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ABSTRACT  

A good relationship between patient and nurse is a necessity in today’s care. It is 

considered an advantage when helping the patient with their physical, mental, social and 

spiritual health. The nurse can have an objective or a subjective view of the patient, this 

view has an impact on what kind of relationship which will be created. The aim of this 

study was to investigate the basic components of the patient- nurse relationship and was 

based on literature review. The result consist of eight themes: professional, 

communication, trust, empathy, holistic view, respect, time and power. The themes 

show the important ingredients of the patient- nurse relationship. A positive relationship 

can be compared with a bridge which shows a real openness and trust. A wall symbolize 

a negative relationship and the outcome of uncaring and a poor relationship. The nurse 

initiates and shapes the relationship, but both the nurse and the patient can affect the 

outcome and its nature. 
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INLEDNING 
Sjuksköterskan möter ständigt patienter och det ingår i professionen att kunna bygga 

upp en relation till dessa. Många sjuksköterskor är duktiga människokännare och har 

lätt för att möta människor, dock kan dessa egenskaper förstärkas och utvecklas. Detta 

kan medföra att patienten kan uppleva en bättre kontakt med sjuksköterskan och en 

bättre vård. En god relation till patienten är viktigt för sjuksköterskans förståelse av de 

människor hon möter och vårdar. Hos den nyexaminerade sjuksköterskan kan det 

saknas insikt i hur betydelsefull patient- sjuksköterskerelationen är i hälso- och 

sjukvården. Därför är det viktigt att tydliggöra vad som är grundläggande i denna 

relation. Genomgående i arbetet kommer sjuksköterskan att benämnas hon och 

patienten han/hon. 

BAKGRUND 

I bakgrunden kommer centrala begrepp för detta fördjupningsarbete att beskrivas bland 

annat relation och omvårdnad. 

Relationer  

Dimbleby och Burton (1997) skriver att relationer etableras när människor, genom 

kommunikation av olika slag, skapar en kontakt. När en relation skapas har de 

inblandade olika förväntningar. Socialt skapar människor relationer på grund av 

belöningar och vinster. Det vill säga att människan förväntas få ut något positivt av en 

relation. Relationer utvecklas då parterna genom kommunikation öppnar sig för 

varandra, avslöjar information, känslor och attityder. ”Varje relation föreställs, 

bekräftas, styrs och rent av bryts genom kommunikation. Människor bygger eller förstör 

broar mellan sig, och dessa broar byggs av kommunikation” (Dimbleby & Burton, 1997 

s.153).  

Definition relation 

Definitionen av relation är ett (ömsesidigt) förhållande, en förbindelse, en gemenskap 

eller ett samband (Prismas främmande ord, 1991). Sarvimäki och Stenbock-Hult (1996) 

beskriver relation enligt följande: ”Människan lever i relation till andra människor. 
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Detta innefattar den sociala och kulturella verkligheten, där språket och sociala värden 

och normer har en viktig plats.” (s. 30)  

Professionella relationer  

När Skau (2001) talar om professionella relationer mellan klient och hjälpare syftas det 

på alla typer av förhållande mellan invidiver där en av partnerna blir avlönade för de 

handlingar som ges till den andre. Gemensamt för professionella relationer, oavsett 

yrkesområde, är att klienten garanteras hjälp, vård, kunskap och/eller behandling. I 

relationen utspelar sig även en yrkesmässig makt och kontroll.  

 

Att vara klient innebär att en individ söker kontakt med samhället för att de själva eller 

av andra, bedöms behöva hjälp på grund av olika problem eller sjukdomar (Skau, 2001). 

Begreppet hjälpare innefattar de människor som uppfyller samhällets fastlagda krav på 

kompetens för att förmedla en sorts hjälp. Klienten måste kunna lita på att hjälparen är 

kompetent inom sitt yrkesområde. Det kan exempelvis handla om psykologer, 

socionomer, läkare eller sjuksköterskor. En professionell hjälpare är expert inom sitt 

område eller olika problem exempelvis kroppsliga, psykiska, sociala eller kombinerade 

problem (Skau, 2001). 

 

Kommunikation är något som ideligen finns med i en relation mellan två individer. Det 

finns många sätt att kommunicera på, både verbalt och ickeverbalt (Maltén 1998). 

Grundläggande i en relation är att en kommunikation har skett mellan de inblandade 

parterna (Nilsson & Waldermansson, 1990). Kommunikation är en process som utspelar 

sig mellan två eller flera personer. Språket gör det möjligt för människan att möta andra 

människor och bli förstådd. När kommunikationen inte fungerar kan det brista i 

relationsskapandet (Nilsson & Waldermansson, 1990). 

Patient – sjuksköterskerelationen  

Patient - sjuksköterskerelationen skapas för att hjälpa patienten att bevara och uppnå 

optimal hälsa. I denna relation tillför både patienten och sjuksköterskan kunskap, 

färdigheter, värderingar, känslor och ett beteendemönster. Att visa omsorg är 

grundläggande i denna relation (Balzer Riley, 2004). 
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Dahl Andersen (1997) anser att relationer skapas då människor möts, antingen 

sporadiskt eller planerat. När mötet sker skapas en kontakt och det är genom den som 

relationen byggs vidare. Mötet mellan sjuksköterska och patient är en speciell situation. 

