig 

bortvisade (Coughlin, 2013; Stenhouse, 2011). Det kan stämma överens 

med Halldórsdóttirs omvårdnadsteori där hon hävdar att brist på professionell vård 

leder till missmod (Halldórsdóttir, 1996). Vårdrelationens möjligheter beskrevs i ett 

flertal studier som att vårdarna visade respekt och gjorde så att patienterna kände sig 

respekterade (Brobeck et al., 2014; Edwall et al., 2008; Koskenniemi et al., 2015; 

Westin & Danielson, 2007). Halldórsdóttir (1996; 2008) framhäver att respekt är en 

viktig del av att upplevas som omtänksam som i sin tur är en aspekt i den 

professionella vården.  

Hinder som framkom var inte enbart tidsbrist utan även att vårdarna visade ovilja till 

sitt jobb och ointresse för att lyssna på eller hjälpa patienterna (Koskenniemi et al., 

2015; Maben et al., 2012; Stenhouse, 2011; Westin & Danielsson, 2007). Det 
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förhållningssättet går helt emot den personcentrerade vården där patientens tankar och 

berättelser bör stå i fokus (Edvardsson, 2010). Dessutom hindras patienters behov att 

blir bemötta vilket, enligt Orlando (1990), är syftet med omvårdnad. Det är viktigt att 

främja en god vårdrelation för att patienterna ska vilja uttrycka sina behov för 

vårdaren (Orlando, 1990). Att vårdarna visade att de enbart var där för att det var 

deras jobb resulterade i att patienter inte kände sig respekterade (Koskenniemi et al., 

2015). Detta kan kopplas till Halldórsdóttirs omvårdnadsteori där vårdarna upplevs 

som kalla och inhumana när de enbart vårdade för att de var tvingade till det och detta 

skapade en brist av professionalitet i vården (Halldórsdóttir, 1996). Att inte känna sig 

respekterad är en av de vanligaste orsakerna till att patienter kontaktar 

patientnämnden i Sverige, vilket skapar onödigt lidande och oro för patienterna 

(Janglands, 2011). Det kan finnas en viss förväntan hos patienterna på hälso- och 

sjukvårdspersonalen att yrket är ett kall och att vårdarna alltid ska vilja vårda från sina 

hjärtan. Resurserna inom hälso- och sjukvårdens organisation räcker ofta inte till för 

att motsvara dessa förväntningar, vilket då skulle kunna leda till det hinder som 

påverkar uppbyggandet av en vårdrelation.  

Enligt Westin och Danielson (2007) kunde ett hinder för vårdrelationen vara när 

vårdarna inte tog kontakt med eller endast hade en sporadisk kontakt med patienterna. 

Det ledde till att patienterna upplevde ensamhet och kände sig bortglömda (Westin & 

Danielson, 2007). Att känna sig ensam och bortglömd var typiska exempel på den 

icke-vårdande vårdrelationen (Kasén, 2012). Att inte känna sig som en människa eller 

att inte bli sedd var ett exempel som beskrevs i resultatet (Maben et al., 2012; Westin 

& Danielson, 2007), vilket är ett exempel på den icke-vårdande vårdrelationen 

(Kasén, 2012). I en studie beskrev patienterna att hinder kunde vara när vårdarna 

var hårdhänta och använde en nedvärderande ton (Maben et al., 2012). Detta beskrivs 

som en vägg i uppbyggnaden av vårdrelationen och som kan leda till missmod och 

försämrat välmående hos patienterna (Halldórsdóttir, 1996). Dessutom beskriver 

Jangland (2011) att patienter som utsattes för denna typ av attityd kände sig rädda och 

drog sig ifrån att ställa frågor.  

