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Sammanfattning    
 
Varje dag möter sjuksköterskor patienter inom olika vårdkontext. Oavsett vårdtid är 
mötet mycket viktigt och leder till en god vårdrelation som främjar och bevarar 
patienters hälsoprocesser. En fullkomlig vårdrelation bygger på ett mellanmänskligt 
samspel där ömsesidighet är av största vikt. En bristfällig vårdrelation och ett dåligt 
bemötande gentemot patienter är relaterat till ett vårdlidande. Det finns mer 
vårdvetenskaplig forskning kring sjuksköterskors upplevelser av vårdrelationen, än 
patienters. Det gör det intressant att undersöka just hur patienter upplever vårdrelationen 
med sjuksköterskor. Det finns en stor ökning av anmälda ärenden till patientnämnder på 
grund av brister i bemötandet av patienter. Med tanke på det finns anledning att fördjupa 
kunskaper om vad ett bra möte och en god vårdrelation har för innebörd ur ett 
patientperspektiv. Syftet med studien är att beskriva vad patienter upplever utgör en god 
vårdrelation till sjuksköterskor. Metoden som använts är litteraturstudie och av åtta 
kvalitativa, vårdvetenskapliga artiklar ingår i studien. I resultatet framgår det att 
vårdrelationer skapades i de dagliga rutinerna genom att sjuksköterskor visade ett 
engagemang för patienter. Ett gemensamt ansvar fanns för att nå fram till en förståelse 
över patienters situationer och behov. Möten mellan sjuksköterskor och patienter 
utgjordes av ett medmänskligt möte vilket patienterna upplevde som en resurs och det 
gav patienterna ett ökat förtroende för sjuksköterskorna. I diskussionen lyfts det fram att 
kontinuiteten var viktig för patienterna då det skapade trygghet. Humor upplevdes som 
en viktig del enligt patienterna. Humor gav patienterna visst välbefinnande men 
användes även för att bemästra svåra situationer.  
 
 
Nyckelord: Vårdrelation, Patientperspektiv, Sjuksköterska, Humor, Kontinuitet. 
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INLEDNING 
I en rapport från patientnämnden beskrivs att anmälningar inom hälso- och sjukvården 
ökat under senare år. Från 2008-2013 har ärendena ökat med sju procent totalt från 4048 
anmälningar till 5087. Under kategorin bemötande, information och kommunikation har 
antalet anmälningar ökat från 560 år 2009 till 883 år 2013 (Patientnämnderna, Västra 
Götalandsregionen, 2014). Ökningen av kategorin med bemötande upplever vi som 
oacceptabel, då vår egen sjuksköterskeutbildning i så stor omfattning haft teoretiskt 
innehåll som handlar om vikten av ett värdigt bemötande. 
 
I hälso- och sjukvården sker dagligen möten mellan patienter och vårdpersonal. Under 
vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi reflekterat över hur vårdrelationen 
avspeglas i det sätt patienter bemöts. Våra erfarenheter har visat hur viktigt det är att en 
god vårdrelation skapas med grund i livsvärlden. En god vårdrelation som är ömsesidig 
mellan patienterna och vårdarna gör att patienterna känner sig sedda och lyssnade till, 
vilket är grunden för att patienterna ska uppleva god vård. Ur ett caring perspektiv, 
vilket innebär att vårda utifrån medmänsklig kärlek, så spelar det ingen roll vilken 
profession (befattning) den som vårdar har. Bemötandet för patienterna är alltid lika 
viktig. Denna uppsats kommer att fokusera på hur patienterna upplever vårdrelationen i 
samband med att de vårdas av sjuksköterskor. Uppsatsen belyser patienternas 
upplevelser av vårdrelationen oavsett platsen för vårdande, sjukdomsdiagnos eller 
vårdtid.  
 
BAKGRUND 
I bakgrunden presenteras vårdande möten, vad en vårdrelation är och vilken betydelse 
den kan ha samt livsvärldsperspektivet som utgångspunkt i vårdande. Vidare berörs 
vård- och sjukdomslidande kort. 
 

Vårdande möten 
När patienterna möter sjuksköterskorna för första gången vet sjuksköterskorna oftast 
inte mycket om dem, hur dem lever sitt liv eller vilka förhoppningar och förväntningar 
som finns på vården. Det sjuksköterskorna vet är att patienterna sökt vård på grund av 
upplevd ohälsa och att varje patient har sitt egna individuella vårdbehov (Berg 2010, ss. 
147-148). Mötets utsträckning kan variera i tid men oberoende av det gäller att skapa 
vårdande möten som i sin tur leder till goda vårdrelationer, vilket stärker patienternas 
hälsoprocesser. Det är viktigt att dessa möten är inbjudande, avgörande för det vårdande 
mötet är också hur patienterna svarar på sjuksköterskornas inbjudan. Mötet bör 
utformas av en ömsesidig tillit och patienterna måste också verbalt försöka uttrycka sina 
önskemål och behov (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 192-193, 195). Det är genom 
sjuksköterskornas dagliga möten med patienterna som goda vårdrelationer skapas. Goda 
vårdrelationer utgörs av det förhållande som patienterna och sjuksköterskorna har till 
varandra (Wiklund 2003, s. 156). 
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Vad är en vårdrelation? 
Wiklund (2003, ss. 155, 157, 158) menar att det är där vården äger rum som en god 
vårdrelation skapas i ett samspel mellan människor. En fulländad vårdrelation innebär 
att det finns en ömsesidighet mellan sjuksköterskorna och patienterna. Sjuksköterskorna 
måste finnas tillgängliga, samtidigt som patienterna måste bjuda in sjuksköterskorna i 
sina livsvärldar. 
 
En av många välkända omvårdnadsteoretiker är Virginia Henderson som lyfter fram de 
grundläggande principerna för omvårdnad. Dessa principer innebär bland annat att 
sjuksköterskorna har en viktig och utmanande roll i att skapa en tillitsfull relation till 
patienter. Det är av stor betydelse för att patienter med sina upplevelser ska kunna 
beskriva dessa med ord (Smebye 2006, s. 81). Den vårdande relationen bör ha sin 
utgångspunkt i ett caritativt förhållningssätt som enligt Katie Eriksson, professor i 
vårdvetenskap, är vårdandets grundmotiv. Motivet kännetecknas av att all vård bör 
bottna i medmänsklig kärlek, barmhärtighet och medlidande samt att människor har ett 
ansvar för sin medmänniska (Eriksson 1995, s. 4). Sjuksköterskorna bör alltid värna om 
människans värdighet, ha ett altruistiskt förhållningssätt samt respektera den enskilda 
individens vilja om hur de önskar leva sina liv, oavsett vilka egna värderingar och 
tankar de har om hur ett gott liv ser ut. Respekteras inte personens sätt att forma sina liv 
respekteras inte heller människan. Ett vårdande där en relation inte skapas riskerar att 
bli en vård som endast består av olika tekniska arbetsuppgifter (Wiklund 2003, ss. 64, 
155). Ojämlikheter i vårdrelationen kan också leda till att patienterna får en så stor tillit 
till sjuksköterskorna och deras yrkeskunskap att de inte vågar framhäva sina egna 
åsikter eller behov (Kasén et al. 2008, s. 6). 
 