Båda har sina roller och patienten kan känna sig i underläge. Det ligger hos 

sjuksköterskan att ta kontakt med patienten och möta honom/henne med respekt, 

engagemang och empati. Det gäller för sjuksköterskan att se till helheten hos patienten 

och vem individen egentligen är, för att en mellanmänsklig relation ska kunna byggas 

upp. Det är viktigt att ta till vara på den tid som finns till förfogande.  

 

Relationen mellan patienten och sjuksköterskan beror på de inblandades sätt att vara. 

Det syftar bland annat till sjuksköterskans förmåga att se patienten som en självständig 

individ. Beteendet syftar även till vilken förmåga patienten har att skaffa sig 

medinflytande (Strandmark Kjölsrud, 1995). 

 

I en god patient- sjuksköterskerelation bör sjuksköterskan ha en förmåga att förmedla 

värme och förståelse. Patient- sjuksköterskerelationen spelar en viktig roll i många olika 

sammanhang. Exempelvis för att hjälpa patienten att ta viktiga beslut och lösa 

eventuella problem, förmedla patientens önskningar och funderingar. Patienten kan 

behöva hjälp med att hantera sin situation och sjuksköterskan bör se till att patientens 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella behoven blir tillfredställda. Patient- 

sjuksköterskerelationen har även betydelse i patientundervisningen (Castledine, 2004).  

 

I omvårdnaden krävs en relation mellan patient och vårdare. Det bör finnas en balans 

mellan att vårda/hjälpa och ställa krav, att tro och misstro patienten, distans och närhet, 

att vara professionell och medmänsklig (Holmdahl, 1990). 

 

Kalkas och Sarvimäki (2002) poängterar patient- sjuksköterskerelationen som äkta och 

mänsklig. Patienten bör därför vara delaktig i beslut och sin omvårdnad. Både patienten 

och sjuksköterskan är unika individer i relationen, viktigt är att lyfta fram patientens 

rättigheter och människovärde.  
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Sjuksköterskan ansvarar för patientens dagliga vård (Hingley, 1989), vilket medför att 

kvaliteten i relationen har betydelse. Samspelet mellan sjuksköterskan och patienten är 

centralt i vårdyrket. Relationen grundas i den vård sjuksköterskan ger och bland annat 

på känslomässig tillit, som är en viktig del i vården. Denna tillit och närhet kan inte tas 

för given. Det finns de sjuksköterskor som använder sig av ett undvikande och 

distanserat beteende till patienten exempelvis för att inte bli för involverad i relationen 

(Hingley,1989). 

 

Genom kommunikation kan sjuksköterskan skapa en relation till patienten. Den kan 

antigen utvecklas till en god relation eller medföra att barriärer uppstår. Utan en 

kommunikation kan inte en relation skapas. Verbal kommunikation förmedlas genom 

ord, tonläge och hastigheten i talet. Den ickeverbala kommunikationen framkommer 

genom ansiktsuttryck, kroppsspråk och gester (Balzer Riley, 2004). 

 

I tidigare forskning beskriver Morse (1991) och Ramos (1992), fyra respektive tre olika 

typer av relationer som kan bildas mellan patient och sjuksköterska. I den första 

relationen som beskrivs tar både Morse (1991) och Ramos (1992) upp att relationen är 

kort, ytlig och inte går ner på djupet. Sjuksköterskan går in till patienten och gör enbart 

sitt jobb. Patienten behandlas för en mindre åkomma och kontakten mellan patienten 

och sjuksköterskan är liten. Patienten är oftast nöjd med vården och litar på 

sjuksköterskans kompetens. I denna relation är det lite känslor involverade. 

Sjuksköterskan ser patienten enbart som en patient. Inga försök till närmare kontakt 

görs och alldagliga samtalsämnen som ”vilket vackert väder det är idag” används.  

 

Den terapeutiska relationen som är den andra typen, är den vanligaste (Morse, 1991).  

Relationen är kort eftersom patienten behöver vård snabbt och effektivt. Patientens 

behov är inte stora och sjuksköterskan ser först patienten som en patient och sedan som 

en person. Sjuksköterskan agerar professionellt. Patienten förväntar sig att bli behandlad 

enbart som en patient och anhöriga hjälper honom/henne med sina psykiska behov att 

prata om tankar och känslor. Patienten litar på sjuksköterskan och känner sig trygg.  
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Morse (1991) beskriver den tredje typen, som en relation med god kontakt. Den är stark 

och kan framställas som en nära relation. Här har tid spenderats mellan sjuksköterska 

och patient och ett förtroende har byggts upp mellan dem. Patienten är i ett större 

vårdbehov och sjuksköterskan gör allt för att tillgodose patientens behov. 

Sjuksköterskan bryr sig mycket om sin patient och ser först patienten som en person, 

sedan som en patient. Ramos (1992) poängterar att det är en känslosam och ensidig 

kontakt som genomförs i denna fas. Eftersom patienten har ett stort hjälpbehov kan det 

bli att sjuksköterskan delvis tar kontroll över patienten. Empati är en grundsten i denna 

typ av relation. 

 

Den fjärde och sista varianten av relationer (Morse, 1991) är en relation som pågått 

under en längre tid. Relationen är intensiv, personlig och sjuksköterskan kan ibland ses 

som en i patientens familj. Relationen fortsätter även efter att sjuksköterskan har slutat 

för dagen. Här har patienten ett större vårdbehov och sjuksköterskan blir lätt för 

engagerad i patienten vilket leder till att det inte finns någon distans mellan dem. 

Patientens liv ligger mer eller mindre i sjuksköterskans händer och hon har ett ansvar. 