Att vårdarna respekterade patienterna var viktigt (Westin & Danielsson, 2007), vilket 

kunde ses som en bro. När vårdarna tog patienternas individuella behov i beaktning 

upplevde patienterna sig bli respekterade (Koskenniemi, et al., 2015). Det kan 

beskrivas som ett resultat av den personcentrerade vården (Leksell & Lepp, 2013; 

Edvardsson, 2010; Ekman, 2014). Att patienterna upplevde sig bli respekterade 

innebar att de kände att de kunde tala fritt om sina problem (Stoddart, 2012; Westin & 

Danielson, 2007). Genom att patienterna kunde tala fritt kunde vårdarna möta 

patienternas behov vilket är syftet med omvårdnad (Orlando, 1990). Anledningen till 

varför det var viktigt med respekt och upplevelsen av att kunna tala fritt kan bero på 

att det skapade en ärligare kommunikation mellan vårdare och patient, vilket kan 

resultera i att vården förenklas.  
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Att bli trodd och ihågkommen som patient var viktigt i vårdrelationen, då det skapade 

en känsla av trygghet och respekt (Edwall, 2008). Att patienterna blev motiverade och 

fick stöd var centrala delar i resultatet. Vårdarna skulle vara uppmuntrande enligt 

patienterna (Koskenniemi et al., 2015). När vårdarna tog vara på patienternas 

förmågor upplevde patienterna stöd (Koskenniemi et al., 2015) men även när vårdarna 

var närvarande i mötet (Stenhouse, 2011). När patienterna erhöll stöd kände de 

sig inte lika ensamma (Brobeck et al., 2014) och gav patienterna ökat självförtroende 

(Edwall et al., 2008). Det kan liknas vid Halldórsdóttirs (1996; 2008) 

omvårdnadsteori där hon menar att det är viktigt att vårdaren ger patienterna 

förutsättningar till att ta egna beslut och klara sig på egen hand. Både Edvardsson 

(2010) och Ekman (2014) framhäver att i den personcentrerade vården är 

det viktigt att vårdarna stödjer patienternas styrkor samt underlättar och ger patienter 

förutsättningar för att ta egna beslut i vården. I Janglands avhandling framkom det att 

patienterna upplevde att stöd från vårdarna förbättrade vårdrelationen (Janglands, 

2011). Anledningen till varför stöd upplevdes vara viktigt för patienterna kan bero på 

att sjukdom eller skada gör patienterna sårbara och utsatta.  

Att vårdarna hade vissa egenskaper var viktigt. Patienterna tyckte att vårdarna skulle 

vara positiva och glada (Koskenniemi et al., 2015; Westin & Danielson, 2007) men 

även hjälpsamma (Sørlie et al., 2006) och genuina (Koskenniemi et al., 2015). Dessa 

egenskaper kan liknas vid den livgivande personen som enligt Halldórsdóttir (1996; 

2008) ska vara positiv, hjälpsam, generös och genuin. Den livgivande personen var 

den person som hade förmåga till att skapa den livgivande vårdrelationen 

(Halldórsdóttir, 2008). Kompetens vara viktigt och vårdarna skulle visa på goda 

kunskaper och erfarenheter (Koskenniemi et al., 2015). Det överensstämmer med en 

av ramverkets förutsättningar för personcentrerad vård då vårdare skulle vara 

kompetenta kunskapsmässigt och socialt (Leksell & Lepp, 2013).  
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Konklusion och implikation 

Studiens resultat har sammanfattas till bron och väggen i Halldórsdóttirs 

omvårdnadsteoribild (Figur 2).  

 

Vårdrelationens hinder och möjligheter beskrevs av patienterna på olika vis. Något 

som framkom som hinder var vårdarnas brist på tid och ointresse för patienterna. Det 

resulterade i att patienterna inte upplevde sig respekterade och drog sig tillbaka. Att 

vårdarna inte valde att prata med sina patienter skapade känslan av bristfällig 

omvårdnad. Möjligheter som återupprepades var vikten av respekt i mötet. När 

vårdarna mötte patienterna med respekt kände patienterna sig värderade 

och kunde tala fritt om sina behov. Upplevelserna hos patienterna var positiva om 

vårdarna dessutom var vänliga, lugna, genuina och arbetade på ett harmoniskt vis.   