Vårdrelationens betydelse 
En god vårdrelation är en viktig del i vårdprocessens olika delar för att patienterna ska 
få en känsla av sammanhang (KASAM). Begreppet KASAM har tre komponenter vilka 
är meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Meningsfullhet kan vara av betydelse 
att förstå den inre och yttre världen, att det finns struktur och förutsägbarhet där 
förståelse behövs. Begriplighet handlar främst om den egnes kompetens att förstå sin 
situation, där behovet av resurser krävs för att möta nya utmaningar. Hanterbarhet 
handlar om personens upplevelse om det är värt att ödsla sin tid och engagemang på det 
nyuppkomna problemet (Antonovsky 1987, s. 46). Relationen mellan patienterna och 
sjuksköterskorna är viktig och betydelsefull i vårdandet då det är genom det 
mellanmänskliga samspelet som människor utvecklas (Wiklund 2003, s. 155). En god 
vårdrelation måste skapas för att kunna främja och bevara patienternas egna resurser 
och hälsoprocesser (Dahlberg & Segersten 2010, s. 190). Enligt Berg & Danielsons 
(2007, s. 502) resultat framgår det att vårdrelationer av hög kvalitet är viktigt. 
Patienterna och sjuksköterskorna strävar medvetet efter att uppnå ett förtroende för 
varandra genom att forma och skapa en god vårdrelation. Wiklund (2003, ss. 80-81) 
menar att med en god vårdrelation kan patienterna uppleva ett välbefinnande som 
beskrivs likt en upplevelse som kommer ur det inre i människan och är således en 
individuell och unik känsla. Välbefinnande kan infinna sig trots sjukdom och även 
tvärtom, människan kan vara frisk och uppleva frånvaro av välbefinnande. Wiklund 
(2003, s. 64) menar vidare att det är av stor vikt att sjuksköterskorna kommer nära 
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patienterna och att de tar del av deras livsvärldar. Detta kan göras genom att lyssna och 
observera patienterna. 

Livsvärldsperspektiv i vårdande 
Med grund i livsvärlden kan sjuksköterskorna vårda patienterna så att livskraften och 
balansen kan återställas genom att de försöker förstå patienternas livsvärldar och det 
sammanhang de befinner sig i. Genom att sjuksköterskorna tar del av dessa livsvärldar 
kan förståelsen över det enskilda vårdbehovet tydliggöras. Patienternas livsvärldar är 
utgångspunkten i allt vårdande. Livsvärlden är högst individuell och utgörs av hur 
patienterna upplever och erfar sig själva, andra och sina omvärldar (Dahlberg & 
Segesten 2010, ss. 126-128).  
 

Vårdlidande och sjukdomslidande 
Vårdrelationen mellan patienterna och sjuksköterskorna är asymmetrisk. Det är därför 
viktigt att sjuksköterskorna ständigt reflekterar över ojämlikheter i vårdrelationen 
eftersom denna asymmetri kan leda till ett vårdlidande för patienterna (Wiklund 2003, s. 
156). En bristfällig vårdrelation och ett dåligt bemötande gentemot patienterna är 
relaterat till ett vårdlidande hos patienterna menar Kasén, Nordman, Lindholm och 
Eriksson (2008, s. 6). Vårdlidande kan beskrivas som det lidande patienterna utsätts för 
i vården som kunde undvikits. Om patienterna upplever förlorad kontroll i den nya 
situationen och känner sig kränkta på grund av att sjuksköterskorna förminskar deras 
beskrivningar av till exempel smärta, kan ett vårdlidande skapas. Sjuksköterskornas 
profession ger en maktposition där patienterna kan bli mycket utsatta i sitt lidande 
(Wiklund 2003, ss. 104-107, 156). Det kan även handla om det uteblivna mötet mellan 
vården och patienterna där de inte känner sig bekräftade. Det kan även upplevas som ett 
vårdlidande då andra sysslor anses viktigare, eller att blickar från vårdpersonalen är 
undvikande (Dahlberg & Segesten 2010, s. 212). Upplevelsen av ett sjukdomslidande 
där sjukdom förhindrar det dagliga livet påverkar inte bara fysiskt utan även psykiskt. 
Den egna kroppen kanske inte längre känns igen. Ändras kroppen förändras identiteten, 
det vill säga “jaget”, hur man ser på sig själv, andra och hur man upplever sin 
omgivning (Flensner 2010, ss. 110, 114-115). 
 
PROBLEMFORMULERING 
Det finns vårdvetenskaplig forskning om sjuksköterskornas upplevelser av 
vårdrelationen, men begränsad kunskap om hur patienterna upplever vårdrelationen med 
sjuksköterskorna. Det gör det intressant att undersöka just patienternas upplevelser av 
vårdrelationen. Med tanke på stor ökning av anmälda ärenden till patientnämnder 
angående bland annat brister i bemötande av patienter finns anledning att fördjupa 
kunskapen om vad ett bra möte och en god vårdrelation ur ett patientperspektiv innebär. 
En god vårdrelation är mycket viktig för att ge livskraft och stärka hälsoprocessen samt 
lindra lidande hos patienterna. Brister i bemötande skapar vårdlidande. En god 
vårdrelation för patienterna är lika viktig oavsett vårdkontext. Upplevelsen av 
vårdrelationen är individuell och det är av stor vikt att patienternas upplevelser av 
vårdrelationen belyses. Genom att ta del av patienters livsvärld, utforma vårdande 
möten och använda ett öppet förhållningssätt kan en god vårdrelation skapas. Yttersta 



 

4 
 

ansvaret för en god vårdrelation vilar hos sjuksköterskorna eftersom relationen alltid är 
asymmetrisk. Vad i mötet med sjuksköterskorna upplever patienterna att en vårdrelation 
innebär? Att skapa större insikt genom att söka förståelse för patienternas upplevelser av 
vårdrelationen är ett mål. Denna förståelse kan ge sjuksköterskorna ökad kunskap om 
betydelsen av att skapa en god vårdrelation. Med ett livsvärldsperspektiv innebär det 
respekt för att möta patienterna värdigt i vårdandet.  
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva vad patienter upplever utgör en god vårdrelation till 
sjuksköterskor. 
 