Sjuksköterskan ser patienten enbart som hennes vän och relationen är inte längre på en 

professionell nivå. Ramos (1992) säger att banden mellan patient och sjuksköterska är 

starka. Det framkommer att sjuksköterskan upplever det lättare med en relation med 

nära kontakt till patienten än att bara ”gå in på ett rum och göra sin uppgift”. De känner 

att de tillför mer i den nära relationen eftersom de kan befinna sig i närheten av 

patienten, vilket medför att patienten känner en trygghet av hennes närvaro.  

Jag-du-relation 

Barbosa da Silva och Ljungqvist (2003) skriver att i en jag-du-relation finns det en 

flerdimensionell människosyn som innebär att människans tre dimensioner betonas: 

kropp, själ och ande. Människan är mer än summan av dess delar. I denna relation 

förekommer en tvåvägskommunikation där båda talar och lyssnar till varandra. Bägge 

parter är ansvariga för vilka attityder och handlingar som delges. En jag-du-relation bör 

finnas mellan patient och sjuksköterska. I den respekteras autonomi, integritet, 

värdighet och grundläggande rättigheter.  
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Barbosa da Silva och Ljungqvist (2003) menar att i en jag-du-relation ser både 

sjuksköterskan och patienten sig själva som subjekt, där båda har en betydelsefull roll 

och besitter viktigt kunskap för att patientens tillstånd bör kunna förbättras. I denna 

relation har båda rättigheten att uttrycka sina åsikter och vilja, samtidigt som båda 

agerar under ett ansvar. Parterna ser sig likvärdiga och har samma människovärde och 

därför förekommer ingen negativ maktutövning. I och med sjuksköterskans kompetens 

medför det att relationen blir asymmetrisk. Det kan dock inte ses som en maktskillnad 

utan som att sjuksköterskan har större ansvarsförpliktelser (Barbosa da Silva och 

Ljungqvist, 2003). 

 

Barbosa da Silvia & Ljungqvist (2003) tar upp att det kan finnas en maktbalans mellan 

vårdare och patient. Det innebär att en rättvis maktfördelning skapas. Detta förhindrar 

att en jag-det-relation skapas där patienten ses som ett objekt. I en jag-du-relation ser 

personalen till helheten och samverkar med patienten så att han/hon på bästa sätt kan 

klara av sin situation.   

Omvårdnad 

Här kommer innebörden av att vara patient och sjuksköterska att beskrivas och därefter 

Halldórsdóttirs omvårdnadsteori.  

Patientens roll  

När det talas om omvårdnadens mottagare, inriktas det på människor som av olika slag 

är beroende av vård. Hon delar sedan upp patienterna i kategorierna ”friska sjuka” och 

”sjuka sjuka”. De ”friska sjuka” är personer som klarar sig själva och inte är beroende 

av hjälp. De ”sjuka sjuka” behöver hjälp i olika vårdsituationer. Exempelvis med sin 

hygien, duschning, borsta tänder, hjälp att äta, vända sig i sängen eller hjälp med 

medicinering (Kristoffersen, 2001). 

 

Patientrollen innebär att individen får ta av sig sina personliga kläder och tillhörigheter, 

eventuellt blotta sin kropp och sedan på sjukhus använda sig av patientkläder 

(Holmdahl, 1990). Sjukvården är ett system, där rollfördelningen har betydelse. Det 

talas om en hierarki där läkare står högst upp och patienten lägst ner. En patient hanteras 
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inte som ett subjekt utan som ett objekt. Patienten behandlas som ett föremål som går att 

påverka, åtgärda, manipulera, maktutöva eller visas som ett demonstrationsobjekt. 

Patienten kan ses från två synvinklar. Denne kan behandlas och ses endast som 

sjukdomen människan har eller så ses människan som en helhet där hon drabbats av en 

sjukdom. Det bör vara den sjuka människan som är kärnan i sjukdomen. Patienten är 

inte sin sjukdom utan sjukdomen är ett tillstånd och inte ett ting. En patient med 

diabetes är inte bara en diabetiker utan en människa som lider av diabetes. Ett citat ur 

boken är ”Du säger utvecklingsstörd. Doktorn säger Downs syndrom. Vi säger Hanna 

(Holmdahl, 1990 s. 53). 

 

Varje patient har rätt till vård, en sakenlig vård. Det innebär att varje patient har rätt till 

hälso- och sjukvård av god kvalitet. Denna rättighet skapar en grund, för att när 

patienter tas in för vård bör de vårdas. Under vårdtiden bör alla behandlas lika och ingen 

diskrimineras. Varje patient har rätt till den etiska principen som handlar om patientens 

autonomi – hans rätt till självbestämmande i frågor som angår patienten. Patientens rätt 

till självbestämmande förutsätter att vården ges i samförstånd med patienten (Kalkas & 

Sarvimäki, 2002).  

