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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Nära relationer mellan äldre och deras vårdare har visat ge ett ökat välbefinnande hos 

patienten. Eftersom det ingår i sjuksköterskans arbete att främja patientens hälsa bör 

sjuksköterskan då också ska skapa en nära relation till patienten.  

 

Syfte  

 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor på en geriatrisk vårdavdelning 

upplever vårdrelationen mellan dem och patienten.  

 

Metod  
 

En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie genomfördes. Åtta sjuksköterskor verksamma 

på geriatriska kliniker intervjuades. Samtliga intervjuer analyserades därefter med 

kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultat 
 

Av resultatet framkom att vårdrelationen är en professionell relation mellan sjuksköterska 

och patient som även kan vara personlig i olika grad. Personlig vårdrelation kunde 

definieras på olika sätt vilket tydligt påverkade sjuksköterskans förhållningssätt till denna 

typ av relation. Vikten av gränser i vårdrelationen belystes då emotionellt engagemang i 

patienten påverkade den kliniska blicken samt kunde påverka sjuksköterskan negativt 

psykiskt.  

 

Slutsats 
 

Resultatet visade att vårdrelationen med fördel var personlig, men på ett professionellt vis. 

Genom att sätta gränser i vårdrelationen tilläts sjuksköterskan etablera en personlig relation 

till patienten utan att bli privat och känslomässigt involverad. Patientens behov blev då 

tydligare, utan att påverka den kliniska blicken. 

 

Nyckelord: Geriatrik, Patientcentrerad vård, Personliga relationer, Sjuksköterska-

patientrelation  
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INLEDNING 

 

Prevalensen av allvarliga tillstånd som har en negativ påverkan på funktion och livskvalitet 

är högst hos den äldre populationen, vilket leder till att omvårdnadsarbetet på geriatriska 

avdelningar blir mer omfattande (Inouye, Studenski, Tinetti & Kuchel, 2007). Detta 

tillsammans med långa vårdtider ger sjuksköterskan på den geriatriska avdelningen 

möjlighet att komma närmre patienten och etablera en relation (Carlson, Rämgård, 

Bolmsjö & Bengtsson, 2015). Denna vårdrelation mellan sjuksköterska och patient kan se 

ut på olika sätt (Björck & Sandman, 2007) och etableras med syfte att öka patientens 

välbefinnande (Kennedy Sheldon, 2014a). 

 

BAKGRUND 

Den geriatriska patienten 

 

“Äldre” är en mångsidig grupp med personer över 65 år. Denna grupp kan därefter delas in 

i två mindre grupper, yngre äldre som är 65-79 år och äldre äldre som är över 80 år (Hylen 

Ranhoff, 2010). Att bli äldre innebär ofta försämrad hälsa och ett ökat behov av 

omvårdnad (Romøren, 2010). Den yngre gruppen av äldre ses idag som generellt pigga och 

självgående och har därför inget större behov av geriatrisk vård, till skillnad från den äldre 

gruppen där behovet mer ofta finns (Hylen Ranhoff, 2010). 

 

Sjuksköterskan och den geriatriska patienten 

 

Den äldre patienten är en person som har mycket att dela med sig av såsom livserfarenhet, 

tradition och kultur. Ibland kan patienten känna sig vilse i omgivningen och sig själv när 

vardagen skiljer sig från förr, sjuksköterskan kan då be patienten att berätta om sig själv 

eller om livet förr för att hjälpa patienten att bevara sin identitet (Bondevik, 2005). I en 

studie av Carlson et al. (2015) intervjuades sjuksköterskor som arbetade på äldreboenden 

samt i hemsjukvården angående deras syn på sjuksköterskans arbete. Samtliga 

sjuksköterskor i studien beskrev att dom uppskattade möjligheten att etablera långsiktiga 

relationer till patienterna och deras familjer i motsats till den korta och ytliga relationen de 

upplevt inom akutsjukvården. Långsiktiga vårdrelationer beskrevs som helt och hållet 

positiva och flera av sjuksköterskorna värdesatte den individualiserade och 

personcentrerade omvårdnaden de kunde ge patienterna (Carlson et al., 2015). 

 

De boende på ett vårdhem intervjuades angående deras åsikt kring vårdrelationen i en 

studie av Pelacios-Ceña et al. (2012). Resultatet visade att de var positiva till att bilda 

relationer till sjuksköterskorna då de spenderar så mycket tid tillsammans samt att det inte 

finns många andra att prata med. De ville att sjuksköterskorna skulle visa intresse för dem 

som personer, tala med dem på ett personligt sätt, inte se dem som ett rumsnummer eller 

endast diskutera mediciner, sömn och matvanor. Dock kände de att sjuksköterskorna ofta 

var avlägsna, opersonliga och aldrig hade tid för dem. Trots att de flesta av de boende sa 

sig vilja bilda djupare relationer var det många som inte vågade säga det till personalen 

eller ta upp sådant som de störde sig på. Risken att sjuksköterskorna såg dem som jobbiga 

ansåg dem kunde leda till en sämre vård. Detta medförde att de boende anpassade sitt 

beteende för att underlätta det vardagliga livet. Genom att undvika konfrontation med 

sjuksköterskorna kunde de boende få förmåner och bättre vård då sjuksköterskorna var 

nöjda med dem. I studien kom författarna fram till att sjuksköterskor bör etablera relationer 

till de boende på vårdhemmet.  
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Att prata med och aktivt lyssna på vad de boende tycker om omvårdnaden, höra vad de har 

för livshistoria eller fråga om deras liv, familj, intressen och dylikt måste bli en del av 

omvårdnaden (Pelacios-Ceña et al., 2012). 

Sjuksköterskans roll 

 

Enligt International Council of Nurses (ICN) Etiska Kod (2014) är det sjuksköterskans 

ansvar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Hälsa är ett 

komplett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande enligt World Health 

Organization (WHO) (2006) vilket betyder att sjuksköterskan ska ha ett holistiskt synsätt i 

vårdandet av patienten. Sjuksköterskan ska arbeta för att bevara liv oavsett när i livets 

skede en person insjuknar och i arbetet respektera individens värde (Bondevik, 2005). I 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS, 1982:783) finns vissa krav på hälso- och 

sjukvården som beskrivs i 2 a §. Enligt dessa ska hälso- och sjukvården främja goda 

kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet samt tillgodose patientens behov av kontinuitet 

och säkerhet i vården. Enligt den amerikanske vårdteoretikern Joyce Travelbee (1971) ska 

relationen som minst resultera i att patientens omvårdnadsbehov tillgodoses och det är 

sjuksköterskans skyldighet att uppfylla patientens omvårdnadsbehov. 

Vårdrelation 

 

Björck och Sandman (2007) definierar ”vårdrelation” som en relation mellan en patient 

och vårdgivare. En omsorgsfull vårdrelation anses vara grunden till en god vård och 

omvårdnad. Kasén (2002) utgår ifrån sin avhandling och beskriver att patienter upplever 

både relationer som är vårdande och relationer som är icke-vårdande. En vårdande relation 

beskrivs som en relation där sjuksköterskan ser personen bakom diagnosen, att patienten 

känner sig värdefull och uppmärksammad. I en icke-vårdande relation ses patienten som 

ett objekt och sjuksköterskan beskrivs som ovänlig eller kylig. Kennedy Sheldon (2014a) 

menar att en vårdande relation bygger på respekt, pålitlighet, empati, aktivt lyssnande, tillit 

och konfidentialitet med syfte att värna om patientens välbefinnande. En vårdande relation 

skiljer sig från en social, eller privat, relation på så sätt att i en vårdande relation är 

patientens hälsa i fokus samt att definierade gränser finns. Kennedy Sheldon (2014b) 

belyser att patienten kan känna mer tillit om sjuksköterskan delar med sig av personlig 

information, vilket kan leda till att patienten talar mer ärligt om sina besvär. Efter att en 

vårdande relation etablerats kan det anses passande att berätta för patienten om till exempel 

sina barn, i synnerlighet i längre vårdrelationer, men att be patienten om privata råd är 

aldrig acceptabelt eftersom sjuksköterskan då är för självutlämnande. Kennedy Sheldon 

(2014a) menar att vårdrelationen bör begränsas av rättsliga, etiska, professionella och 

personliga gränser. 