METOD 
För att besvara syftet användes en litteraturstudie som enligt Friberg (2006, s. 115) är en 
bra metod för att skapa en översikt av ett problem eller område inom ämnet 
vårdvetenskap. Genom litteraturstudier kan till exempel en översikt av aktuellt 
forskningsläge skapas där författarna och läsaren kan få en överskådlig struktur av sitt 
valda problemområde. Under sökningen av vårdvetenskapliga artiklar har patienternas 
upplevelser av vårdrelationen varit det centrala, oavsett vart patienterna vårdades, 
oberoende av sjukdomsdiagnos och vårdtid.  
 

Litteratursökning 
Sökningar efter vårdvetenskapliga artiklar har utgjorts av flera olika sökord och 
kombinationer för att nå fram till artiklar som svarar an på syftet. Databaser som 
användes för litteratursökningen var Cinahl och Medline. Dessa lämpar sig väl för 
informationssökning i områden som bland annat berör omvårdnad samt hälso- och 
sjukvård. För att hitta artiklar som svarade på syftet har rubriker och sammanfattningar 
av artiklarna lästs. De artiklar vars sammanfattningar har verkat relevanta har skrivits ut 
och sedan lästs mer noggrant. Vi har tagit hjälp av Karolinska institutets, Svensk MeSh 
(2014) som är ett sökverktyg för att få fram lämpliga sökord. Totalt var det sex 
sökningar var av två gjordes i databasen Medline. Sökorden Sökningarna gjordes 
utifrån ”nurse-patient” AND relationship där valdes tre artiklar ut. Den andra sökningen 
i Medline utgjordes av sökorden ”caring relationship” AND ”nurse- patient relations”, 
och där valdes en artikel ut. Fyra sökningar gjordes i Cinahl, en utifrån “Nurse-patient 
relations” AND experiences AND relationship där en artikel valdes ut till arbetet. En 
annan från Cinahl söktes med sökorden “Nurse-patient” AND homecare AND 
relationship där en artikel valdes ut. En tredje sökning gjordes där en artikel valdes 
utifrån sökorden nurse-patient relations AND home care AND attitudes. Den åttonde 
valda artikeln söktes i Cinahl utifrån sökorden relationship AND “nurse-patient” AND 
experiences, (se bilaga 1). 
 

Datamaterial 
De åtta vårdvetenskapliga artiklarna har en kvalitativ ansats som baserats på intervjuer, 
observationer eller enkäter. Artiklarna har fenomenologisk, hermeneutisk eller 
etnografisk ansats. De har kritiskt granskats med avseende på kvalitén enligt Fribergs 
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kvalitetsgranskningsmall (2006, ss. 119-120). Kvalitetsgranskningsmallen utgörs av 
frågeställningar som till exempel om artiklarna har ett tydligt problem formulerat, vad 
syftet var, hur metoden var beskriven samt vad resultatet visade. Med hjälp av denna 
mall kunde vi exkludera de artiklar som inte hade tillräckligt god kvalitet eller som inte 
svarade på syftet. Artiklarna som valdes ut innefattar deltagare som var i åldern 19-94 
år. Sammanlagt ingick 131 patienter både män och kvinnor i studierna som presenteras i 
resultatet. Studierna är genomförda i Sverige, Finland, England, Canada, och Kina. En 
översikt av datamaterialet sammanställdes i en mall enligt Fribergs modell (2006, ss. 
27-36), (se bilaga 2). 
 
Inklusionskriterier var att samtliga artiklar var skrivna på svenska eller engelska och att 
artiklarna inte var publicerade tidigare än år 2000. När artiklarna söktes var det av stor 
vikt att patienternas upplevelser var beskrivna av patienterna själva. Sjuksköterskornas 
åsikt om patienternas upplevelser av vårdrelationen var irrelevant. Andra 
exkluderingskriterier var barn upp till 16 år och artiklar som inte var peer rewied. 
Artiklar vars resultat baserades på vårdpersonalens upplevelser av vårdrelationer i 
största allmänhet sorterades bort. De flesta av artiklarna bygger på studier där både 
patienternas och sjuksköterskornas upplevelser av vårdrelationen belysts. Vårt syfte var 
att beskriva vad patienter upplever utgör en god vårdrelation till sjuksköterskor. I de 
valda artiklarna förekommer flera av författarna flertalet gånger. Sjuksköterskornas 
upplevelser som är beskrivna i artiklarna har vi valt att exkludera 
 

Analys 
För att skapa en överblick lästes de åtta artiklarna flera gånger för att få en känsla av 
vad artiklarna handlade om. Artiklarna skrevs ut för att därefter med 
överstrykningspennor stryka över det innehåll som var relevant för vårt syfte. I 
artiklarnas resultat eftersöktes likheter och skillnader enligt Friberg (2006, ss. 121-122).  
Uppsatsens resultat utgörs av ett huvudtema och sju underteman. 
 
RESULTAT 
Syftet är att beskriva vad patienter upplever utgör en god vårdrelation till 
sjuksköterskor. Ett huvudtema och sju underteman utgör resultatet, (se figur 1). 
 

Huvudtema: 

Patienterna efterfrågar ökad medmänsklighet hos sjuksköterskorna  

Underteman:  

Kontinuiteten i vården  Vänskapsrelation 

Stress – en negativ faktor Att bibehålla integritet och värdighet 

Humor ger välbefinnande God vårdrelation minskar sårbarheten 

Att känna sig bekräftad genom delaktighet Figur 1. Huvudtema och underteman 
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Patienterna efterfrågar ökad medmänsklighet hos 
sjuksköterskorna 

Kontinuitet i vården  
Genom kontinuitet i mötet med patienterna skapas förtroende och tillgänglighet. 
Möjligheten att få träffa samma sjuksköterskor värdesätts där upplevelsen av att lära 
känna varandra är viktig för vårdrelationen (Berg & Danielson 2007, s. 503). Brister i 
kontinuiteten är något patienterna upplever negativt och det finns en efterfrågan efter 
mer kontinuerliga möten/besök av sjuksköterskor eftersom de anser att detta formar 
goda vårdrelationer. Patienterna upplever också att kontinuitet bidrar till trygghet och 
närhet. Möjligheten att lära känna varandra ökar med förbättrad kontinuitet (Berg, Skott 
& Danielson 2006, s. 45). En god kontinuitet bygger upp relationerna och ger 
patienterna en känsla av bekvämlighet (Turpin, McWilliam & Ward-Griffin 2012, s. 
462).  