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har i första hand ett ansvar gentemot de människor som är i behov av 

hälso- och sjukvård (Kalkas & Sarvimäki, 2002). Det finns etiska riktlinjer som 

sjuksköterskan är skyldig att följa. De innebär att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och minska lidande. I de etiska riktlinjerna betonas också 

sjuksköterskans personliga ansvar för sitt arbete, för upprätthållandet av sin 

yrkesskicklighet och att ideligen arbeta efter bästa förmåga. Sjuksköterskan bör ta 

ansvar i sin yrkesutövning och kunna göra bedömningar av sin egen och andras 

kompetens när det gäller att mottaga eller delegera arbetsuppgifter. Hon bör handla 

enligt överenskommelse med yrkeskåren, samarbeta med andra kollegor och framför 

allt värna om patienten. Det konstateras även i de etiska riktlinjerna att det är 

sjuksköterskans plikt att skapa en omvårdnadsmiljö där respekt visas för individens 

värderingar, vanor och uppfattningar. Sjuksköterskan bör agera så att patienten kan 

känna sig värdig. Det är framförallt vårdarna som har betydelse för vilken atmosfär som 
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råder inom sjukvården. En god omvårdnadsmiljö kan endast skapas om samarbetet är 

bra, både samarbetet mellan vårdare till vårdare och mellan vårdare och patient.  

 

Den etiska koden för sjuksköterskor poängterar ”…respekten för människovärdet och de 

mänskliga rättigheterna utgör en väsentlig del av omvårdnaden. En förutsättning för 

detta är att sjuksköterskan har det primära ansvaret för de människor som är i behov av 

omvårdnad” (Kalkas & Sarvimäki, 2002 s.121). Att sjuksköterskan utövar sitt 

professionella ansvar för patienterna skapar utgångspunkten för relationen mellan 

vårdare och patient. En sjuksköterska bör alltid behandla alla personliga upplysningar 

som konfidentiella.  

 

Det tillhör sjuksköterskans uppgift, enligt Holmdahl (1990), att kunna tolerera och ta 

hänsyn till patientens känslor. Det finns en överenskommelse om hur sjuksköterskan 

uppför sig. Exempelvis inte tala med för hög röst, inte gäspa framför patienten, inte tala 

om personliga saker vårdare emellan på patient rummen och inte tala över patientens 

huvud. För att få en bra professionell hållning bör sjuksköterskan vara empatisk, ha 

självkännedom och kunskap. Ett enkelt uttryck är ”att vilja sin medmänniska väl och 

praktiskt handla därefter” (s. 21). Till professionen tillhör dessutom äkthet och ärlighet. 

Visas detta skapas det tillit mellan patienten och sjuksköterskan, och en relation kan 

lättare byggas upp. För att utveckla en tillitsfull relation bör patienten tas på allvar. Tillit 

är grundläggande i mellanmänskliga relationer, ett fenomen i professionell omvårdnad.  

 

Sjuksköterskans professionella ansvar innebär att ha kunskap om och förmågan att 

kunna värdera det tillstånd och den situation patienten befinner sig i. Att ha förståelse 

för vad som kan ske om vissa åtgärder inte utförs, betyder att sjuksköterskan bör ha 

omfattande kunskap i omvårdnad. Förutom att förstå, bedöma tillstånd och se 

konsekvenser har sjuksköterskan ansvar för de handlingar hon utför eller delegerar 

vidare. Sjuksköterskans yrkesfunktion omfattar inte enbart patientarbete, hon har även 

funktioner som är knutna till att undervisa andra, administration, professionell 

utveckling och samarbete med andra yrkesgrupper (Kristoffersen, 2001).  
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Hos vårdaren bör det finnas ett professionellt förhållningssätt. Det vill säga, visa empati 

för patienten och dennes situation och kunna ha en vuxen relation till den vuxna 

patienten. Vårdaren bör besitta kunskap om vad förlust av trygghet kan innebära. Den 

som vårdar bör även se till varje enskild individ och att varje människa har ett värde 

(Strandmark Kjölsrud, 1995). 

Sigridur Halldórsdóttirs omvårdnadsteori 

Halldórsdóttir (1996) utgår ifrån två metaforer i sin omvårdnadsteori som syftar till vad 

som symboliserar professionell och ickeprofessionell omvårdnad och omsorg. Den 

första metaforen är en bro som speglar en öppenhet i kommunikationen mellan 

patienten och sjuksköterskan och att det finns en bra kontakt mellan de båda parterna. 

Den andra metaforen är att en mur kan skapas mellan patienten och sjuksköterskan. 

Muren symboliserar att det finns brister i kommunikationen och omvårdnaden. Det 

finns ingen god kontakt mellan dem.  

 

Det är viktigt att broar skapas mellan sjuksköterskan och patienten, anser Halldórsdóttir 

(1996). För att genomföra detta bör sjuksköterskan vara öppen, visa respekt, vara 

angelägen om patienten och att vara närvarande fysiskt och psykiskt i patientmöten. 

Förtroende är något som poängteras som en viktig pelare i uppbyggandet av en relation. 

Skapas inte förtroende dem mellan finns det en förutsättning att en mur kan bildas. 

Patienten kan då känna ett obehag gentemot sjuksköterskan och inte heller känna någon 

tillit.  

 

I sjuksköterskans kompetensområde för att kunna ge en god vård och omsorg ingår 

bland annat att kunna agera som ombud åt patienten, hjälpa patienten att växa och 

kunna hantera sin situation, visa respekt för patienten och kunna skapa en god relation. 

För att patienten skall uppleva en god omvårdnad är det grundläggande att det finns en 

relation och en god kontakt mellan patient och sjuksköterska. Detta kan ske i 

kombination med sjuksköterskans kompetens (Halldórsdóttir, 1996).  

 

Att skapa goda kontakter och professionella relationer är betydelsefullt (Halldórsdóttir, 

1996). Det är en av förutsättningarna för att en bro kan skapas mellan patienten och 
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sjuksköterskan. När en bro har skapats mellan parterna och när patienten känner att det 

finns en relation, kan patienten även känna en tillit till och närvaro hos sjuksköterskan. 