 

I denna studie utgår författarna från sin tolkning av Kennedy Sheldon (2014a) och 

definierar personlig vårdrelation som en relation lik en privat relation där sjuksköterskan är 

till stor del självutlämnande. Författarna likställer Kennedy Sheldons definition av en 

vårdande relation med en professionell vårdrelation där patientens hälsa står i fokus samt 

präglas av gränser. 

 

Vårdrelationen etableras med initiativ av sjuksköterskan för att tillsammans med patienten 

arbeta för att främja patientens hälsa (Kennedy Sheldon, 2014a).  

Eftersom nära relationer mellan äldre och deras vårdare har visat sig ge ett ökat 

välbefinnande hos patienter bör sjuksköterskor uppmuntras till att utveckla sådana 

relationer i den utsträckning de känner sig bekväma. Sjuksköterskor bör inneha kunskap 
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om att icke vårdrelaterade samtal och sociala interaktioner kan vara viktigt för äldres 

psykiska välbefinnande. Att etablera en vårdrelation kan ha lika stor terapeutisk verkan 

som själva behandlingen (Corbett & Williams, 2014). Vårdrelationen nämns också i Hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL, 2 a §, 1982) där det står att vården ska främja en god kontakt 

mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal.  

 

Vårdrelation enligt Joyce Travelbee 

 

Travelbee (1971) definierar omvårdnaden som en mellanmänsklig process där den 

professionella omvårdnadspraktiken hjälper en individ, en familj eller ett samhälle att 

förebygga eller bemästra upplevelser av sjukdom eller lidande samt finna en mening i 

dessa upplevelser.  Travelbee menar att i en mellanmänsklig vårdrelation är även 

sjuksköterskans behov av betydelse, men det är patientens omvårdnadsbehov som ska stå i 

fokus. Enligt Travelbee finns det både relationer som är hjälpsamma och uppfyller 

patientens omvårdnads behov och relationer som inte gör det. Hon menar dock att en 

mellanmänsklig relation alltid är hjälpsam och vårdande eftersom den uppfyller behov hos 

både patienten och sjuksköterskan. 

 

Enligt Travelbees (1971) teori upprättas en mellanmänsklig vårdrelation genom att 

sjuksköterskan och patienten tillsammans genomgår fem faser. Den första fasen består av 

det första mötet mellan sjuksköterskan och patienten. I denna får patienten och 

sjuksköterskan en känsla för varandra genom det första intrycket som uppstår. Detta är den 

viktigaste fasen och här ska sjuksköterskan se människan bakom patienten för att kunna gå 

vidare till nästa fas. Den andra fasen är då identiteter framkommer. Här uppstår ett band 

mellan patienten och sjuksköterskan och de börjar se varandra som människor och inte 

som titlarna ”patient” och ”sjuksköterska”. Sjuksköterska och patient ska betraktas som 

likvärdiga personer. Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om hur denne känner för 

patienten samt att sjuksköterskan ser patienten som en unik individ. Efter denna fas 

kommer den empatiska fasen där sjuksköterskan ska sätta sig in i och förstå hur patienten 

mår och upplever sin situation. När en önskan att lindra patientens lidande framkommer 

hos sjuksköterskan övergår den empatiska fasen till den sympatiska fasen. Här utger 

sjuksköterskan en värme mot patienten genom att visa intresse och vilja hjälpa. Den sista 

fasen är då en mellanmänsklig  relation har bildats. Denna relation är inte oprofessionell på 

något sätt utan innebär att två människor kan samspela utan att behöva distansera sig från 

den andre. För att detta ska vara möjligt måste stor vikt läggas vid kommunikation och 

interaktion. 

 

Enligt Travelbee (1971) är kommunikation sjuksköterskans viktigaste redskap för att skapa 

en nära relation och kunna tillgodose patientens behov av samma anledning menar 

Travelbee att lära känna patienten är lika relevant och nödvändigt som att genomföra 

medicintekniska åtgärder samt utföra omvårdnad.  

 

Distansering 

 

Enligt Holmdahl (1990) kräver omvårdnad en relation. Relationen kan vara ytlig eller djup 

beroende på hur mycket vård patientens tillstånd kräver.  

Det finns en märkbar skillnad på tyngden i empatisk omvårdnad mellan en patient med god 

prognos och en patient i livets slutskede. Vid vård av en patient i livets slutskede är det 

viktigt att ha empati men samtidigt kunna distansera sig från patienten för att inte låta 

ångesten från patienten projiceras till vårdaren (Holmdahl, 1990). I en studie av Shorter 
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och Stayt (2010) beskrevs vikten av distansering för att bevara sjuksköterskans 

välbefinnande. I studien beskrevs distansering som en försvarsmekanism nödvändig för 

sjuksköterskornas välmående samtidigt som andra påstod att distansering från patienterna 

ibland är omöjligt. Studien visade att dödsfallet påverkade sjuksköterskorna mer om de 

hade byggt upp en meningsfull relation till patienten under vårdtiden (Shorter & Stayt, 

2010). På vissa arbetsplatser roteras personalen regelbundet för att nära relationer inte ska 

ha en chans att bildas, ett tillvägagångssätt som anses skydda personalen från psykiskt 

påfrestning vid händelser där patienter dör. Detta kan även ske på eget initiativ av Hälso- 

och sjukvårdspersonal (Corbett & Williams, 2014). Travelbee (1971) belyser hur viktigt 

det är att sjuksköterskan är emotionellt involverad i vårdandet av patienten. Dock får denna 

involvering inte på något sätt påverka arbetsförmågan negativt. Genom att vara medveten 

om sina tankar och känslor för patienten är sjuksköterskan skyddad från att bli emotionellt 

involverad på ett sätt som kan påverka arbetsförmågan.  

 

Personcentrerad omvårdnad 

 

Enligt Ekman, Norberg och Swedberg (2014) kan personcentrerad vård sammanfattas till 

tre komponenter. Dessa är patientberättelsen, partnerskapet och dokumentationen. För att 

arbeta personcentrerat ska vårdpersonalen utgå ifrån patientberättelsen och ta hänsyn till 

patientens resurser, förutsättningar och hinder. Patienten ska ses som människa, inte 

reduceras till sin sjukdom. Partnerskapet är ett ömsesidigt delande och beroende av 

varandra vilket upprättas för att patienten ska kunna dela med sig av sin situation och sina 

erfarenheter samt för att sjuksköterskan ska kunna dela med sig av sin professionella 

kunskap. I partnerskapet ingår även närstående och tillsammans med patienten och 

personalen skapas en kort- och långsiktig hälsoplan där mål och strategier för 

genomförande beskrivs. Hälsoplanen säkerställs genom att den dokumenteras i patientens 

journal vilket är den tredje komponenten inom personcentrerad vård. I en studie av Maeng, 

Davis, Tomcavage, Graf och Procopio (2013) framkom att patienter på vårdenheter, där en 

modell som främjar personcentrerad vård implementerats, upplevde en förbättring av 

vården. Jensen, Vedelø och Lomborg (2012) beskriver också i en studie att patienter 

upplevde ett personcentrerat förhållningssätt mot omvårdnaden som bättre än ett icke-

personcentrerat förhållningssätt. Patienterna upplevde att de var delaktiga i vården och fick 

sina behov tillfredsställda. Detta främjade patienternas välbefinnande och säkerställde att 

patienternas integritet bevarades. Kvåle och Bondevik (2008) kommer i en studie fram till 

att patienter som kände att de blev lyssnade på, behandlades med respekt och blev betrodda 

gjorde att de bland annat kände sig värderade och fick ett ökat självförtroende. Detta 

åstadkoms genom att vårdpersonalen bemötte patienterna på ett personcentrerat sätt. En 

studie av Burack, Reinhardt och Weiner (2015) visade att då vårdpersonalen utgick från ett 

personcentrerat förhållningssätt gav det positiv inverkan på långsiktig följsamhet hos 

patienten samt patientens mottaglighet av behandlingar.  