Både sjuksköterskorna och patienterna stävar efter en tillitsfull och god vårdrelation 
genom att använda sina kunskaper (Berg & Danielson 2007, s. 504). Patienterna 
upplever att sjuksköterskorna vårdar genom både handling och attityd, vilket utvecklar 
vårdrelationen till en förtroendefull relation. Detta upplevs också som positivt när 
sjuksköterskorna tittar till dem och frågar hur de mår. Patienterna som vårdas på hospice 
beskriver hur sjuksköterskorna ibland kommer och hälsar på dem då de vårdas på 
sjukhus periodvis. Upplevelsen av kontinuitet ses som positivt, det är att vårda med 
omtanke. (Mok & Chiu 2004, s. 480).   
 

Stress - en negativ faktor 
Patienterna känner sig bekväma i sin situation när sjuksköterskorna finns där och tar sig 
tid att sitta ner en stund (Karlsson, Bergbom, von Post & Berg-Nordenberg 2004, s. 33). 
I resultatet av Turpin et al. (2012, s. 463) framgår det i resultatet att patienterna upplever 
att tiden var en viktig komponent då goda vårdrelationer formas. Patienterna beskriver 
sjuksköterskor som tar sig tid, på det sätt att de inte stressar, förklarar olika saker i lugn 
och ro samt att de inte ständigt håller koll på vad klockan är.  
 
När patienterna ligger inför döden upplever de det som att vara fångad i en stor 
emotionell kamp. De tycker att det är skönt att få prata ut med sjuksköterskorna om sina 
djupaste smärtor. Genom en god vårdrelation kan patienternas lidande lindras och de 
kan uppleva en känsla av lugn och trygghet. Patienterna beskriver att relationen med 
sjuksköterskorna fungerar som en slags bränslestation. En station där de kan få fylla på 
med ”bränsle” och energi för att orka kämpa vidare (Mok & Chiu 2004, s. 480). 
Upplevelsen av att ha för lite kontakt med sjuksköterskorna ger en känsla av att vara 
oviktig (Karlsson et al. 2004, s. 34). I resultatet av Berg et al. (2006, s. 45) framkommer 
det att patienterna ibland upplever att de är en börda på grund av stress, något som 
skapar obehag. 
 

Patienterna upplever att sjuksköterskorna inte alltid har tid för dem. Vad de än frågar om 
får de till svar att de kommer om en minut För att möjliggöra vårdandet krävs tid som 
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anses leda till god vård. Patienterna upplever att det är ont om tid (McGarry 2008, s. 
86). 
 

Humor ger välbefinnande 
Sjuksköterskor som är glada, trevliga och tålmodiga uppskattas och patienterna 
upplever även att deras attityd är väldigt viktig. Det finns en osynlig kärlek hos 
sjuksköterskorna som uppenbarar sig genom deras mjuka röster (Mok & Chiu 2004, s. 
480). Patienterna har lättare för att uttrycka sina viljor och sina behov om de upplever 
att sjuksköterskorna har humor. De tycker också att det är lättare att diskutera svåra 
frågor och eventuell kritik eftersom de med hjälp av humor kan lätta upp stämningen. 
För att hjälpa patienterna i sin rehabilitering och för att stödja patienterna att leva vidare 
är humor en viktig del. Humor kan få patienterna att uppleva välbefinnande och är 
mycket motiverande. Humor är en betydande faktor i den vårdande relationen. 
Patienterna beskriver humor som något positivt och att en avsaknad av humor skulle 
göra deras liv till ett elände. Oroade patienter kan också använda humor som en 
försvarsmekanism vid svåra vårdsituationer eller för att hantera starka emotionella 
känslor. Män är överrepresenterade gällande att använda humor som ett försvar (Åstedt-
Kurki, Isola, Tammentie & Kervinen 2000, s. 123).  
 

Att känna sig bekräftad genom delaktighet 
Patienterna upplever sig bekräftade när de kan lätta sina hjärtan för sjuksköterskorna. 
Om sjuksköterskorna till exempel frågar patienterna hur de sovit eller hur de mår 
upplever patienterna sig sedda och de känner sig även viktiga när de serveras mat om de 
varit fastande. Om patienterna behöver vänta infinner sig en känsla av att varken vara 
sedd eller hörd (Karlsson, et al. 2004, ss. 33-34).  
 
Känslan av att känna sig bekräftad genom delad förståelse hänger samman med hur vida 
sjuksköterskorna är goda lyssnare. Det värderas högt att sjuksköterskorna ser 
patienterna och att patienterna får känna sig delaktiga i vården, vilket tyvärr inte alltid är 
fallet. Genom att patienterna använder sina egna resurser, värderingar och sin 
medvetenhet kan de på så sätt bli delaktiga i att skapa en god vårdrelation. En god 
vårdrelation är viktig för välbefinnandet och för läkningsprocessen (Berg & Danielson 
2007, ss. 502-503). I resultatet av McGarry (2008, s. 88) beskrivs det hur patienterna 
som vårdas i sina egna hem upplever att de får en passiv roll i vårdprocessen, som 
innebär att de endast ska göra som de blir tillsagda. De upplever att diverse material och 
mediciner som tagits in i deras hem tillhör sjuksköterskorna. Patienterna beskriver 
vidare att de uppmuntras att ta del av anteckningar och vårdplaner men att de oftast inte 
gör det. Om de någon gång ändå läser igenom dessa, upplever patienterna att det är 
otillåtet och att de inte har med dessa dokument att göra. Patienternas passiva roll 
patienterna blir en negativ känsla av att inte få vara delaktig i vården. 
 
Goda vårdrelationer skapas i de dagliga rutinerna genom ett engagemang där 
patienterna och sjuksköterskorna har en ömsesidig relation till att nå fram till varandra. 
Här skapas en förståelse för patienternas situationer, och där med deras behov, då de får 
möjlighet att beskriva sina livssituationer. Möten mellan patienterna och 
sjuksköterskorna är av karaktären människa till människa. Detta upplevs som en resurs 
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vilket ger ett ökat förtroende (Berg et al. 2007, ss. 103-104). En förtroendefull relation 
uppstår bland annat genom att besvara patienternas behov på ett omtänksamt och 
trovärdigt sätt (Mok & Chiu 2004, s. 480). Det är viktigt för patienterna att deras 
förändrade behov uppmärksammas. Det kan vara små saker som att till exempel bli 
erbjuden en extra filt eller en kudde (Karlsson et al. 2004, s. 33). Upplevelsen av den 
goda vårdrelationen mellan patienterna och sjuksköterskorna bygger på en ömsesidig 
respekt för varandra där en tvåvägskommunikation är viktig. Patienterna tycker också 
att det är viktigt att ge och ta i en relation och menar att många enbart tar, att de inte 
tänker på att sjuksköterskorna har många andra att vårda (Turpin et al. 2012, ss. 462-
463). 
 