Halldórsdóttirs omvårdandsteori har genomgående kunnat knytas till resultatets 

innehåll. I den praktiska omvårdnaden ger teorin en bra grund för att sträva efter ett 

mål av välbefinnande för patienter. Dessutom ger omvårdnadsteorin en vägledning 

och redskap för reflektion i det praktiska omvårdnadsarbetet. Omvårdnadsteorin ger 

en bra förståelse för hur en vårdrelation kan etableras. Genom symbolerna, väggen 

och bron, kan vårdaren lättare förstå processen och innebörden i att hålla en distans av 

respekt och medkänsla i uppbyggnaden av en vårdrelation. Under utförandet av 

litteraturstudien framkom det att forskningen kring vårdrelationen är mycket 

begränsad. Därför skulle det vara av intresse att det forskas mer om vårdrelationen, 

dess uppkomst och betydelse i olika sammanhang ur patienternas perspektiv.  
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BILAGA A  

 

Tabell sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl PubMed PsycInfo 

Patienttillfredsställelse 
Patient Satisfaction 

(SubjectMajor) 

Patient Satisfaction 

(fritext) (MeSH) 

Patient Satisfaction 

(fritext) 

Vårdrelation 
Nurse-Patient Relation 

(MM) 

Nurse-Patient Relation 

(MeSH) 

Nurse-Patient Relation 

(mjsub)(su) 

Patient attityder 
Patient attitudes 

(SubjectMajor) 
- - 

Patient Patient (fritext) - - 

Upplevelse Experience (fritext) - - 

Patientupplevelse Patient Experience (fritext) Patient Experience (fritext) Patient Experience (fritext) 

Omvårdnad Nursing (fritext) Nursing (fritext) - 

Interaktion Interaction (fritext) - - 

Berättande - Narrativ (fritext) - 



BILAGA B  

 

  

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 
Urval 1 Urval 2 

2015-10-07 Cinahl (MM ”Nurse-Patient Relations”) AND Nursing 

AND Patient Experience 
 

Limits: Published Date: 20050101-20151231 

47 21 5 3 

2015-10-07 Cinahl (MM ”Nurse-Patient Relations”) AND Patient 

AND Experience  

SubjectMajor: -Patient Satisfaction 

SubjectMajor: -Patient Attitudes  
 

Limits: Published Date: 20050101-20151231 

35 (1)* 12 8 5 

2015-10-07 PubMed (MeSH Major Topic "Nurse-Patient Relations") 

AND Patient Experience AND Patient 

Satisfaction AND Nursing 
 

Limits: Published Date: 20050101-20151231 

68 (3)* 8 2 0 

2015-10-12 PubMed (Mesh "Nurse-Patient Relations") AND (Mesh 

"Patient Satisfaction") AND Patient Experience 

AND Nursing  
 

Limits: Published Date: 20050101-20151231 

101 (2)* 10 1 1 

2015-10-14 Cinahl (MM "Nurse-Patient Relations") AND 

Narrative  

SubjectMajor: -Patient Satisfaction  

SubjectMajor: -Patient Attitudes 
 

Limits: Published Date: 20050101-20151231 

7 (2)* 4 2 1 

  Totalt: 258 55 18 10 

* Dubbletter av tidigare valda vetenskapliga artiklar redovisas inom parantes. 

Tabell sökhistorik 



BILAGA C  

 

Artikelöversikt 1-10 

Artikel 1 

 

  

Referens Brobeck, E., Odencrants, S., Bergh, H., & Hildingh, C. (2014). Patients' experiences of lifestyle 

discussions based on motivational interviewing: A qualitative study. BMC Nursing, 13(1), 13. 

doi:10.1186/1472-6955-13-13 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva hur patienter i primärvården upplever livsstilssamtal baserat på motiverande 

samtal. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Deskriptiv kvalitativ innehållsanalys 

Urval 6 kvinnor och 10 män i åldrarna 28-77 som samtliga hade behov av motiverande livsstilssamtal. 