När patienten har skapat ett förtroende till sjuksköterskan, medför det en öppenhet i 

relationen. Patienten känner då inget hinder att tala om sina känslor, tankar och 

funderingar. Patienten och sjuksköterskan arbetar mot gemensamma mål som är att 

förbättra patientens hälsa och välbefinnande. En professionell relation resulterar i att 

sjuksköterskan lättare kan förstå och skapa en helhetsbild av patienten. Detta är en 

grundförutsättning för att kunna ge en äkta omsorg och vård. Det är viktigt att 

sjuksköterskan har en distans till patienten för att behålla relationen på ett professionellt 

plan (Halldórsdóttir, 1996). 

 

Om patienterna inte får uppleva någon form av en god kontakt eller en relation till 

sjuksköterskan, upplever de brister i vården och att ingen bryr sig om dem. Detta 

medför att inte heller något förtroende kan byggas upp till sjuksköterskan 

(Halldórsdóttir, 1996). 

Lagar och författningar 

I följande avsnitt belyses de styrmedel som är av särskild betydelse för relationer i 

vården. 

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 

Hälso- och sjukvårdslagen har som mål: en god hälsa och vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården skall ges med respekt för människors lika värde och för den 

enskilda människans behov. Kraven på en god omvårdnad enligt hälso- sjukvårdslagen 

är att den skall vara lätt tillgänglig, av god kvalitet och tillgodose patientens behov av 

trygghet. Den skall bygga på respekt för patientens integritet och självbestämmande och 

viktigt är att goda kontakter mellan patienten och sjukvårdpersonalen skapas. Där det 

bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas personal, lokaler och utrustningen som 

behövs för att god vård skall kunna ges (SFS, 1982:763). 

 

Vikt läggs på att patienten tar ställning till olika behandlings alternativ samt att 

patienten kan vägra behandling (Strandmark Kjölsrud, 1995). På senare år har Hälso- 
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och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) bidragit till att patienterna fått ett större 

medinflytande i vården.  

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17) om omvårdnaden 

inom hälso- och sjukvården 

De allmänna råd som Socialstyrelsen ger ut vänder sig till all hälso- och 

sjukvårdspersonal och syftar till omvårdnadens innehåll och genomförande. Syftet med 

omvårdnaden är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara 

hälsa utifrån patientens möjligheter och behov, minska lidande samt ge möjlighet till en 

bra död. Omvårdnad innebär också åtgärder som syftar till att skapa en 

hälsobefrämjande miljö, minska smärta, obehag och att stödja patienten. Omvårdnaden 

bör planeras och genomföras så att patientens självständighet respekteras och att 

patientens integritet inte kränks. Det är viktigt att vårdpersonalen ser människan utifrån 

ett helhetsperspektiv och inte bara sjukdomstillståndet (SOSFS, 1993:17) 

Sekretesslagen (1980:100)  

Denna lag omfattar föreskrifter om tystnadsplikt och om förbud att lämna ut allmänna 

uppgifter. Dessa bestämmelser innebär att det är förbjudet att röja uppgifter, vare sig det 

sker muntligt eller skriftligt (SFS, 1980:100). Strandmark Kjölsrud (1995) menar att det 

inte får röjas en enda uppgift, inte ens för närstående. Finns det en osäkerhet om 

information får lämnas ut eller ej, skall patientens samtycke kontrolleras.  

SYFTE 

Syftet med denna studie var att belysa vad som är grundläggande i patient- 

sjuksköterskerelationen.  

METOD 

Arbetet utgörs av litteraturstudier. Att sammanställa litteratur som finns inom ett 

område, menar Backman (1998), är syftet med en litteraturgranskning. Relationen 

mellan patient och sjuksköterska är det område som detta arbete har fördjupats i. 
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Urval 

I de artiklar som söktes var utgångspunkten att de skulle vara relevanta till syftet. Till en 

början fanns det ingen gräns för publiceringsår på artiklarna. En av de första artiklarna 

som hittades var Morse (1991). Den var bra och aktuell för ämnet vilket medförde att 

kriterium för urvalet blev att artiklarna skulle vara publicerade från år 1991 och framåt. 

Abstract lästes igenom för att få en uppfattning om artikelns innehåll och om den kunde 

vara användbar i arbetet. Om den verkade intressant skrevs hela artikeln ut. Efter att 28 

artiklar funnits, exkluderades 19 på grund av att de inte var vetenskapliga eller var 

relevanta för vad som var grundläggande i patient- sjuksköterskerelationen. Med 

utgångspunkt i syftet inkluderades nio artiklar som var vetenskapliga och som uppfyllde 

kravet för publiceringsår. Fyra artiklar var Amerikanska, tre Australiensiska, en från 

Kanada och en från Sverige. Hanson (2002) tar upp vad som karaktäriserar en 

vetenskaplig artikel. Den skall ha följt etablerade krav som ställts på en vetenskaplig 

artikel, den skall vara referee bedömd och även ha publicerats i en vetenskaplig 

tidskrift. Artikeln bör finnas tillgänglig för forskare och återfinns i databaser eller 

kataloger genom bokhandel, bibliotek eller elektroniska källor. 

 

En svensk avhandling har använts i resultatet eftersom den var passande för ämnet och 

syftet. Se tabell 1 för en redogörelse av artiklarna och avhandlingen som analyserats, (se 

Bilaga 1). 