Vänskapsrelation 
Patienterna anser att de har en vänskaplig relation till sjuksköterskorna, då mötet 
betyder mycket för dem. De menar att sjuksköterskorna visar en positiv attityd till att bli 
deras vän samtidigt som sjuksköterskorna också vill vara professionella. Patienterna 
upplever det mycket positivt för vårdrelationen att utbyta livserfarenheter. Det kan 
handla om småprat om dagliga saker som att till exempel diskutera nyheter eller prata 
om varandras familjer. Detta får patienterna att uppleva vårdrelationen som god (Turpin 
et al. 2012, ss. 463-464). Även i resultatet av McGarry (2008, ss. 87-88) beskriver 
patienterna att dem har en vänskaplig relation till sjuksköterskorna samt att de ibland 
även upplever att de får trösta sjuksköterskorna angående privata angelägenheter. I 
artikelns resultat av Mok och Chiu (2004, s. 479) beskrivs att sjuksköterskorna inte 
endast var sjukvårdspersonal utan också en god vän och en del av familjen. 
 

Att bibehålla integritet och värdighet 
Att sätta tydliga gränser gäller bägge parter där goda vårdrelationer byggs upp i det 
dagliga mötet. Att ha respekt för sig själv och andra ger möjlighet att bibehålla integritet 
och värdighet i vårdrelationen (Berg et al. 2007, s. 103). 
 

God vårdrelation minskar sårbarheten 
Patienterna upplever sig sårbara på grund av de krav som livet och sjukdomen ger, 
vilket medför en osäkerhet i vardagen. Patienterna tar initiativ till att bli delaktiga i 
vårdprocessen och upplever att de blir väl bemötta. Dock saknar de ibland en kontinuitet 
i mötet vilket ger en viss känsla av sårbarhet (Berg et al. 2006, s. 46). Ibland kan det 
också vara svårt för patienterna att få tillräcklig information vilket skapar oro. Deras 
utsatthet blir än mer sårbar (Berg & Danielson 2007, s. 502). Patienterna anser att det är 
lättare att prata med sjuksköterskorna än med familj och vänner. Förtroendet för 
sjuksköterskorna lindrar deras själsliga smärtor (Mok & Chiu 2004, s. 480). En god 
vårdrelation minskar sårbarheten och ger en känsla av förtroende och värdighet men det 
är inte alltid tillräckligt för att patienterna ska uppleva att det går att lita på 
sjuksköterskorna fullt ut (Berg & Danielson 2007, s. 504).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Enligt Friberg (2006, s. 115) är litteraturöversikt en metod som lämpar sig väl för att 
skapa en översikt av forskningsresultat från tidigare studier. Kvalitativa artiklar valdes 
då de presenterar upplevelser på ett bra sätt. Thurén (2006, s. 112) beskriver den kvali-
tativa metoden och menar att den kan ge betydelsen av enstaka händelser och små detal-
jer. Enligt Berg et. al (2006, s. 42) är studier om upplevelser av vårdrelationen ett kom-
plext ämne. Kvalitativa studier kring vårdande används främst för att nå en förståelse 
för hur människor upplever olika problemområden. Detta uppnås genom att använda 
människors erfarenheter. Att söka vårdvetenskapliga artiklar med exakta sökord försvå-
rade litteratursökningen. Detta bidrog bland annat till att urvalet av artiklar blev få men 
de svarar väl på syftet. Det hade varit önskvärt med fler artiklar som svarade på vårt 
syfte då det hade gett arbetet en ökad validitet som enligt Borg och Westerlund (2013, s. 
37) beskriver hur väl undersökningens slutsatser går att lita på.  

Genom att begränsa artiklarna från år 2000 och framåt framkom de valda artiklarna. 
Önskvärt hade varit om artiklarna var ännu närmare i tiden för att spegla hur det ser ut i 
vården idag. Dock var utbudet av artiklar som handlar om patienternas upplevelser av 
vårdrelationen begränsad vilket bidrog till att tidsbegränsningen blev stor. Berg et al. 
(2006, s. 42) beskriver i sin artikel att det endast finns få studier som beskriver vårdre-
lationen i det dagliga sjukvårdsarbetet. Studier om patienters upplevelser av vårdrelat-
ionen är särskilt begränsat. Artiklarna som valts ut talar för flera olika länder, synsättet 
på hur vården bör bedrivas kan vara olika beroende på var i världen man befinner sig. 
Kulturella skillnader samt kravet på vårdvetenskaplig utbildning kan skilja sig åt vilket 
kan ha betydelse för vårdrelationens upplevelse. Vi valde att analysera våra artiklar en-
ligt Fribergs modell (Friberg 2006, ss. 110-112). Svårigheter under analysprocessen har 
varit att utforma framförallt huvudteman. På grund av att patienters subjektiva upplevel-
ser av vårdrelationen är mångfacetterad fick vi fram många underteman. Detta gjorde 
det svårt att kategorisera undertemana till passande huvudteman. Strukturen av hur de 
olika temana skulle presenteras i resultatet ändrades flera gånger då vi upplevde att de 
gick in i varandra på ett eller annat sätt. 

Uppsatsens resultat grundar sig på en bred åldersgrupp samt att människor är individer 
med mycket olika tankar och upplevelser, vilket gör att resultatet inte kan ses som defi-
nitivt. Uppsatsen har också behandlat flera typer av vårdplatser som till exempel hos-
pice, vårdavdelningar på sjukhus och hemsjukvård vilket gör att patienternas upplevel-
ser av vårdrelationen blir bred. Vårdplatsens betydelse för patienternas upplevelse av 
vårdrelationen kan variera då upplevelserna kan skilja sig något mellan till exempel 
vård på sjukhus och vård i hemmet. Enligt Öresland, Määttä, Norberg och Lützén 
(2009, s. 220) beskrivs det att platsen för vårdandet har betydelse för patienternas hälsa 
och att vård i hemmet har en positiv inverkan genom att främja hälsoprocesserna och 
bevara patienternas självbestämmande. Axelsson (2008, s. 278) belyser hur viktigt det 
är att uppsatsens resultat blir så heltäckande som möjligt samtidigt som materialet bör 
vara hanterbart. Det är med hjälp av inklusionskriterier och exklusionskriterier som 
uppsatsens material begränsas och preciseras. 
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Uppsatsen har flera artiklar skrivna av samma författare vilket kan ses som en svaghet. 
Förförståelsen, det vill säga hur man föreställer sig att någonting är, påverkar varje indi-
vids sätt att tänka och se på saker. Enligt Wiklund (2003, s. 224) styr den så ofta omed-
vetna förförståelsen tolkningen av ett fenomen. Uppsatsens resultat påverkar reliabilitet-
en av att samma författare återfinns i flera artiklar med tanke på förförståelsen.  
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att goda vårdrelationer skapas i de dagliga rutinerna. Det medmänskliga 
mötet mellan sjuksköterskorna och patienterna ses som en resurs vilket ökar förtroendet. 
Patienterna upplever att det är viktigt att sjuksköterskorna tar sig tid och lyssnar. 
Positivt för goda vårdrelationer är enligt patienterna att vara delaktiga i vården, stress 
anses här som negativt. Kontinuiteten är viktig för att goda vårdrelationer ska kunna 
formas, en ökad kontinuitet efterfrågas av patienterna. Humor motiverar patienterna 
samt ökar välbefinnandet.  
 