Datainsamling Öppna kvalitativa frågor i forma av dialog. Intervjun startade med öppningsfrågan ”vad i din 

livsstil vill du ändra?” Sedan frågade forskarna deltagarna om de kunde berätta deras upplevelser 

av livsstilssamtal med en sjuksköterska. Intervjuerna bandinspelades och varade mellan 30-45 

min. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys enligt Granheim och Lundman. Intervjuerna transkriberades och lästes 

sedan igenom flera gånger. Meningsfulla enheter som svarade på syftet valdes ut. Sedan 

kondenserades texten utan att förlora meningsfullt innehåll. De kondenserade enheterna blev 

sedan kodade och strukturerade till kategorier och underkategorier. Slutligen fram kom ett tema. 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Temat som framkom var att motiverande samtal ökade beslutsamheten hos deltagarna. Deltagarna 

upplevde att prata i motiverande samtal fick dem att tänka i rätta banor och om de under samtalets 

gång känt sig skyldiga eller förolämpade så hade de inte komma tillbaka för flera samtal. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1. 94 % 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

  

Referens Coughlin, C. (2013). An ethnographic study of main events during hospitalisation: Perceptions of 

nurses and patients. Journal of Clinical Nursing, 22(15-16), 2327-2337. doi:10.1111/j.1365-

2702.2012.04083.x 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka vårdpersonalens och patienters uppfattning av omvårdnad vid insatser på 

sjukhus. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Etnografisk studie. 

Urval Bekvämlighetsurval. 10 patienter var av 9 var män i åldrar mellan 57-88 år. Inklusionskriterier var 

alert, vid medvetande samt förmögen att förstå direktiv under intervjun.  

Datainsamling Observationer samt intervjuer av både sjuksköterskor, patienter samt närvarande 

familjemedlemmar. Forskarna gjorde fältanteckningar under observationerna som sedan skrevs 

ner i större text. Observationerna tog cirka 25 min. strax innan utskrivning kontaktade forskaren 

patienten för intervjun. Intervjun tog plats i ett avskilt rum och var konfidentiell. Efter varje 

intervjuad patient intervjuades även ansvarig sjuksköterska. Samtliga frågor var öppna och 

fokuserade på att nå fram till upplevelsen av om vårdnaden. Efter varje intervju fick informanten 

bekräfta det som forskaren skrivit ner. 

Dataanalys Samtliga intervjuer transkriberades och efter varje sjuksköterskas transskript jämförde forskarna 

det mot hennes patients transskript. All data analyserades till fraser som sedan blev till mer 

specifika teman. Då både tydliga positiva och negativa svar uppkom delande forskaren upp dessa i 

två kategorier. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Resultatet delades upp i patienternas uppfattning och sjuksköterskornas uppfattning. I resultatet 

fann forskarna att sjuksköterskan och patientens uppfattning skildes åt då sjuksköterskorna ansåg 

sig ge bra vård men i 8 av 10 fall hade patienterna den motsatta uppfattningen. Anhöriga och 

besökare till patienterna spelar en stor roll i hur patienterna uppfattar omvårdnaden. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1. 90 % 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

  

Referens Edwall, L., Hellström, A., Öhrn, I., & Danielson, E. (2008). The lived experience of the diabetes 

nurse specialist regular check-ups, as narrated by patients with type 2 diabetes. Journal of Clinical 

Nursing, 17(6), 772-781. doi:10.1111/j.1365-2702.2007.02015.x 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet var att belysa upplevelsen av regelbundna kontroller hos diabetessjuksköterskan för 

patienter med diabetes typ 2.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Phenomenologisk-Hermeneutisk design 

Urval Bekvämlighetsurval. 10 män och 10 kvinnor med typ 2 diabetes. 

Datainsamling Forskarna genomförde en pilot studie mellan åren 2002-2003 för att öva upp deras intervjuteknik. 