Problemformulering 

 

Författarna har under sjuksköterskeutbildningen fått intryck av att sjuksköterskor förväntas 

bilda en mer personlig relation till patienten framför en professionell relation för att främja 

patientens hälsa.  

Enligt Travelbee (1971) ska sjuksköterskan bilda en mer personlig relation till patienten 

vilket även styrkes av Holmdahl (1990). Detta framkom även i en studie av Carlson et al., 

(2015) där långvariga, personliga relationer till patienter inom hemsjukvården sågs som 

positiva. Enligt ICN:s Etiska Kod (2014) ska sjuksköterskor ta hand om sig själva och sin 

hälsa så att förmågan att vårda patienter inte äventyras. Eftersom begreppet hälsa 
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inkluderar psykiskt välbefinnande (WHO, 2006) blir det tydligt att sjuksköterskan även ska 

värna om sitt eget psykiska välmående för att kunna ge en god vård. Holmdahl (1990) 

nämner även vikten av att distansera sig från patienten för att bevara sjuksköterskans 

välbefinnande. Detta styrkes av studien av Shorter och Stayt (2010) där sjuksköterskor 

sade sig använda distansering som en försvarsmekanism. Ett intresse väcktes hos 

författarna att undersöka hur vårdrelationen ser ut i praktiken samt hur denna relation 

påverkar sjuksköterskan psykiskt. 

 

SYFTE   

 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor på en geriatrisk vårdavdelning 

upplever vårdrelationen mellan dem och patienten. 

 

METOD  

Val av Metod 

 

En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie utfördes med syfte att beskriva hur 

sjuksköterskor på en geriatrisk vårdavdelning upplever vårdrelationen. Kvalitativ forskning 

används för att undersöka människors upplevelser, tankar och erfarenheter. Utmärkande 

för kvalitativ forskning är att deltagarnas perspektiv på det som undersöks ligger i fokus 

samt att forskaren ses som ett verktyg i analysprocessen där utrymme ges för forskarens 

egna tolkningar (Kristensson, 2014). Intervjun var semistrukturerad, det vill säga att en 

intervjuguide med färdiga frågor samanställdes inför studien. Frågorna behövde inte ställas 

i bestämd ordning samt var öppna för att uppmuntra deltagarna till att tala fritt kring 

frågorna och på så sätt ge innehållsrika svar (Polit & Beck, 2012). 

Urval  

 

Urvalskriterier 

 

Enligt Benner (1993) krävs det att sjuksköterskan har arbetat under samma eller liknande 

omständigheter i två till tre år för att anses som kompetent. Urvalet begränsades därför till 

sjuksköterskor som varit verksamma i minst två år. I studien av Carlson et al. (2015) 

ansågs långa vårdtider underlätta bildandet av vårdrelationen, sjuksköterskorna skulle 

därför arbeta inom geriatriken då geriatriska avdelningar har mer än dubbelt så långa 

vårdtider jämfört med till exempel akuta vårdavdelningar (Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen, 2014). För att kunna hantera mängden material som erhållits under 

samtliga intervjuer, få en tydlig överblick samt minimera risken att gå miste om detaljer 

begränsades antalet intervjupersoner till åtta personer inklusive två pilotintervjuer (Trost, 

2010). 

 

 

Urvalsgrupp 

 

Urvalsgruppen bestod av åtta sjuksköterskor verksamma på två olika geriatriska kliniker i 

Stockholmsområdet. Samtliga hade varit legitimerade sjuksköterskor i sex till 27 år samt 

arbetat på sin nuvarande geriatriska avdelning i ett till 23 år. 

Genomförande 

 

Inhämtning av tillstånd 
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Inför studiens start kontaktades verksamhetschefen på utvalda geriatriska kliniker via 

elektronisk post (Bilaga A). I enlighet med Helgesson (2015) innehåller ansökan en kort 

presentation av studiens syfte, upplägg, information om hur lång tid varje intervju 

beräknades att ta och att intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av 

ljudupptagare.  Efter att verksamhetschefen godkänt att studien fick genomföras på 

kliniken erhöll författarna kontaktuppgifter så att samma förfrågan kunde skickas till 

chefsjuksköterskan. Chefsjuksköterskan rekryterade sjuksköterskor på avdelningen utifrån 

rådande urvalskriterier. Efter att chefsjuksköterskan givit sitt samtycke om att studien fick 

genomföras på avdelningen bestämdes tid och plats för samtliga intervjutillfällen. 

 

Intervjuguide 

 

Inför första intervjutillfället sammanställdes en intervjuguide (Bilaga B) med frågor som 

förväntades besvara syftet. Frågornas relevans till studien säkerställdes genom att 

författarna kopplade dessa till relevanta källor som tagits upp i bakgrunden. Samtliga 

frågor var öppna eller kopplade till följdfrågor. Genom att ge deltagarna möjligheten att 

tala fritt kring frågorna blir deras svar innehållsrika och varierande (Polit & Beck, 2012).  

 

Pilotintervju 

 

I enlighet med Danielson (2015) genomfördes två pilotintervjuer med syfte att testa 

intervjuguiden och inspelningsutrustningen samt säkerställa att den avsatta tiden för 

intervjun räckte till. Efter pilotintervjuerna förtydligades frågan angående faktorer som 

påverkar bildandet av vårdrelationen med hjälp av följdfrågor som specificerade olika 

faktorer som kan påverka upprättandet av vårdrelationen. Pilotintervjuerna ansågs uppfylla 

kriterierna för att ingå i resultatet trots ändringar i intervjuguiden.   

 

Intervjutillfälle 

 

Enligt Trost (2010) kan två samspelta intervjuare fungera som stöd för varandra samt ta åt 

sig en större informationsmängd och förståelse än vad endast en skulle göra, av denna 

anledning valde författarna att genomföra samtliga intervjuer tillsammans. Författarna 

valde att ha en intervjuare samt en antecknare då Danielson (2015) menar att en 

komplettering av fältanteckningar ger en mer heltäckande dokumentation. Broaders och 

Goldin-Meadow (2010) menar att gester som uppkommer i intervjuer ska både 

uppmärksammas och dokumenteras. Enligt Polit och Beck (2012) kan anteckningar vara 

partiska och ofullständiga. Samtliga intervjuer spelades därför in med mobiltelefon och 

transkriberades för att säkerställa att det var deltagarnas ordagranna svar som inhämtades.  

Dataanalys 

 

Transkribering 

 

Samtliga intervjuer spelades in via mobiltelefon och överfördes därefter till dator samtidigt 

som de då raderades från mobiltelefonen. Varje intervju transkriberades inom ett dygn i 

enlighet med Danielson (2015). Författarna delade upp intervjuerna och transkriberade 

samt analyserade fyra intervjuer var. Transkriberingarna och dataanalyserna skrevs i 

gemensamma dokument för att författarna skulle kunna se hur den andra författaren gjorde. 

I transkriberingen benämndes intervjuaren som “I” och respektive deltagare som “D” med 

syfte att skapa en tydlig och enkel transkribering. För att skydda deltagarnas integritet 

märktes samtliga intervjuer med koder istället för namn (Helgesson, 2015). Ord som 
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betonades under intervjun skrevs med fetstil föra att det skulle vara lättare att följa 

intervjun under analysen, pauser, skratt och gester noterades samt skrevs ut inom parantes 

av samma anledning. Att lyssna på inspelningen och transkribera samtidigt hjälper 

författaren att minnas intervjutillfället, vilket i sin tur underlättar analysprocessen 

(Danielson, 2015). 

 

Innehållsanalys 

 

Vid analys av samtliga transkriberingar delade författarna in texten i meningsenheter vilka 

kan ses som sammanfattningar av deltagarnas svar på intervjufrågorna. Varje deltagares 

svar på en fråga formulerades till en meningsenhet. Innehållet blev då mer tydligt vilket 

underlättade för författarna att urskilja vad som stod i samtliga texter. Meningsenheterna 

förkortades därefter till koder som förtydligade vad sjuksköterskan menade med sitt svar. 