Det som framkommer i resultatet handlar övergripande främst om medmänsklighet, det 
vill säga grundläggande faktorer om hur människor vill bli bemötta av andra människor. 
Vi har valt att belysa två underteman i diskussionen. Dessa teman är humor och 
kontinuitet. Humor valdes på grund av att vi förvånades över detta fynd samtidigt som 
vi ansåg detta ämne intressant. Vi hade också ett intresse för att veta mer om humorns 
betydelse för relationen mellan patienterna och sjuksköterskorna då det inte är något 
som tas upp genom utbildningen. Kontinuitet valdes eftersom det i resultatet framgår att 
patienterna anser kontinuiteten som mycket viktig, samt att det finns en stor efterfrågan 
på en förbättrad kontinuitet. 
 

Att använda humor i vårdandet 
En av artiklarnas resultat som valts för denna uppsats skiljer sig från de andra, den 
handlar om humor. I vårt resultat framgår det att humor var mycket viktigt för många 
patienter. Humor kunde fungera som en motivation men också som ett försvar. Genom 
att använda humor kunde patienterna hantera svåra emotionella känslor och de tyckte 
det var lättare att diskutera komplicerade frågor då det använde humorn för att lätta upp 
stämningen. Humor främjade patienternas välbefinnande och tillfrisknande. I resultatet 
av Tanay, Robert & Ream (2013, s. 2133) framgår det att humor finns på alla kliniker 
och avdelningar, och är en anmärkningsvärd egenskap som kvarstår även vid livets slut 
skede. Humor i en dialog bygger på en tvåvägskommunikation mellan människor och 
innebär en känsla av engagemang dem emellan. Humor kan ge patienterna och 
sjuksköterskorna en öppen och positiv omgivning att vistas i vilket leder till 
gynnsamma relationer. Genom humor kan relationer utvecklas till ett vänskapsband 
mellan patienterna och sjuksköterskorna, då humor har en förmåga att eliminera 
maktpositioner. Kvåle (2006, s. 17) belyser i artikelns resultat att patienterna uppskattar 
när sjuksköterskorna har humor och ser glada ut, men även att sjuksköterskor kan vara 
allvarliga i samtalet när det behövs. Tanay, Wiseman, Roberts och Ream (2014, ss. 
1300-1301) menar att humor bör uppmuntras att användas i vårdandet då humor kan 
bidra till att stärka vårdrelationen, samtidigt som sjuksköterskorna bör vara medvetna 
om att det finns en risk för att det inte alltid slår väl ut. Genom att ständigt bedöma 
situationen och reflektera ges en möjlighet att lära sig när humor kan vara användbart. 
Enligt Buxmans (2008, s. 67) resultat tilltalar humor människor på olika sätt då den är 
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högst individuell. Humor kan falla in i en så kallad gråzon som kan innefatta olika slags 
humor till exempel genom att kittlas, retas, stereotypa skämt om ålder och rasism, 
sarkasm eller galghumor.  
 
Chefer bör värdera humor mer och om möjligt utforma eller anskaffa modeller för på 
vilket sätt man kan använda sig av humor i vårdandet. Oerfarna sjuksköterskor kan 
dessutom ta lärdom från mer erfarna. Humor kan gagna både patienterna och 
sjuksköterskorna (Tanay et. al 2014, ss. 1300-1301). Humor kan användas inom vården 
genom att till exempel le och skratta. Humor är oftast en positiv upplevelse av glädje 
och den har goda egenskaper som gör den till en bra coping mekanism (Buxman, 2008, 
s. 67).  
 

Vikten av kontinuitet i vårdande 
Det är allmänt känt att kontinuitet i vården är av stor betydelse men begreppet är 
flerdimensionellt och kan vara svårt att definiera.  Ibland används istället för kontinuitet 
begrepp som integration, vårdkedja eller samordning av tjänster. Kontinuitet kan vara av 
tre olika karaktärer, relation, information och bestämmande/styrande kontinuitet. 
Relationsmässig kontinuitet innebär att patienterna vill bli sedda som individer och att 
vården ska vara patientcentrerad. Det finns ett behov hos patienterna att bli behandlade 
av samma personal och att även ha en namngiven person vilken de kan kontakta vid 
behov. Detta ger patienterna positiva erfarenheter i samband med deras sjukhusvistelse. 
Patienterna upplever också att det är av stor vikt att kontinuiteten och bekantskapen 
följer dem genom hela sjukvårdprocessen från undersökning och diagnos till 
behandling. Informationsmässig kontinuitet innebär att patienterna vill ha en korrekt, 
relevant och tidsenlig information om deras behandlingar och prognoser. Den 
bemästrande kontinuiteten visar sig genom att patienterna upplever att ett bra tillfälle för 
goda råd och uppmuntran är då de vistas på kliniker där det finns experter inom hälso- 
och sjukvården. Patienterna anser också att kontinuitet innebär att få en ständig 
övervakning med tanke på tillstånd och behandling samt konsekvenser av behandlingar. 
Patienterna uppskattar att de följs upp genom hela deras vårdförlopp (Lafferty, Rankin, 
Duffy, Kearney, Doherty, McMenamin & Coates 2011, ss. 419, 422-423). 
 
Kontinuitet i vården skapar trygghet, förtroende och en öppenhet som kan vara en 
tillgång för att få reda på patienternas upplevelser och behov för att kunna göra 
patienterna delaktiga i sin vård (Berg och Danielson 2007, s. 503). Trygghet leder även 
till att patienterna blir mer självständiga i sin vård. Kontinuiteten i vårdrelationer gör att 
patienterna upplever sjuksköterskorna som en del av familjen och då vågar patienterna i 
större utsträckning ställa frågor kring sina sjukdomar (Hamlin, Jemsson, Rahm & 
Henricson 2013, s. 15). 
 
SLUTSATSER 

• Uppsatsen skapar en förståelse för vad patienterna upplever utgör en god 
vårdrelation till sjuksköterskorna genom medmänsklighet.  

• Med vår uppsats kan förståelsen för vikten av goda vårdrelationer öka, vilket 
främjar patienternas hälsoprocesser.  
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• Uppsatsen kan användas som underlag för diskussion kring värdegrund på olika 
arbetsplatser inom hälso- och sjukvård.  