Narrativa intervjuer som utfördes av första författaren. Intervjuerna skedde i hemmen eller på 

kliniken. De varade mellan 35-90 min och bestod av breda och berättande frågor med en första 

öppnande fråga: ”Var snäll att berätta om din upplevelse av regelbundna diabeteskontroller av 

diabetessjuksköterskan?” Samtliga intervjuer bandinspelades.  

Dataanalys Phenomenologisk-Hermeneutisk design enligt Ricoeur. Det började med ytlig läsning för att få en 

helhetsbild på arbetet. Därefter gjordes en strukturerad analys för att få en förklaring på innehållet. 

Sedan skedde en kritisk reflektion av författarnas förförståelse. 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Fyra teman uppstod. Att bli bekräftad innebar att patienterna kände sig uppmärksammade och det 

skapade tillit till sjuksköterskan. Att blir guidad inom sjukdomsprocessen beskrevs som att 

patienterna blev uppdaterade med information samt tips och råd som ledde till en praktisk och 

funktionell vardag. Att bli självsäker och självständig innebar att patienterna fick förståelse för sin 

sjukdom samt kunde reflektera och gav en känsla av trygghet. Att känna befrielse beskrev 

patienterna som att regelbundna kontroller och att det var enkelt att få rådgivning av 

sjuksköterskan skapade mindre ångest. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1. 90 % 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

  

Referens Koskenniemi, J., Leino‐Kilpi, H., & Suhonen, R. (2015). Manifestation of respect in the care of 

older patients in long‐term care settings. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29(2), 288-

296. doi:10.1111/scs.12162 

Land  

Databas 

Finland 

Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva uttryck av respekt i omvårdnaden av äldre patienter inom långtidsvård. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Induktiv innehållsanalys 

Urval Bekvämlighetsurval där deltagare från en annan studie blev till frågade att medverka i denna 

studie. Totalt deltog 40 deltagare, 20 patienter och 20 anhöriga till patienterna. 10 av patienterna 

fick vård i hemmet och 10 fick vård i hemmet. Inklusionskriterierna för patienterna var 

demensdiagnos, MMSE resultat 24 eller mindre samt 65 år eller äldre. 16 kvinnor och 4 män 

deltog i åldrarna 69-97 år. 

Datainsamling Individuella intervjuer med öppna frågor där patienterna blev ombedda att beskriva hur respekt tog 

uttryck i omvårdnaden. Samtliga intervjuer utfördes i en trygg och tyst miljö som valts ut av 

deltagarna. 

Dataanalys Induktiv innehållsanalys. Varje intervju delades in i meningsfulla enheter. Dessa enheter blev 

sedan kodade och kondenserade som sedan grupperades tillsammans beroende på likheter. 

Underkategorier och kategorier skapades.  

Bortfall Inget redovisat bortfall 

Slutsats Resultatet av analysen visade att respekt tog uttryck av hur vårdpersonalen var och hur de agerade. 

Resultatet visade att det var viktigt att vårdpersonalen var humana, diskreta, kompetenta och 

motiverade. Samt att vårdpersonalen var artiga och vänliga. Att vårdpersonalen tog sig tid för 

samtal var även viktigt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1. 84 % 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

Referens Maben, J., Adams, M., Peccei, R., Murrells, T., & Robert, G. (2012). ‘Poppets and parcels’: The 

links between staff experience of work and acutely ill older peoples’ experience of hospital 

care. International Journal of Older People Nursing, 7(2), 83-94. doi:10.1111/j.1748-

3743.2012.00326.x 

Land  

Databas 

UK 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka sambandet mellan vårdpersonalens arbetslivserfarenhet och patientens 

upplevelse av omvårdnaden på en medicinavdelning för äldre i England. 

Metod:  

Design 

Mixad metod, fallstudie 

Tematisk analys 

Urval 18 vårdare och 13 patienter deltog i intervjuerna och författarna gick med för att observera dem.  