Osystematisk sökning 

Denna sökning har utgått från arbetets syfte. Litteratur och artiklar har sökts ifrån 

artiklars referenslistor. Backman (1998) beskriver denna sökning som manuell. 

Backman skriver även att referenslistan i artiklar är en värdefull källa och kan användas 

för att finna nya relevanta artiklar som kan vara användbara i arbetet. Dessa artiklar 

tillför nya referenslistor som i sin tur kan användas för ett fortsatt sökande.  

 

Besök har gjorts på sjukhusbiblioteket på NÄL, Högskolebiblioteket i Vänersborg och 

biblioteket i Grästorp. Där har det sökts manuellt i bokhyllorna och bläddrats i böcker 

och tidskrifter efter intressant litteratur. Till en början har innehållsförteckningarna och 

sakregister studerats. Därefter har det gjorts bedömningar om böckerna/artiklarna har 
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varit relevanta. Backman (1998) poängterar att denna bläddringsteknik är god innan mer 

strukturerade sökningar görs. Han påpekar även att biblioteksbesök har mycket att ge. 

Systematisk sökning 

Litteratur har sökts via sjukhusbiblioteket på NÄL och via Högskolebiblioteket i 

Vänersborg. Databaser som har använts är Academic Search Elite, CINAHL och 

SweMed+. Sökord har tagits fram utifrån arbetets problemområde. De engelska 

sökorden är följande: Care, Caring, Communicating, Nurse, Nursing, Nurse-patient 

relationship, Nurse role, Patient, Patient role, Professional relationship, Relation, 

Relationship, Relationship-intrapersonal och Nurse-Patient interaction. De svenska 

sökorden är: patient- sjuksköterskerelationen, relationer och sjuksköterskerelationen. 

Sökorden, dess kombinationer och antal träffar finns beskrivna i tabell 2, (se Bilaga 2). 

 

Backman (1998) skriver att den effektivaste sökningen sker via datorer. Både 

kostnadsmässigt, tidsmässigt och sökningarna har även hög täckningsgrad.  

Analys 

När nio artiklar valts ut kopierades de upp i var sitt exemplar till båda författarna. De 

numrerades ett till nio för att författarna enklare skulle skilja dem åt. Båda författarna 

läste igenom alla artiklar tre gånger samtidigt som anteckningar och understrykningar 

gjordes. Patel och Davidson (1994) påpekar att textmaterialet bör läsas flera gånger och 

att under tiden göra noteringar. Syftet med detta är att finna mönster, kategorier och 

tema i texterna, vilket kommer att ligga till grund i resultatet. 

 

Efter att artiklarna lästs igenom och noteringar gjorts hade olika kategorier börjat 

framträda. Ett tredje exemplar av varje artikel kopierades upp för att i detta kunna 

klippa ut textremsor. De olika kategorierna som framkommit skrevs på kuvert, för att 

sedan i dem placera lämpliga textremsor som blev urklippta ur artiklarna. På baksidan 

av textremsorna skrevs numret på artikeln och sidan. Patel och Davidson (1994) menar 

att när mönster och kategorier börjar framträda i textmaterialet, är det nödvändigt att 

bearbeta och sortera materialet. Sax och kuvert kan vara lämpligt i denna bearbetning 

och för att teman tydligare bör framträda. 
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Efter första bearbetningen framkom 16 kategorier som alla låg i var sitt kuvert. Efter 

vidare genomgång av materialet blev det 13 kuvert. En tredje genomgång gjordes vilket 

medförde att det blev 12 olika kategorier som slutligen efter en fjärde genomgång 

reducerades till åtta teman. Resultatet bygger på temana: professionalitet, 

kommunikation, tillit, empati, respekt, helhetssyn, tid och makt. 

RESULTAT 

Syftet med denna studie var att belysa vad som är grundläggande i patient- 

sjuksköterskerelationen. Resultatet baseras på åtta olika teman: professionalitet, 

kommunikation, tillit, empati, respekt, helhetssyn, tid och makt. 
 

Professionalitet 

I följande avsnitt kommer bland annat egenskaper hos sjuksköterskan belysas, hur 

patienten kan uppleva sjuksköterskan och vården, hur sjuksköterskan kan skapa en 

relation till patienten och vikten av en professionell distans. 

 

Professionell vård och omsorg (Turkel, 2001) innebar för en del sjuksköterskor att 

integrera närvaro, kunskap och praktiska utförande samtidigt som ett holistiskt synsätt 

användes.  

 

En relation borde vara flytande menar Trojan och Yonge (1993) och Turkel (2001). 

Ansvaret låg hos sjuksköterskan att ta initiativ till en relation och även visa tillit mot 

patienten i första mötet. Turkel (2001) anser att sjuksköterskan borde fokusera på att 

vara närvarande, ha relevant kunskap och veta vad som krävs för att utföra sitt arbete. 

När allt skedde samtidigt, medförde det en bra relation mellan patient och 

sjuksköterska. Relationen skulle vara uppbyggd på kvalitet. En relation med hög 

standard gav en god kontakt mellan patient och sjuksköterska. 

 

Den vårdande relationen skapades genom att sjuksköterskan tog initiativ (Kasén, 2002). 

Sjuksköterskan borde sträva efter att skapa en relation efter sin hållning, sin kunskap 

och det ansvar hon bar. Hållningen tydliggjordes även i sjuksköterskans sätt att agera. 
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Enligt sjuksköterskan så framträdde viljan att vårda ur hennes hållning och kunskap var 

centralt i formningen av den vårdande relationen. Hållningen och kunskapen 

sammanfogades genom att sjuksköterskan alltid bar ett ansvar som inte kunde avsägas.  