Koderna grupperades i kategorier där en kategori representerade alla koder som 

förmedlade samma budskap. Kategorierna delades sedan in i teman för att få en bild av hur 

resultatet såg ut (Danielson, 2015). Sammanlagt sju kategorier och tre teman framkom av 

analyserna vilka kan ses i Tabell 2. Författarna diskuterade ständigt vilka kategorier och 

teman som bäst beskrev resultatet. Exempel på analysprocessen kan ses i nedanstående 

tabell (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

(koder) 

Kategorier Teman 

Att lyckas med 

behandlingen eller 

samordningen, det är en 

positiv upplevelse för 

mig också.  

En god behandling och 

samordning kring 

patienten påverkar 

sjuksköterskan positivt.  

Positiv påverkan Psykisk påverkan 

på 

sjuksköterskan. 

Personkemin har ju 

också med saken att 

göra, självklart. 

Personkemin är en 

betydande faktor i 

upprättandet av 

vårdrelationen. 

Faktorer som 

påverkar 

vårdrelationen. 

Möta patienten. 

 

Forskningsetiska överväganden  

 

Information 

 

I ansökan (Bilaga A) som skickades till samtliga verksamhetschefer lämnades information 

i enlighet med Helgesson (2015) om att all insamlad data skulle hanteras konfidentiellt för 

att skydda deltagarnas integritet, möjligheten att ta del av studiens resultat när den var 

färdig samt att samtliga intervjuer skulle spelas in. Danielson (2015) menar att det är 

viktigt att deltagaren är väl informerad om studien. Därför presenterade författarna sig 

själva, studiens syfte och upplägg, tidsramen för intervjun samt gick igenom samtycke med 

varje enskild deltagare innan intervjun påbörjades. 

 

Samtycke 
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I enlighet med Kristensson (2014) informerades varje enskild deltagare om studiens syfte 

och upplägg samt att deltagandet var frivilligt. Deltagaren informerades även om rätten att 

när som helst kunde dra sig ur studien utan att detta skulle påverka resultatet. 

 

Konfidentialitet 

 

Helgesson (2015) belyser vikten av att skydda deltagarens personliga integritet och 

identitet, därför hanterades personliga uppgifter konfidentiellt under hela 

forskningsprocessen. För att skydda konfidentialiteten och för att den utlämnade 

informationen inte skulle kunna kopplas till en specifik deltagare, sparades de inspelade 

ljudfilerna på författarnas privata lösenordskyddade datorer och märktes med kodnamn för 

varje deltagare. Samtliga ljudfiler raderades efter att studien avslutats. 

 

Redlighet 

 

Kjellström (2015) beskriver vikten av att inte manipulera eller förvränga studien genom att 

göra ändringar i resultatet eller utelämna betydelsefulla fynd, därför var författarna 

noggranna med att lyfta fram hela resultatet. Detta gjordes till exempel genom att inkludera 

minst ett citat från varje enskild deltagare. 

 

Nyttjande 

 

Enligt Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer om hantering av forsknings material får uppgifter 

som inhämtas från enskilda deltagare endast användas i forskningsändamål. Insamlade 

uppgifter i denna studie kommer därför inte att användas eller utlånas för kommersiellt 

bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

 

RESULTAT  

 

Resultatet presenteras i löpande text med tre teman samt sju kategorier (Tabell 2) som 

tagits fram ur deltagarnas svar. Resultatet illustreras med representativa citat som 

korrigerats till korrekt svenska med syfte att avidentifiera källan samt underlätta läsningen 

för läsaren. 

 

 

 

Tabell 2. Resultatöversikt av teman och kategorier 

Kategorier Teman 

Personlig vårdrelation 

Professionell vårdrelation 

Förhållningssätt. 

Positiv påverkan 

Negativ påverkan 

Psykisk påverkan på sjuksköterskan 

Påverkan på omvårdnaden 

Faktorer som påverkar vårdrelationen 

Gränser i vårdrelationen 

Möta patienten.  

Förhållningssätt 
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Författarna ville undersöka var sjuksköterskorna anser att gränsen går mellan professionell 

vårdrelation och personlig vårdrelation. Samtliga sjuksköterskor ombads därför berätta om 

sina tankar kring de två olika typer av vårdrelationer samt gränsen däremellan. 

 

Personlig vårdrelation 

 

Sjuksköterskorna hade olika uppfattning om definitionen av personlig vårdrelation och 

hade därför olika inställning till denna typ av relation. En uppfattning var att en personlig 

vårdrelation kunde likställas med en privat relation som man har med en vän eller anhörig, 

vilket i sin tur kunde likställas med en oprofessionell vårdrelation. En annan uppfattning 

var att en personlig vårdrelation innebar att sjuksköterskan satt sin egen prägel på 

relationen men att det inte kan likställas med en privat relation. 

 

Sjuksköterskorna sa sig inte se någon mening med att etablera en personlig vårdrelation då 

patienten befinner sig på sjukhus av medicinska skäl, inte för att bilda personliga 

relationer. En personlig vårdrelation ansågs inte vara gynnsam för varken patienten eller 

dem själva. 

 

Jag tycker att det är bra att man har en viss distans eftersom jag inte tror att 

man skulle orka med sitt arbete annars. Jag tror inte att patienterna är 

betjänta av det heller, utan huvudsaken är att man har en bra relation och är 

lyhörd för deras behov. 

 

Genom att ha ett professionellt förhållningssätt ansågs en personlig vårdrelation inte vara 

nödvändig för att uppnå en god omvårdnad. En sjuksköterska belyste att en personlig 

vårdrelation visst kan vara nödvändig för att uppnå en god omvårdnad eftersom en sådan 

relation ökar patientens förtroende för sjuksköterskan samt gör det lättare att se patientens 

resurser och behov inför planerad hemgång. 

 

...jag tror att de kan känna mer tillit till en, dels om jag intresserar mig för 

dem och sen att de kan känna att dem vet vem jag är. 

 

 

Professionell vårdrelation 

 

Professionell vårdrelation definierades som en relation där sjuksköterskan utgår ifrån 

professionen och inte är privat eller känslomässigt involverad i patienten. Denna typ av 

vårdrelation ansågs heller inte behöva utesluta att en personlig vårdrelation etableras. Dock 

bör vårdrelationen initialt vara professionell för att sedan eventuellt utvecklas till en 

personlig vårdrelation. Med detta menades att en vårdrelation som börjar som personlig 

aldrig kan bli en professionell vårdrelation. 

 

Till exempel om det kommer in en patient som jag känner bör jag helst inte ta 

hand om den patienten eftersom det då är svårt att skapa en professionell 

vårdrelation. 

 

Att vara professionell och hålla en viss distans i vårdrelationen ansågs vara av stor vikt för 

att bevara den kliniska blicken. Förmågan att se patientens behov försämras om 

sjuksköterskan är känslomässigt involverad i patienten. 
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...det gäller att hålla sig professionell och se patientens behov. Det kanske 

man inte gör om man blir alltför personlig, jag menar, man kan ju döda för 

sina barn va? Så då kanske man inte ser klart och tydligt vad som är 

realistiskt. Vad som är bäst i den här situationen. 

Psykisk påverkan på sjuksköterskan 

 

Sjuksköterskorna ombads beskriva situationer som de upplever kan påverka sjuksköterskan 

psykiskt. Samtliga sjuksköterskorna menade att det fanns olika situationer och faktorer 

som kunde påverka sjuksköterskan positivt eller negativt.  

 

Positiv påverkan 

 

Samtliga sjuksköterskor upplevde att de påverkas positivt när de lyckas göra ett bra jobb, 

både under vårdtiden genom att ge patienten en bra behandling och god omvårdnad samt 

efter vårdtiden genom att säkerställa hemgången och hemsituationen genom god 

samordning. Denna positiva påverkan märktes oftast då patienterna mådde bra och hade 

förbättrats under vårdtiden samt var nöjda med personalen. En av sjuksköterska ansåg att 

ju djupare relation man har till patienten desto mer insatt blir sjuksköterskan. Detta kunde 

sjuksköterskan må bra av då denne kunde ligga steget för patienten vilket underlättade 

förebyggandet av olyckor och främjandet av hälsan.  