Datainsamling Enskilda semi-strukturerade bandinspelade intervjuer med både vårdare och patienter. För 

patienterna varade intervjuerna mellan 30 till 60 minuter. Totalt sett observerade två av författarna 

i 41 timmar och kunde variera i längd per tillfälle mellan en halv timme till fem timmar, 

observationerna var antingen nedskrivna eller inspelade i tal.  

Dataanalys Tematisk analysmetod. Intervjuerna transkriberades och sedan tog författarna fram kategorier och 

koder.  

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Patienters erfarenheter av vården – Patienterna jämförde den vård de själva fick med vad de såg 

att andra patienter fick. Här beskrivs fenomenet ’poppets and parcels’ där poppets beskrevs som 

att bli väl omhändertagen som en docka medan parcels beskrevs som att bli behandlad som ett 

paket. En jämförelse mellan de två olika grupperna var att vårdpersonalen ansågs sig ge bättre 

vård än vad patienterna upplevde. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2. 79 % 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

  

Referens Norell Pejner, M., Ziegert, K., & Kihlgren, A. (2015). Older patients' in Sweden and their 

experience of the emotional support received from the registered nurse - a grounded theory 

study. Aging & Mental Health, 19(1), 79-85. doi:10.1080/13607863.2014.917605 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska äldre patienters erfarenheter av det emotionella stödet de får av den 

legitimerade sjuksköterskan. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded theory 

Urval 18 patienter i åldrarna 80 till 96 år, vara 12 var kvinnor och 6 var män. 12 av deltagarna bodde i 

sina ordinarie hem medan 6 bodde på ett boende. Inklusionskriterierna var att de skulle bo i 

hemmet eller på boende och att de skulle vara i behov av vårdinsatser. Exklussionkriterier var att 

de inte fick ha nedsatt kognitivförmåga.  

Datainsamling Öppna intervjuer som skedde i deras hemmiljö, en fråga kunde vara: Vad är din erfarenhet av det 

stöd du får från din legitimerade sjuksköterska? Ibland ställde författarna följdfrågor för att 

utveckla deltagarnas svar. Samtliga intervjuer utom tre bandinspelades, de andra tre blev 

antecknade istället på grund av att deltagarna inte ville bli inspelade.  

Dataanalys En analys skedde efter varje intervju och författarna började med att genomlyssna dem flera 

gånger, sedan transkriberades dem. Ur den transkriberade texten hittade författarna meningar som 

erhöll en kod. Sedan jämfördes koderna med varandra och mot syftet för att hitta likheter eller 

skillnader. Det upprepades flera gånger tills de kom till den nionde intervjun där dem så hade tagit 

fram en teori som i de resterande intervjuerna testades.  

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Resultatet visade att sjuksköterskan gav emotionellt stöd när han eller hon mötte deltagarnas 

behov när de kände sig villrådiga, sårbara och i behov av sympati. Sjuksköterskan skapade 

trygghet eftersom att deltagarna kände att vården utfördes på deras villkor och för att de visste att 

sjuksköterskan var tillgänglig. En känsla av omhändertagande infann sig när deltagarna upplevde 

stöd av sjuksköterskan.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1. 83 % 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

  

Referens Stenhouse, R. C. (2011). ‘They all said you could come and speak to us’: Patients' expectations 

and experiences of help on an acute psychiatric inpatient ward. Journal of Psychiatric and Mental 

Health Nursing, 18(1), 74-80. doi:10.1111/j.1365-2850.2010.01645.x 

Land  

Databas 

UK 

Cinahl 

Syfte Syftet var att få insikt i upplevelsen av att vara en patient på en psykiatriskakutvårdsavdelning.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Holistisk analys 

Urval 13 deltagare. 6 män och 6 kvinnor i åldrarna 18-65. Kriterier var deltagarna följande: kunna ge 

medgivande, inte vara våldsamma, inte tvångsinlagda, varit inlagd i minst 1 vecka. 

Datainsamling Intervjuerna tog plats på ett valt ställe av patienterna och cirka 2-6 veckor efter utskrivning. 

Intervjuerna pågick mellan 45 min och upp till 2 timmar. 