• Det som framkom ur sökhistoriken är att det råder bristande forskning om hur 
patienter upplever vårdrelationen samtidigt som sjuksköterskor behöver införliva 
sina expertiskunskaper från teori till praktiskt vårdande. 
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Bilaga 1 Sökhistorik 

 
Databas/Datum Sökord Antal 

träffar 
Begränsningar Antal 

träffar 
Antal 
valda 

Cinahl 
2014-03-06 

Nurse- 
patient 
AND 
homecare 
AND 
relationship 

57 År 2000-2014, 
Peer-rewied, +65 
år 

11 1 

Cinahl 
2014-03-20 

Nurse-
patient 
relations 
AND 
experiences 
AND 
relationship 

306 År 2000-2014, 
Peer-rewied, +65 
år 

33 1 

Medline 
2014-03-21 

Nurse-
patient 
AND 
relationship 

2622 År 2000-2014 
och +65 år 

267 3 

Medline 
2014- 04- 14 

Caring 
relationship 
AND 
Nurse- 
patient 
relations 

53 År 2000-2014 36 1 

Cinahl 
2014- 04- 16 

Relationship 
AND nurse-
patient 
AND 
experiences 

333 År 2000- 2014 264 1 

Cinahl 
2014-05-09 

Nurse- 
patient 
relations 
AND home 
care AND 
attitudes 

60 År 2000-2014 46 1 
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Bilaga 2 
Översikt av datamaterial 
 

Titel, författare, 
tidskrift, årtal 

Syfte Metod och urval Resultat 

 
Titel: Patients and 
nurses experiences of 
the caring relationship 
in hospital: an aware 
striving for trust. 
Författare: Berg, L. & 
Danielson, E. 
Tidskrift: 
Scandinavian Journal 
of Caring siences. 
Årtal: 2007 
Land: Sverige 

 
Syftet är att 
belysa 
långtidssjuka 
patienters 
upplevelse av 
vårdrelationen. 

 
Empirisk studie. 
Fenomenologisk 
metod där sju 
patienter i åldrarna 
51-75 år och sex 
sjuksköterskor har 
intervjuats. 

 
Två huvudteman framkom: 

• Upprätthålla 
värdigheten. 

• En känsla av sårbarhet. 
Fem underteman framkom: 

• Att använda sin egen 
kompetens. 

• Att vårdas av personalen. 
• Att vårdas i en ansträngd 

situation. 
• Att vara exponerad. 
• Efterfrågan om en 

personligt vårdande 
relation. 

Patienter använde egna resurser, 
sin medvetenhet och sina 
värderingar tillsammans med 
sjuksköterskan för att forma en 
vårdrelation. Då kunde patienterna 
upprätthålla sin värdighet. 
Patienterna upplevde att det fanns 
en vårdande relation oavsett 
profession. 
Patienterna upplevde att 
sjuksköterskan visste vad som 
skulle utföras men att det var svårt 
att veta vad man skulle fråga om 
och ibland var det svårt att få 
information vilket resulterade i att 
patienten föredrog att vara för sig 
själv.   
Patienterna upplevde rädsla och 
svårigheter att kunna koppla av, 
bristande engagemang, bristande 
information, tillgänglighet och 
kontinuitet. Patienterna upplevde 
ingen tillit eller trygghet i 
vårdrelationen. Det essentiella i 
frågan blir efterfrågan av 
kontinuitet. Att känna 
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sjuksköterskan blev viktigt. 
 

 
Titel: An interpretive 
phenomenological 
method for 
illuminating the 
meaning of caring 
relationship. 
Författare: Berg, L., 
Skott, C. & Danielsson, 
E. 
Tidsskrift: Scand J 
Caring Sci. 
Årtal: 2006 
Land: Sverige 

 
Syftet är att 
beskriva en 
tolkande 
fenomenologis
k metod för att 
belysa 
betydelsen av 
fenomenet 
vårdrelation i 
sjuksköterskans 
dagliga arbete. 

 
Metoden är en 
fenomenologisk 
ansats. 16 
omvårdnadshändelse
r observerades där 
sex patienter och två 
sjuksköterskor 
ingick. En patient 
och en sjuksköterska 
intervjuades. 

 
Fem teman skapades: 

• Kompetens, vilket innebar 
att patienten hade en 
personlig förvärvad 
kunskap i omvårdnad pga 
att de levt med långvarig 
sjukdom och då 
spelat”rollen” som patient 
många gånger. 

• Brist på kontinuitet, 
patienter beskrev detta 
med varierande erfaranhet. 
Patienten ville ha en bättre 
kontinuitet eftersom detta 
ledde till en vårdrelation. 
Det skulle också bidra till 
en ökad trygghet och 
närhet. 

• Påfrestningar, patienten 
upplevde en påfrestning 
orsakad av stress vilket 
gav obehag. 

• Sårbarhet, sjukdom 
orsakar en sårbarhet i det 
dagliga livet. Patienten tog 
eget initsiativ till att bli 
delaktig i sin vård. 

• Interaktioner mot ett 
mål, patienten upplevde att 
sjuksköterskan bjöd in till 
samtal där patienten kunde 
uttrycka sina åsikter och 
tankar. Sjuksköterskan 
satte sig ned och lyssnade. 

 
 
Titel: Caring 
relationship in a 
context: Fieldwork in a 
medical ward. 
Författare: Berg, L., 
Skott, C. & Danielson, 
E. 
Tidskrift: 

 
Syftet var att 
undersöka hur 
den vårdande 
relationen 
utformas 
mellan 
patienter med 
långvarig 

 
Fenomenologisk 
metod. 
I studien ingick 51 
patienter och tio 
sjuksköterskor. Data 
samlades in med 
hjälp av 
observationer på en 

 
Alla som jobbade på avdelningen 
Hade ett mål – att få patienterna 
att må bra på bästa möjliga sätt. I 
mötet mellan patient och 
sjuksköterska identifierades två 
huvudteman: 

• Respekt för sig själv och 
för andra. Vårdrelationen 
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International Journal 
of Nursing Practice 
Årtal: 2007 
Land: Sverige 

smärta och 
sjuksköterskor 
på en medicin-
vårdavdelning. 

medicinavdelning i 
väst Sverige. 

skapades i det dagliga 
vårdandet. 

• Engagemang som både 
sjuksköterskan och 
patienten stod för. 
Patientens livsvärld 
utgjorde grunden och på 
vilket sätt patienterna 
kunde fortsätta leva sitt liv. 
Resulterade i stärkt 
självförtroende och en 
känsla av att ha resurser. 