 

För att en relation skulle kunna skapas borde sjuksköterskan ge en individanpassad 

omvårdnad och få patienten att känna sig speciell och betydelsefull. Sjuksköterskan 

presenterade sig inledningsvis och delgav patienten information om sig själv. 

Exempelvis om sin personlighet, sina tankar och funderingar. Patienten ville gärna veta 

vem sjuksköterskan var (Turkel, 2001). Morse (1991) menar att patienten bedömde 

sjuksköterskan och försökte få fram vem sjuksköterskan egentligen var. Exempelvis var 

hon kom ifrån, om hon var gift, hade barn och så vidare. Det fanns tydliga gränser för 

vad sjuksköterskan skulle delge av sig själv i relationen (Kasén, 2002). Patienten 

bildade sig en uppfattning om vad han/hon tyckte om sjuksköterskan (Morse, 1991). 

Patienten kunde exempelvis tycka att hon var ”bossig”, slarvig, oengagerad eller 

änglalik. 

 

Om sjuksköterskan hade ett öppet förhållningssätt (Kasén, 2002) och bjöd på sig själv 

resulterande det i att patienten blev öppnare, eftersom sjuksköterskans sätt att vara 

inverkade på patienten. Framhöll sjuksköterskan att hon var tillgänglig och trygg i sig 

själv kunde patienten lättare lita på henne.  

 

För patienten innebar vård och omsorg: sjuksköterskans närvaro, blivit behandlad med 

värdighet, fått hjälp och att sjuksköterskan fanns hos dem. Patienten tog även upp att få 

undervisning, att sjuksköterskan var empatisk och visste hur hon skulle agera och 

kommunicera. Patienten upplevde att en god relation till sjuksköterskan påverkade deras 

tillfrisknande i positiv riktning. Patienten kunde ventilera sina tankar och känslor i en 

nära relation till sjuksköterskan. Detta medförde att de efter vårdtiden upplevde en 

bättre psykisk och fysisk hälsa. I en nära relation hade de även känt sig bra behandlade 

och undervisningen de fick av sjuksköterskan kunde de ta till sig bra (Turkel, 2001). 

 

Patienten ville ha en sjuksköterska som var kompetent, kunnig, självsäker och inte 

dömande menar Turkel (2001) och Lowenberg (2003). Patienten upplevde 
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sjuksköterskan som finkänslig och att hon var intresserad av patienten som person. 

Sjuksköterskas personlighet hade av vissa patienter beskrivits som sympatisk, positiv, 

vänlig, glad och lätt att prata med (Trojan & Yonge, 1993). Patienterna upplevde även 

att sjuksköterskan gav dem uppmuntran, vilket medförde att de kände en god inre 

känsla. 

 

Sjuksköterskan borde ha självförtroende, lita på sig själv och sin kunskap, vara 

avslappnad i möten med patienten, lyssna till dem, vara ärlig och öppen (Trojan & 

Yonge, 1993). Sjuksköterskan stod inför många hinder, menar Moyle (2003), dock 

förväntades det av henne att alltid ge optimal vård. Hinder innebar exempelvis 

besparingar. Morse (1991) skriver att sjuksköterskans medicintekniska kompetens 

inverkade lite på patient- sjuksköterskerelationen. 

 

Lowenberg (2003) ställde sig frågan om patienten såg deras relation till sjuksköterskan 

som mindre professionell om det fanns en jämlikhet mellan dem, vilket en del av 

patienterna inte att gjorde. Det framkom att varken sjuksköterskans professionalism 

eller kompetens påverkades om det var jämlikt emellan dem. I sjuksköterskans 

professionalism, var kompetens något som patienten värderade högt. 

 

Sjuksköterskan försökte vara positiv och flexibel inför patienten. Hon presenterade även 

vad yrkesrollen innebar och vad patienten kunde erbjudas (Trojan & Yonge, 1993). 

Sjuksköterskan värderade högt i sitt yrke att vårda, ge omsorg och att ha en relation till 

patienten skriver Turkel (2001). Det fanns risker (Morse, 1991) om sjuksköterskan blev 

för engagerad i sin relation till patienten. Exempelvis kunde sjuksköterskan få svårt att 

vara objektiv och göra relevanta kliniska bedömningar. 

 

Sjuksköterskan borde hålla en professionell distans till patienten i relationen och inte 

överträda de gränser som fanns (Lowenberg, 2003 & Moyle, 2003). Det skulle finnas en 

skillnad på en professionell relation och en vänskaplig relation, vilket exempelvis kunde 

handla om att parterna inte sågs utanför arbetstid. Den professionella relationen var 

målinriktad (Kasén, 2002) och nödvändig för att patienten skulle kunna vårdas. I denna 

relation fokuserades det på patienten, hans/hennes hälsa och förändringar i situationen.    
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Patienten kunde hålla sjuksköterskan på distans genom att använda sig av olika 

strategier, enligt Morse (1991). Exempelvis genom att undvika ögonkontakt med 

sjuksköterskan, sitta och skruva på sig under möten, ge ett nervöst intryck eller vara 

fåordig och inte delge så mycket information om sig själv.  