Dataanalys All data transkriberades och lästes om två gånger till. Patienterna fick möjlighet till att läsa den 

transkriberade texten och komma med förtydliganden. Efter den andra intervjun gjordes det en 

holistisk analys enligt Gee och tre teman framstod. 

Bortfall En person tackade nej initialt. Två personer som tackade ja från början ville sedan inte medverka. 

Slutsats De tre temana var du måste leta upp oss, vårdpersonalen var för upptagna och fylla en tomhet och 

stödja varandra. Under rubriken du måste leta upp oss fann forskarna att patienterna upplevde att 

vårdpersonalen inte tog kontakt med dem vilket tolkades som ointresse och brist på omvårdnad. I 

vårdpersonalen var för upptagen framkom det att patienterna tyckte att vårdpersonalen var för 

upptagna med sysslor som inte tillhörde omvårdnaden. Samt i fylla en tomhet och stödja varandra 

uppmärksammade patienterna att det fanns stöd och tillgång hos andra patienter. Studiens resultat 

visade att patienternas förväntningar inte överensstämde med den vård de mottog. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1. 90 % 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

Referens Stoddart, K. M. (2012). Social meanings and understandings in patient-nurse interaction in the 

community practice setting: A grounded theory study. BMC Nursing, 11(1), 14-14. 

doi:10.1186/1472-6955-11-14 

Land  

Databas 

Scotland  

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka sociala betydelser och förståelser i vårdrelationens interaktion i 

primärvården. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded therory 

Urval Bekvämlighetsurval, informella intervjuer med 12 patienter och 12 vårdare samt 6 

semistrukturerade intervjuer med 6 patienter och 6 vårdare. Deltagarna var representativa för 

besökstypen som besökte primärvården samt vårdpersonalen representerade den genomsnittliga 

arbetsgruppen.  

Datainsamling Observationer med syfte att observerar interaktioner mellan vårdare och patient. Informella 

intervjuer som rörde deltagarens bakgrund och erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer som 

utgick utifrån observationen och den informella intervjun. 

Dataanalys Grounded theory enligt Glanser och Strauss. Kodningar gjordes från mönstren och blev sedan 

kondenserat till nyckel kategorier samt under kategorier skapades. På så vis kunde en teori skapas 

relaterat till syftet. 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Sociala betydelser och förståelser i vårdrelationen resulterade i tre nyckelkategorier. 

Vara en god patient/vara en god vårdare kom fram genom egna reflektioner om den egna rollen. 

Upplevelser av intuitionen påverkade beteendena i sjukvården då tidigare erfarenheter spelade stor 

roll för vissa deltagare. Förväntningar på hälso- och sjukvården spelade stor roll i deltagarnas 

förväntningar för hur de skulle uppträda och integrera med vårdpersonal. Genom förståelse för 

dessa förväntningar som en vårdrelation kan utvecklas. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2. 73 % 

 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

  

Referens Sørlie, V., Torjuul, K., Ross, A., & Kihlgren, M. (2006). Satisfied patients are also vulnerable 

patients – narratives from an acute care ward. Journal of Clinical Nursing, 15(10), 1240-1246. 

doi:10.1111/j.1365-2702.2006.01352.x 

Land  

Databas 

Norge 

CINAHL 

Syfte Syftet var att belysa patienternas upplevelse av att vara inlagd på en akutvårdsavdelning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Phenomenologisk-Hermeneutisk design 

Urval 10 patienter, inlagda på en akutvårdsavdelning i ett universitetssjukhus i Sverige blev intervjuade. 

Åldrarna på deltagarna var mellan 32 och 90 år och deras diagnoser var hjärtsvikt, cholangit, 

pancreatit, divertikulit, förlamningar, ryggvärk och huvudvärk.  

Datainsamling Inspelade öppna, berättande intervjuer där deltagarna uppmuntrades att tala fritt. Följdfrågor 

ställdes endast om författaren ville att en deltagare skulle utveckla sin upplevelse. Intervjuerna 

sträcktes mellan 20 till 50 minuter. 