 

Nu idag till exempel hade jag en patient som åkte hem som sade att hon 

tyckte det här är en bra avdelning, att man känner sig omhändertagen men 

inte överkörd. Då kände jag att då hade man lyckats, om patienten var nöjd.  

 

I intervjuerna framkom det att sjuksköterskorna dagligen upplever positiv psykisk 

påverkan. De ansåg att sjuksköterskan påverkas positivt av att bilda en mer personlig 

vårdrelation till patienten samt då patienter öppnade upp sig och delade med sig av sina 

livserfarenheter. Det uppkom även i studien att träffa människor är en positiv upplevelse, 

speciellt då sjuksköterskan har något gemensamt med patienten.  

Det är väl väldigt sällan man har haft en relation som man tyckt har varit 

tung eller jobbig eller inte har tillfört någonting.  

 

Negativ påverkan 

 

Sjuksköterskorna upplevde att patienter med kognitiv svikt kunde bidra till en negativ 

påverkan då de ofta inte kunde ta till sig den vård och omvårdnad som sjuksköterskan 

erbjöd medan som samtidigt upplevde att de inte fick hjälp. Sjuksköterskan kan påverkas 

negativt då vården inte ger det resultat som är tänkt från början.  

 

När det inte går så bra som man har tänkt sig och patienten kanske inte tar 

till sig informationen som man ger och kanske tycker att hon själv gör är 

bättre.  

 

En av sjuksköterska beskrev det som att det var svårt att hålla sig professionell när 

patienterna tär på ens tålamod. Stress uppfattades som en negativ påverkan och detta ofta 

relaterat till tidsbrist. En av sjuksköterska nämnde även att då patienter går till personliga 

angrepp påverkas sjuksköterskan negativt.  

 



11 

 

När man inte når patienten och man är stressad och tänker att jag måste gå 

vidare och jag har egentligen inte tiden här och nu som krävs för att få en 

god kontakt. 

 

Sjuksköterskorna diskuterade den negativa påverkan som kan uppkomma  då patienter som 

de tagit hand om har gått bort. De menade att sjuksköterskan kunde känna sorg, känna sig 

lågmäld och eventuellt vilja dra ner på arbetstiden. Sjuksköterskorna nämnde även att 

sjuksköterskan kan påverkas negativt av att bilda en mer personlig relation till patienten. 

Sjuksköterskorna beskrev det som att det kan slita på sjuksköterskan psyke. En av 

sjuksköterska beskrev en situation då patienten velat veta mer om sjuksköterskans privatliv 

men denne ville inte dela med sig av sådan information vilket kunde kännas obekvämt. Det 

framkom av studien att nyexaminerade sjuksköterskor ibland inte kan släppa arbetet när de 

kommer hem vilket kan påverka denne sjuksköterska negativt. Det nämndes även att om 

patienten är i en svår situation eller lider av smärta eller dylikt kan patientens ilska och 

andra negativa känslor vara svåra för sjuksköterskan att hantera. En sjuksköterska ansåg att 

de absolut inte skulle bilda en mer personlig relation till patienten då det är 

oprofessionellt.   

 

Det beror helt och hållet på hur mycket distans man kan hålla. Om man är en 

sjuksköterska som bildar väldigt personliga relationer med alla sina 

patienter är man helt dränerad när man gå hem. Om man inte har nån gräns 

eller ett skydd.  

Möta patienten 

 

Under intervjuerna framkom ett flertal faktorer som enligt sjuksköterskorna kunde påverka 

sjuksköterskans förutsättningar och/eller förmåga att bilda en vårdrelation till patienten. 

Studien visade en stor spridning inom sjuksköterskornas åsikter om vilka faktorer som 

underlättade respektive försvårade upprättningen av vårdrelationen. Sjuksköterskorna hade 

olika bild på hur en vårdrelation ser ut men kände ändå att de oftast lyckades bilda 

relationen dom önskade till patienterna.  

Påverkan på omvårdnaden 

 

Samtliga sjuksköterskor ansåg att de i stort sätt alltid lyckas upprätta vårdrelationen som de 

önskade till patienten. Vid upprättandet av vårdrelationen nämnde flera sjuksköterskor att 

denne måste komma ihåg respekten för patientens integritet och aldrig tvinga information 

ur en patient eller prioritera upprättandet av vårdrelationen före integriteten. Det uppkom 

även att sjuksköterskan bör känna och läsa av patienten för att få en bild av huruvida 

patienten är nöjd med djupet på vårdrelationen. En av sjuksköterska poängterade dock att 

denne känner av ganska bra om relationen är en bra relation och kan upprätta 

vårdrelationer i den mån som behövs och som patienten mår bra av.  

 

Vad gäller professionell vårdrelation så tror jag det är bra att ta med också 

att man måste känna respekt för patienter och deras behov av att behålla sin 

integritet. Där kan man kliva över gränser i sin strävan att ha en väldigt 

personlig relation med patienten hela tiden, i sin strävan att man ska bli så 

himla nära och intim med patienten.  

 

Faktorer som påverkar vårdrelationen 
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Åsikter om vilka faktorer som påverkade upprättandet av vårdrelationen var spridda mellan 

sjuksköterskorna, bland annat upplevde de att riktlinjer kunde försvåra upprättandet såsom 

hygienregler som hindrar vårdpersonalen från att sitta på sängkanten tillsammans med 

patienten. En av sjuksköterska ansåg erfarenhet vara en viktig faktor då det inte går att 

teoretiskt läsa sig till hur man bemöter patienter. Något som samtliga sjuksköterskor ansåg 

försvårade upprättandet av vårdrelationen var tidsbrist, vilket även kopplades ihop med 

tyngden i omvårdnaden. Sjuksköterskorna ansåg att tyngden i omvårdnaden kunde 

underlätta upprättandet av vårdrelationen då en vårdtung patient som inte klarar sig själv 

lika bra som andra patienter kräver mer hjälp och tid från sjuksköterskan. En vårdtung 

patient kunde dock upplevas kräva för mycket tid av sjuksköterskan vilket i sin tur kunde 

försvåra sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskorna nämnde att om en patient kräver mycket 

tid leder det till att sjuksköterskan får en mer kontinuerlig kontakt med patienten, vilket 

kan underlätta bildandet av vårdrelationen. Detta upplevdes av sjuksköterskan vid vård av 

samma patient under flera dagar.  

 

En patient som är vårdtung som man är tvungen att spendera mycket tid med 

och lära känna på ett ingående sätt på många plan kan göra att det 

underlättar /.../ men det kan också göra att man tycker att det blir för mycket, 

att det blir svårt eller bara helt enkelt att man behöver paus... 

 

Sjuksköterskorna menade att det är svårare att bilda en relation till patienter med kognitiv 

svikt eller förvirring eftersom dessa patienter ofta inte känner igen sjuksköterskan eller 

minns att denne försökt upprätta en vårdrelation dagen innan. Sjuksköterskor ansåg att 

beteendet hos patienten och sjuksköterskan påverkar upprättandet på olika sätt. 

Sjuksköterskorna nämnde personkemi som den faktor som har störst påverkan på bildandet 

av vårdrelationen. En av sjuksköterskorna ansåg dock att personkemin mellan patienten 

och sjuksköterskan inte påverkar upprättandet av vårdrelationen eftersom sjuksköterskan 

bör ha ett professionellt förhållningssätt och bemöta alla patienter på samma sätt. En av 

sjuksköterska menade att patientens fördomar och beteende påverkar bildandet även om 

sjuksköterskan håller sig professionell.  

 

Sjuksköterskorna ansåg att anhöriga till patienten och miljö kan påverka upprättandet av 

vårdrelationen. Sjuksköterskorna hade spridda åsikter om anhöriga försvårade eller 

underlättade bildandet av vårdrelationen. De ansåg att en god kontakt med anhöriga 

underlättar upprättandet och att anhöriga kan försvåra upprättandet genom att lägga sig i 

och komma i vägen för sjuksköterskans och patientens vårdrelation. En av sjuksköterska 

nämnde att patientens anhöriga är den faktor som har störst påverkan på upprättandet av 

vårdrelationen. Samtliga sjuksköterskor ansåg att kön och ålder inte har någon påverkan på 

upprättandet av vårdrelationen. 