 
 
Titel: Patient 
Experiences When the 
Nurse Cares For and 
Does Not Care For. 
Författare: Karlsson, 
M., Bergbom, I., Von 
Post, I. & Berg-
Nordenberg, L. 
Tidsskrift: 
International Journal 
for Human Caring. 
Årtal: 2004 
Land: Sverige 
 

 
Beskriva 
patienters 
upplevelser av 
händelser där 
sjuksköterskor 
“bryr sig om” 
och händelser 
där 
sjuksköterskor 
“inte bryr sig 
om”. 

 
Hermeneutisk ansats 
(Ödman, 1979). 23 
patienter deltog i 
studien. 
Datainsamling med 
hjälp av 
frågeformulär. 

 
Två huvudteman framkom: 

• “Bry sig om”. 
• “Inte bry sig om” 

Sex underteman framkom: 
• Att lätta sitt hjärta. 
• Att överväga en önskan. 
• Det faktum att någon har 

tänkt på mig. 
• Att känna sig oviktig. 
• Att vara besvärlig. 
• Utan omtanke. 

 
Titel: Defining roles, 
relationships, 
boundaries and 
participation between 
elderly people and 
nurses within the 
home: an ethnographic 
study. 
Författare: 
McGerry, J. 
Tidsskrift: Health and 
Social Care in the 
community. 
Årtal: 2008 
Land: England 

 
Utforska det 
naturliga 
vårdandet i 
relationen 
mellan hem-
sjukvårdens 
sjuksköterskor 
och äldre. Samt 
att undersöka 
effekterna av 
detta på det sätt 
vården ges i sitt 
sammanhang. 

 
Etnografisk ansats. 
Detaljerade 
observationer och 
intervjuer. 16 
sjuksköterskor och 
13 patienter i åldern 
70-94 år ingick i 
studien. 

 
Tre huvud teman framkom: 

• Vårdkontext. Patienter 
upplevde stora skillnader 
beroende på var vården 
utfördes. De kände sig 
välkomnade vid återbesök 
på sjukhus men upplevde 
samtidigt att sjukhusets 
organisation och rutiner 
gjorde att de kände sig 
isolerade och som 
“nummer” istället för 
patienter. 

• Det naturliga vårdandet. 
Patienter beskrev deras 
relation med 
sjuksköterskor som 
vänskaplig relation. 
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• Betydelsen av ohälsa & 
sjukdom. Patienter 
upplvde att de hade en 
passiv roll och att de skulle 
göra som de blev tillsagda. 

 
Titel: Nurse-patient 
relationships in 
palliative care. 
Författare: Mok, E. & 
Chiu, P. 
Tidskrift: Journal of 
advanced nursing. 
Årtal: 2004 
Land: Kina 

 
Syftet var att 
utforska 
sjuksköterskor 
och patienters 
vårdrelation i 
sin kontext, det 
vill säga i detta 
fall i den 
palliativa 
vården. 

 
Fenomenologisk 
utgångspunkt. 
I studien som 
spelades in ingick tio 
patienter med 
obotlig cancer i 
åldrarna 40-78 år 
samt tio 
sjuksköterskor. 

 
Fyra huvudteman framkom: 

• Mötet i en vårdande 
relation. 

• Utveckla en 
förtroendefull relation. 

• En bränslestation för att 
samla energi. 

• Berikande upplevelser. 
Sjuksköterskan tog initiativ till 
vårdrelationen. Genom att se och 
tillgodogöra patientens behov av 
vård utvecklades förtroendet. Ur 
ett holistiskt perspektiv skulle 
sjuksköterskan Hävda patientens 
rättigheter och försvara dessa. 
Patienterna uttryckte ett ökat 
livsmod. De litade på att 
sjuksköterskan såg deras situation. 
Vårdrelationen gjorde att 
patienterna kände sig välmående. 
Vilket var berikande erfarenheter. 
 

 
Titel: The meaning of 
a positive Client- Nurse 
Relationship for senior 
Home Care clients with 
Chronic Disease. 
Författare: Turpin, J, 
McWilliam & Ward- 
Griffin, C. 
Tidskrift: Canadian 
Journal on Aging. 
Årtal: 2012 
Land: Canada 
 

 
Undersöka 
meningen med 
en positiv 
vårdrelation för 
patienter med 
kroniska 
sjukdomar som 
vårdas i 
hemmet. 
 

 
Fenomenologisk 
utgångspunkt. Åtta 
patienter som alla 
var över 65 år ingick 
i studien. Data 
samlades in med 
hjälp av intervjuer. 
 

 
Tre Huvudteman framkom: 

• Att vara äldre med 
kronisk sjukdom. 

• Skapa en positive 
vårdande relation. 

• Betydelsen av en positiv 
vårdande relation för 
äldre 
hemsjukvårdspatienter 
med kronisk sjukdom. 

Två subteman framkom: 
• Känna välbefinnande. 
• Vara ansluten. 

Tio underteman framkom: 
• Lära känna varandra. 
• Skapa en ömsesidighet. 
• Dela med sig av egna 

erfarenheter. 
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• Ta sig tid. 
• Vara tillfreds. 
• Att inte känna sig stressed. 
• Känna tillit. 
• Känna personligt 

engagemang. 
• Ansluta som vänner. 
• Känna sig som en person, 

ingen patient. 
 

 
Titel: Importance of 
humor to client-nurse 
relationships and 
client´s well-being. 
Författare: Åstedt- 
Kurki, P., Isola, A., 
Tammentie, T. & 
Kervinen, U. 
Tidskrift: 
International Journal 
of Nursing Practice. 
Årtal: 2001 
Land: Finland 

 
Beskriva 
sjukvårds 
patienters 
upplevelse om 
vikten av 
humor i en 
vårdrelation. 

 
13 patienter (sju 
kvinnor och sex 
män) mellan 19-76 
år deltog i studien 
genom att besvara 
frågeformulär. Åtta 
av dessa deltog även 
i intervjuer. En 
kvalitativ 
innehållsanalys 
användes utifrån 
(Dey, I. 1993. 
Qualitative data 
analysis) 

 
Två huvudteman framkom: 

• Betydelsen av humor för 
patienters välbefinnande. 

• Betydelsen av humor för 
vårdrelationen. 

Fyra underteman framkom: 
• Klara av och hålla fast. 
• Visa känslor. 
• Patienters sinne för humor. 
• Ssk sinne för humor. 

 
Humor hjälpte patienter att klara 
sig igenom svåra situationer och 
känslor. Humor kunde också 
fungera som en försvarsmekanism 
för att undvika svåra situationer 
och känslor. Ssk humor 
motiverade patienterna. Humor 
blev en viktig del i vardagen och 
för vårdrelationen mellan patient 
och ssk. 
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