Dataanalys Materialet analyserades av phenomenologisk-hermeneutisk metod inspirerad av Ricouer’s. 

Författarna började med en ytlig genomläsning av materialet för att bilda sig en uppfattning om 

dess innehåll. Sedan gjordes en mer strukturerad analys genom att författarna identifierade 

mönster och meningsfulla fraser. Nästa steg i analysen var att författarna, med hjälp av den ytliga 

genomläsningen, den strukturerade analysen och författarnas förförståelse kunde få en djupare 

förståelse för innehållet i texten. I sista steget blev intervjuerna indelade i meningsfulla enheter 

och kondenserade och diskuterade tills författarna kunde förtydliga teman och underteman som till 

sist kunde placeras i tre kategorier.  

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Resultatet delades in i tre kategorier: 

The human touch – Här förklarar patienterna att sjuksköterskan är snäll, hjälpsam och trygg. 

Patienterna upplever sig nöjda med den information de får från sjuksköterskan samt hur och i 

vilken mängd sjuksköterskan ger den. 

Compromises – Här förklarar patienterna att de får kompromissa om vissa saker när de är inlagda 

på sjukhus. De menar att de inte alltid kan få som de vill och att de akut sjuka patienterna måste få 

gå först. 

Vulnerability – Patienterna berättar även att de känner sig sårbara när de är inlagda på en 

akutvårdsavdelning. Det beror på att sjukdomen skapar en känsla av hjälplöshet och rädsla.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2. 75 % 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

 

Referens Westin, L., & Danielson, E. (2007). Encounters in Swedish nursing homes: A hermeneutic study 

of residents’ experiences. Journal of Advanced Nursing, 60(2), 172-180. doi:10.1111/j.1365-

2648.2007.04396.x 

Land  

Databas 

Sverige  

PubMed 

Syfte Syftet var att belysa och tolka meningen av de boendes upplevelser av möten med vårdpersonal på 

vårdboende. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Hermeneutisk design 

Urval Strategiskt urval på tre olika vårdboenden. Inklusionskriterier: att deltagarna skulle ha bott på 

vårdboendet i minst 6 månader och kunna föra en normal konversation på svenska. De potentiella 

deltagarna blev tillfrågade om de ville få information om studien, de som var intresserade blev 

tillfrågade om de kunde tänka sig prata med forskaren för ytterligare information. Utav de som 

träffade forskaren var det en som var osäker och var därför inte med. 12 andra var intresserade och 

var de slutliga som deltog. Det var fem män och sju kvinnor i åldrarna 78 och 99 år. 

Datainsamling Narrativa intervjuer med tre öppnade frågor som var: Kan du berätta om din upplevelse av mötena 

med vårdpersonal på vårdboendet? samt Vad betyder dessa möten för dig? Slutligen Kan du 

beskriva en negativ eller positiv upplevelse som är kopplat till ett möte? Intervjuerna varade 

mellan 45 till 60 minuter och bandinspelades. 

Dataanalys Hermeneutisk design inspirerat från Gadamer. Första steget i analysen var att översätta texten som 

helhet. Översättningen var influerad av författarnas förförståelse. I andra steget presenterade 

forskarna en fråga relaterat till texten Vad handlar texten om? Denna fråga gjorde att forskarna 

fick fram svar om upplevelsen av möten. Dessa svar formade en ny text. I tredje steget ställde 

forskarna en ny fråga Vad är meningen av denna text? Från denna fråga kunde forskarna tolka 

underteman. I sista steget jämfördes underteman och forskarna fick fram huvudteman. 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Huvudtema var vara någon där forskarna fick fram vikten av att sedda, respekterade och 

bekräftade samt berörda. I vara ingen kom forskarna fram till motsatsen av vara någon. Samt i 

vara en del i en gemenskap fick forskarna fram meningsfullhet och att dela sitt liv med någon.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1. 92 % 
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