 

Försvårande kan vara om anhöriga är väldigt på och försöker binda upp en 

till patienten. Dom kan berätta saker om patienten som är ovidkommande för 

vårdtillfället eller något som jag inte ska ha reda på som kanske patienten 

inte vill avslöja, som jag får reda på för att anhöriga säger det. 

 

Gränser i vårdrelationen 

 

Samtliga sjuksköterskor sade sig ha en gräns för hur pass personlig relation de bildar till 

sina patienter. Hur denna gräns såg ut i praktiken varierade allt från att inte berätta om sitt 

privatliv för patienten, till att inte ha kontakt efter vårdtiden. I vissa fall tänjdes gränsen 
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med syfte att säkerställa en bra vårdrelation. En gemensam uppfattning var att även 

patienter hade gränser. Sjuksköterskorna menade alla patienter inte uppfattas vilja ha en 

personlig relation. Patientens integritet ska då respekteras och prioriteras över bildandet av 

en personlig vårdrelation. 

 

Om jag frågar om patienten har barn och sedan får samma fråga tillbaka, då 

svarar jag på det. Det är oftast äldre människor som tycker väldigt mycket 

om att prata om sådant och det kan man ju kosta på sig. /.../ Lite måste man 

bjuda på sig själv också. 

 

Det ansågs bli tydligare att se var gränsen går och lättare att hålla fast vid sin personliga 

gräns ju mer erfarenhet sjuksköterskan har. En av sjuksköterskorna belyste även vikten av 

att diskutera dessa gränser på avdelningen. 

 

...och sen tycker jag att det är en diskussion man ska ha på avdelningen så att 

det inte blir så att viss personal går att binda upp och annan personal inte.  

 

Sjuksköterskorna beskrev situationer då en patient velat bilda en mer personlig relation är 

vad de själva varit bekväma med. Oftast rörde det sig om att patienten har frågat om 

sjuksköterskans privatliv. Vid sådana tillfällen ansågs det vara viktigt att tydligt markera 

för patienten var gränsen går utan att framstå som otrevlig. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

 

Då ingen tydlig definition av professionell vårdrelation och personlig vårdrelation kunde 

hittas i den valda litteraturen, valde författarna att definiera professionell vårdrelation och 

personlig vårdrelation utifrån deras tolkning av Kennedy Sheldon (2014a), då dennes 

beskrivning ansågs stämma överens med författarnas definition av de två begreppen. 

 

Sjuksköterskorna i studien definierade vårdrelation som en relation mellan sjuksköterska 

och patient, vilket överensstämmer med Björk och Sandmans (2007) definition. Resultatet 

visade att personlig vårdrelation kunde definieras på olika sätt vilket tydligt påverkade 

sjuksköterskans förhållningssätt till denna typ av vårdrelation. De sjuksköterskor som tog 

avstånd från personliga vårdrelationer var samma sjuksköterskor som likställde personlig 

vårdrelation med en privat relation. Att upprätta privata relationer med patienter ansågs 

oprofessionellt, vilket även styrks av Kennedy Sheldon (2014a) som anser att en sådan 

relation till patienten kan vara opassande och ska begränsas av bland annat personliga 

gränser. Denna definition överensstämmer även med författarnas definition av personlig 

vårdrelation. De sjuksköterskor som välkomnade personliga vårdrelationer definierade 

personlig vårdrelation som en vårdrelation där sjuksköterskan satt sin egen prägel på 

relationen. Det framkom även att vårdrelationen initialt bör vara professionell för att sedan 

eventuellt utvecklas till en personlig vårdrelation, vilket styrks av Kennedy Sheldon 

(2014b). 

 

Ett huvudfynd i studien var att samtliga sjuksköterskor sade sig ha en gräns för hur 

personlig relation de bildade till sina patienter samt att denna gräns i första hand var 

personlig, vilket kan återkopplas till Kennedy Sheldon (2014a). Då gränsen var personlig 

såg den olika ut hos de olika sjuksköterskorna.  
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Vissa ansåg att gränsen gick vid att ge ut privat information om sig själv och sitt liv till 

patienten, andra ansåg att gränsen gick vid att ha kontakt med patienten efter vårdtiden. En 

sjuksköterska belyste vikten av att respektera att även patienten har en gräns för hur 

personlig relation denne vill bilda samt att sjuksköterskan ska värna om patientens 

integritet. Detta står även i HSL (SFS, 1982:783) att sjukvården ska bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet.  

 

Ekman, Norberg och Swedberg (2014) skriver att personcentrerad vård kan delas in i tre 

komponenter där den första är att personalen ska utgå ifrån patientberättelsen. Detta 

återspeglas i resultatet där sjuksköterskor beskriver att vårdrelationen ser olika ut för varje 

patient. Detta är ett tecken på att personalen försöker arbeta personcentrerat och anpassa 

vårdrelationen efter patientens behov. Detta sätt att arbeta på stöds av flera studier (Burack, 

Reinhardt & Weiner, 2015; Jensen, Vedelø & Lomborg, 2012; Kvåle & Bondevik, 2008; 

Maeng, Davis, Tomcavage, Graf & Procopio, 2013) som tas upp i bakgrunden där ett 

personcentrerat förhållningssätt bland annat har positiv inverkan på långsiktig följsamhet 

och har lett till att patienter upplever en förbättring av vården, ett bättre självförtroende och 

en större tillfredsställning av sina behov. 

 

I en studie av Maeng, Davis, Tomcavage, Graf och Procopio (2013) framkom att patienter 

på vårdenheter, där en modell som främjar personcentrerad vård implementerats, upplevde 

en förbättring av vården. Jensen, Vedelø och Lomborg (2012) beskriver också i en studie 

att patienter upplevde ett personcentrerat förhållningssätt mot omvårdnaden som bättre än 

ett icke-personcentrerat förhållningssätt. Patienterna upplevde att de var delaktiga i vården 

och fick sina behov tillfredsställda. Detta främjade patienternas välbefinnande och 

säkerställde att patienternas integritet bevarades. Kvåle och Bondevik (2008) kommer i en 

studie fram till att patienter som kände att de blev lyssnade på, behandlades med respekt 

och blev betrodda gjorde att de bland annat kände sig värderade och fick ett ökat 

självförtroende. Detta åstadkoms genom att vårdpersonalen bemötte patienterna på ett 

personcentrerat sätt. En studie av Burack, Reinhardt och Weiner (2015) visade att då 

vårdpersonalen utgick från ett personcentrerat förhållningssätt gav det positiv inverkan på 

långsiktig följsamhet hos patienten samt patientens mottaglighet av behandlingar. 

 

Sjuksköterskorna ansåg sig påverkas psykiskt, både positivt och negativt, av 

vårdrelationen. Positiv påverkan var när sjuksköterskan lyckades göra ett bra jobb, både 

genom att ge patienten god behandling och omvårdnad under vårdtiden samt säkerställa 

patientens utskrivning och hemsituation genom god samordning. Detta beskrivs även i 

studien av Carlson et al. (2015) där sjuksköterskor som arbetade inom hemsjukvården och 

på äldreboenden menade att det påverkade dem positivt när de kunde ge en mer 

individualiserad och personcentrerad omvårdnad då de lärde känna patienten under en 

längre tid. 

 

I studien av Shorter och Stayt (2010) uppgav sjuksköterskorna att de påverkades mer av 

patientdödsfall om de etablerat en mer personlig relation till patienten. Detta framkom 

även i denna studie där vikten av distansering belystes för att undvika känslor av sorg som 

kunde slita på sjuksköterskans psyke. Att distansera sig i vårdrelationen tas även upp av 

Corbett och Williams (2014) som beskriver distansering som en metod för att skydda 

sjuksköterskan. I praktiken kunde detta ske genom en rutinmässig rotation av personal på 

avdelningen. Författarna anser att kontinuitet i vården är av vikt för patienten, i 

synnerlighet för äldre patienter med exempelvis kognitiv svikt.  
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Resultatet visar att en kontinuerlig kontakt med patienten underlättar bildandet av 

vårdrelationen, som enligt Corbett och Williams (2014) ger ett ökat välbefinnande hos 

äldre patienter. I resultatet framkom det att en nära vårdrelation innebar en mer insatt 

sjuksköterska. Genom att lära känna patienten kunde sjuksköterskan ligga steget före vilket 

underlättade vården. Vikten av kontinuitet i vården betonas även av HSL (SFS, 1982:783) i 

2 a §. 

 

Både Travelbee (1971) och Kasén (2002) menar att en vårdrelation kan vara antingen 

vårdande eller icke vårdande samt att i en vårdande relation står patientens hälsa i fokus. 

Detta belystes även i resultatet där sjuksköterskorna menade att patienten är på sjukhus för 

att få vård, inte för att lära känna sjuksköterskan.  

 

Samtliga sjuksköterskor i studien ansåg det var oprofessionellt av sjuksköterskan att bli 

emotionellt involverad i patienten, i motsats till Travelbee (1971) som istället uppmanar 

sjuksköterskor till emotionell involvering. Enligt Travelbee kan detta ske utan negativ 

påverkan på arbetet, vilket resultatet ifrågasätter då sjuksköterskorna menade att en 

emotionell involvering i patienten kunde påverka den kliniska blicken. 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor upplever vårdrelationen mellan dem 

och patienten. En kvalitativ metod passade därför bra då den används för att undersöka 

människors upplevelser och erfarenheter (Kristensson, 2014). I enlighet med Polit och 

Beck (2012) utfördes semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide (Bilaga 

B). Denna form av intervjuer passade bra eftersom frågorna inte behövde ställas i en 

bestämd ordning och intervjuerna då blev mer flexibla. Genom att ställa öppna frågor gavs 

sjuksköterskorna möjlighet att tala fritt kring frågorna och på så sätt ge innehållsrika, 

nyanserade svar. Författarna valde att göra en intervjustudie framför en litteraturstudie då 

informationen som söktes var sjuksköterskors upplevelser av vårdrelationen. Genom att 

specificera urvalet till sjuksköterskor på geriatriska avdelningar kunde författarna ställa 

mer specifika frågor som besvarade författarnas syfte istället för att tolka information som 

framkommit genom andras studier där andra frågor och metoder använts. Detta gav 

författarna detaljerade svar från deltagarna och en mer ingående information kring ämnet.  

 

Danielson (2015) menar att en utförlig beskrivning av studiens tillvägagångssätt ökar 

överförbarheten. Därför var författarna noggranna med att beskriva samtliga steg i 

datainsamlingen, analysprocessen samt urval. Då studiens deltagare är få anses resultatets 

generaliserbarhet vara begränsad. De upplevelser som beskrevs av samtliga deltagande 

sjuksköterskor är endast överförbara till sjuksköterskor på geriatriska avdelningar eller 

liknande. 

 

Inför studien kontaktades verksamhetschefer på fyra olika geriatriska kliniker (Bilaga A) 

via elektronisk post, i enlighet med Helgesson (2015). Den positiva responsen var över 

förväntan då endast en av de förfrågade tackade nej, men eftersom studien var 

tidsbegränsad kunde inte alla som visat ett intresse delta. Att så många ville delta tolkar vi 

som att det finns ett stort intresse och en vilja att studera relationen mellan sjuksköterskan 

och patienten samt en nyfikenhet angående var gränsen anses gå mellan professionell- och 

personlig vårdrelation. 
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Efter att samtliga pilotintervjuer utförts valde författarna att förtydliga frågan kring 

faktorer som påverkar upprättandet av vårdrelationen i intervjuguiden för att säkerställa 

samtliga frågor ställdes till samtliga sjuksköterskor. Motivet för denna ändring var att 

sjuksköterskan i den första pilotintervjun inte nämnde faktorer som författarna ansåg vara 

relevanta för upprättandet av en vårdrelation. Istället för att sjuksköterskan enbart själv 

skulle benämna faktorer inkluderades ett antal faktorer i form av följdfrågor för att se om 

sjuksköterskorna tänkte likadant kring dessa faktorer. Pilotintervjuerna inkluderades i 

studiens resultat trots ändringar i intervjuguiden då författarna bad sjuksköterskorna 

förtydliga sitt svar kring faktorerna muntligt under intervjun utan att följdfrågorna stod 

med i intervjuguiden (Helgesson, 2015). Detta visar att alla intervjuer svarade på samtliga 

frågor.  

 

Trost (2010) menar att platsen för intervjun bör vara i en miljö där den intervjuade känner 

sig trygg och där intervjun kan ske ostört. För att sjuksköterskorna skulle känna sig 

bekväma utfördes samtliga intervjuer på respektive sjuksköterskas arbetsplats. På samtliga 

avdelningar fanns tillgång till kontor och konferensrum där intervjun kunde genomföras i 

lugn och ro. Huruvida sjuksköterskan var avslappnad eller inte visade sig ha stor betydelse 

för hur innehållsrika svar som gavs. Författarna upplevde att en sjuksköterska som var 

stressad inte gav sig själv tid att fundera kring frågorna på samma sätt som den mer 

avslappnade sjuksköterskan gjorde. En sjuksköterska sa sig ha blivit utvald av 

chefssjuksköterskan för att delta i studien samma dag som intervjun tog plats. Eftersom 

författarna inte har haft direkt kontakt med sjuksköterskorna i rekryteringen av deltagare på 

samtliga avdelningar är det oklart hur många sjuksköterskor som själva valt att delta i 

studien och hur många som blev tillsagda av chefsjuksköterskan att delta. Detta kan ha 

påverkat studiens resultat då de sjuksköterskor som inte själva valt att delta i studien 

eventuellt är mer reserverade och inte ger lika innehållsrika som de sjuksköterskor som 

själva valt att delta. Författarna var därför noggranna med att inför samtliga intervjuer 

informera varje enskild deltagare om att deltagande i studien var helt frivilligt.  

 

I enlighet med Trost (2010) närvarade båda författarna vid samtliga intervjutillfällen där en 

höll i intervjun och den andra förde anteckningar över sjuksköterskans kroppsspråk med 

syfte att få en mer heltäckande dokumentation. Dessa anteckningar underlättade 

innehållsanalysen då det blev lättare att tolka vad sjuksköterskorna menade. För att 

underlätta processen ytterligare valde författarna att dela upp samtliga intervjuer så att 

varje författare transkriberade och analyserade fyra intervjuer var. För att komma fram till 

ett gemensamt beslut om vilka kategorier och teman som skulle presenteras i resultatet 

utfördes samtliga transkriberingar och innehållsanalyserna i gemensamma dokument. Detta 

gjorde att båda författarna kunde se vad den andra författaren gjorde vilket underlättade 

diskussioner. Eftersom svaren på intervjufrågorna hade sammanfattats i meningsenheter 

och förtydligats i koder gavs mindre utrymme för egna tolkningar av författarna vilket 

gjorde det lättare att enas om vilka kategorier och teman som skulle representera resultatet.  

 

Trost (2010) menar att trovärdigheten utgör ett av de största problemen i kvalitativa 

studier. Analysprocessens trovärdighet stärktes då  val av metod, urval, och analysmetod 

valdes för var relevant för studiens syfte (Elo et al., 2014). Elo och Kyngäs (2008) belyser 

vikten av att redovisa kopplingen mellan resultatet och insamlad data. Dataanalys beskrevs 

därför i detalj tillsammans med exempel på analysprocessen för att öka studiens 

trovärdighet (Tabell 1). 

 



17 

 

Genom att använda sig av citat blir det tydligt att resultatet representerar riktig insamlad 

data och inte författarnas egna tolkningar. Resultatet illustrerades därför med 

representativa citat för att höja studiens trovärdighet ytterligare (Elo et al., 2014). För att 

försäkra sig om att samtliga sjuksköterskor representerades i resultatet valde författarna att 

markera citaten med koder för den sjuksköterska citatet tillhörde. Dessa markeringar togs 

sedan bort i det slutgiltiga arbetet för att bevara konfidentialiteten kring deltagarna.  

 

Faktorer som att intervjuerna spelades in, sjuksköterskornas tidsbrist eller intervjufrågorna 

kunde ha bidragit till stress hos deltagaren vilket kan ha påverkat resultatet genom att 

deltagaren inte svarar fullständigt eller uppriktigt på frågorna (Helgesson, 2015). Trots 

detta upplevdes deltagarnas svar på frågorna som mättande relaterat till författarnas 

problemområde. Syftet upplevs besvarat av vald metod och författarna upplever inte att 

ändringar i intervjuguiden eller metoden hade gett ett tydligare eller mer fullständigt 

resultat.  

 

Slutsats 
 

Resultatet visade att vårdrelationen med fördel var personlig, men på ett professionellt vis. 

Genom att sätta gränser i vårdrelationen tilläts sjuksköterskan etablera en personlig relation 

till patienten utan att bli privat och känslomässigt involverad. Patientens behov blev då 

tydligare, utan att påverka den kliniska blicken. Alla sjuksköterskor, precis som patienter, 

har olika behov av att bilda en personlig vårdrelation. Var gränsen ansågs gå mellan 

professionell och personlig vårdrelation visade sig vara individuellt då sjuksköterskorna 

hade olika känslor och personliga gränser. Gemensamt var att samtliga sjuksköterskor 

funnit sitt förhållningssätt och att de var nöjda med de flesta relationer de bildat med 

patienter i vården. 

 

Fortsatta studier 

 

Ett stort intresse för att studera relationen mellan sjuksköterska och patient visades tydligt i 

rekryteringen av deltagare då den positiva responsen och viljan att delta var över förväntan. 

Samtliga geriatriska kliniker, utom en, tackade ja till att delta. Eftersom tiden att utföra 

studien var begränsad kunde inte alla som visat ett intresse delta. Dels av denna anledning 

begränsades även urvalet till sjuksköterskor verksamma på geriatrisk vårdavdelning. 

Författarna anser att det vore av intresse att utföra liknande studier på avdelningar med 

andra patientgrupper för att undersöka om skillnader i vårdrelationen finns. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

I varje möte mellan sjuksköterska och patient etableras en vårdrelation. I studiens resultat 

framkom ett flertal faktorer som kunde underlätta eller försvåra upprättandet av 

vårdrelationen. För- och nackdelar med olika förhållningssätt som framkom i denna studie 

samt sjuksköterskornas åsikter kring vårdrelationen belyser vikten av att sätta gränser i 

relationen. Med hjälp av denna studie kan sjuksköterskor få en mer tydlig bild av hur en 

vårdrelation kan se ut samt hur sjuksköterskan bör förhålla sig till patienten för att uppnå 

en god omvårdnad. 
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BILAGA A 

Hej *! 

Vi heter Rebecca Hillerback och Martin Högberg och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskor som arbetar på 

geriatriska vårdavdelningar. Vi har valt att göra en semistrukturerad kvalitativ 

intervjustudie och är därför mycket intresserade av att få intervjua sjuksköterskor på *. 

Intervjun kommer att spelas in och beräknas att ta max 30 min per deltagare. Frågorna som 

kommer att ställas till deltagarna berör relationen mellan sjuksköterska och patient. Allt 

insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt för att bevara deltagarnas integritet. 

Arbetet kommer att pågå under 10 veckor nu under vårterminen 2016. 

Vi önskar att få utföra intervjuerna mellan vecka 6-11. 

Om Ni godkänner att studien genomförs vid * är vi tacksamma för Er underskrift av denna 

bilaga som därefter mejlas till oss. Om Ni känner Er tveksam till att studien genomförs vid 

* är vi tacksamma för besked om detta. Har Ni ytterligare frågor rörande undersökningen 

är Ni välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

Att sjuksköterskan ska upprätta en mer personlig vårdrelation för att främja patientens 

hälsa upplever vi nämns oftare än att vårdgivare ska bibehålla en professionell relation till 

patienten. Vi vill undersöka hur sjuksköterskor ser på detta i praktiken. Titeln på vårt 

arbete är ”VAR GÅR GRÄNSEN?” och syftet med vårt arbete är därför ”att beskriva hur 

sjuksköterskor på en geriatrisk vårdavdelning upplever vårdrelationen”. 

Vänlig hälsning, 

Rebecca Hillerback                                             Martin Högberg 

Tel: *                                                                   Tel: * 

E-post: Rebecca.hillerback@stud.shh.se            E-post: Martin.hogberg@stud.shh.se 
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E-post: * 

* = Avidentifieras vid det färdiga arbetet 
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Handledares signatur 

Jag godkänner härmed att Rebecca Hillerback och Martin Högberg får utföra studien 

”VAR GÅR GRÄNSEN?” på kliniken under tidsperioden februari-april 2016. 

__________________________                                 

Ort, datum 

__________________________                                 

Namnteckning, Verksamhetschef 

__________________________                                 

Namnförtydligande 

 

* = Avidentifieras i det färdiga arbetet.  
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BILAGA B 

Intervjuguide 

Rebecca Hillerback & Martin Högberg 

K45, Sophiahemmet Högskola 

 

FÖRE INTERVJUN 

 

Information:  

Presentera oss själva. Studiens syfte, upplägg (vi ställer öppna frågor) och tidsramen för 

intervjun (max 30 min).  

Konfidentialitet: 

Inspelade ljudfiler sparas på författarnas privata lösenordskyddade datorer och märks med 

kodnamn samt raderas efter avslutad studie. 

Nyttjande:  

Uppgifter som inhämtas från deltagare kommer endast att användas i forskningsändamål i 

denna studie.  

Samtycke:  

Att vara med i studien är frivilligt och deltagaren får svara på så mycket frågor den vill. 

Deltagaren har rätt att när som helst avsluta sitt medverkande i studien, detta kommer inte 

att påverka studiens resultat.  

 

SYFTE 

 

Syftet med studien är att beskriva hur sjuksköterskor på en geriatrisk vårdavdelning 

upplever vårdrelationen mellan dem och patienten. 

 

INTRODUKTIONSFRÅGOR 

 

 Hur länge har du varit verksam sjuksköterska? 

 Hur länge har du arbetat på denna geriatrikavdelning? 

 

INTERVJUFRÅGOR 

 

Vårdrelation definition 
 Vad är en vårdrelation för dig? 

 Vad upplever du är skillnaden mellan professionell vårdrelation och personlig 

vårdrelation? 

 

Upplevelser av vårdrelationen 
 Kan du beskriva en situation där du känt att en vårdrelation påverkat dig positivt?  

 Kan du beskriva en situation där du känt att en vårdrelation påverkat dig negativt?  

 Kan du beskriva en situation där en patient velat bilda en mer personlig relation än 

vad du är bekväm med? 

 

Gränser 
 Har du någon gräns för hur pass personlig relation du bildar till dina patienter?  

o Vad är det för typ av gräns? Rättslig? Etisk? Personlig? 

o Var går den gränsen? 

 Brukar du tänja på den gränsen för patientens skull?  



IV 

 

o Varför/varför inte? 

 

Att bilda en relation till patienten 
 Tycker du att det är nödvändigt att bilda en mer personlig relation till patienten för 

att uppnå en god omvårdnad?  

o Varför/varför inte? 

 Känner du att du bör bilda en personlig relation till patienten?  

o Varför/varför inte? 

 Hur ofta känner du att du lyckas bilda den önskade relationen till patienten? 

 Vilka faktorer tycker du kan underlätta eller försvåra bildandet av vårdrelationen? 

o Tid.  

o Tyngden i omvårdnaden.  

o Kön.  

o Ålder.  

o Anhöriga.  

o Miljö.  

o Kognitiv svikt.  

o Personkemi.  

o Vilken faktor tror du påverkar mest?  

o Vilken faktor tror du påverkar minst?  

 Hur tror du att sjuksköterskan påverkas av att bilda en relation till patienten? 

 

Övrigt 
 Har du något mer du vill tillägga? 

 