 

Turkel (2001) tar upp vad patienten ansåg vara mindre bra vård. Han/hon beskrev 

sjuksköterskans roll som kall, kylig och att sjuksköterskan visade att det var jobbigt att 

svara på ringningar. Patienten upplevde att hon gick in på rummet men pratade inte med 

dem eller att hon var ohövlig. Patienten kände sig arg och ensam när sjuksköterskan inte 

brydde sig om honom/henne på ett sätt som de ansåg att hon borde. 

 

Patient- sjuksköterskerelationen kunde påverkas av olika faktorer. Turkel (2001) menar 

att det kunde vara komplicerat för sjuksköterskan att samtidigt ge en humanistisk vård 

och bevara en god relation, när det skulle ske ekonomiska besparingar. Det gick lättare 

att skapa en positiv relation till en patient som var social, hänsynsfull, lättsam och 

trevlig, skriver Strandberg och Jansson (2003). Då sjuksköterskan träffade patienten 

med dessa egenskaper, uppskattade sjuksköterskan situationen och såg den meningsfull. 

Kommunikation 

Här kommer betydelsen av kommunikationen i relationen att belysas och hur patienten 

och sjuksköterskan använder sig av den i deras möten. 

 

Genom att skapa en kontakt kom patienten och sjuksköterskan att lära känna varandra 

(Trojan & Yonge, 1993). Det var viktigt att det fanns en god kontakt mellan 

sjuksköterska och patient för en fortsatt utveckling av relationen. När första kontakten 

inleddes, kunde kallprat om väder och vind vara en bra början. Betydelsefullt var att 

sjuksköterskan visade intresse för patienten. När de sedan lärt känna varandra kom 

patienten att känna en trygghet hos sjuksköterskan.  

 

Sjuksköterskan skulle ha förmågan att lättsamt kunna samtala med patienten under 

informella samtal skriver McCann och Baker (2001), Trojan och Yonge (1993). Första 
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intrycket var viktigt (Trojan & Yonge), därför skulle sjuksköterskan initialt i möten med 

patienten kommunicera på ett sätt som ingav ett gott intryck. McCann och Baker tar upp 

att det förekom att sjuksköterskan använde sig av humor när hon byggde upp en relation 

till patienten.  

 

McCann och Baker (2001) och Morse (1991) har undersökt hur patienten ville att 

sjuksköterskan skulle vara. Det framkom att det var viktigt att sjuksköterskan pratade 

om sig själv, att hon var öppen, ärlig och undvek att vara hemlighetsfull. Det var bra om 

patienten och sjuksköterskan hittade något gemensamt intresse som de kunde diskutera 

och dela åsikter om. När en kommunikation inletts och när den sedan flöt på, var det 

lättare att föra in samtalet på patientens välmående. Exempelvis pratade sjuksköterskan 

om sitt intresse för hundar medan hon vårdade en patient som också var 

hundintresserad. En annan sjuksköterska pratade om fotboll, fiske eller att hon älskade 

naturen. Ibland kunde det vara svårt att hitta gemensamma intressen och då krävdes en 

uppfinningsförmåga för att nå fram till patienten. 

 

Sjuksköterskan borde ha en förmåga att kunna anpassa sig till de olika patienterna hon 

möter. Hon borde känna av situationen och hur hon skulle kunna kommunicera på ett 

individanpassat sätt (McCann & Baker, 2001). Att ”läsa mellan raderna” på det 

patienten sade och visade/gjorde, kunde ge värdefull information till sjuksköterskan.  

Kasén (2002) tar upp vikten av att kunna lyssna och förstå det ordlösa och outsagda som 

patienten förmedlade. Vissa patienter upplevde ett lugn (Moyle, 2003) när 

sjuksköterskan fanns vid deras sida. Om en patient kände sig stressad och ledsen, kunde 

sjuksköterskan genom sin närvaro lyssna till patienten och prata om eventuella 

funderingar. 

 

Det ideala var att det fanns ett samarbete mellan sjuksköterska och patient (Henderson, 

2003) och att relevant information och kunskap delgavs om patienten önskade detta. 

Dock fanns det sjuksköterskor (Moyle, 2003) som endast kommunicerade i liten grad 

med patienten, då de var tvungna.  
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Tillit 

I detta avsnitt kommer vikten av tillit i patient- sjuksköterskerelationen att tas upp och 

även hur tillit kan skapas och hur tillit/brist på tillit kan inverka på relationen. 

 

Tillit var något som patienten värderade högt och upplevde som en grundläggande 

ingrediens i patient- sjuksköterskerelationen (Lowenberg, 2003). Om patienten inte 

kände någon tillit till sjuksköterskan medförde det att de kunde ha svårt för att öppna 

upp sig. När patienten kände sig trygg i relationen (Morse, 1991) kunde patienten känna 

en tillit och litade då på att sjuksköterskan gjorde relevanta bedömningar och beslut. 

 

Tillit skapades genom att sjuksköterskan presenterade sig för patienten, visade patienten 

respekt, hade ögonkontakt, gav ett förtroligt intryck, informerade/undervisade och 

lyssnade till patienten (Moyle, 2003 & Turkel, 2001). Patienten behövde känna att 

sjuksköterskan hade tid, fanns till för dem och uppträde lugnt. Sjuksköterskan borde ha 

en förståelse för patienten och dennes situation.  Trojan och Yonge (1993) har också 

kommit fram till hur tillit byggdes upp i patient- sjuksköterskerelationen. Initialt fanns 

det en tillit. En del patienter kände en tillit till sjuksköterskans titel och vad yrkesrollen 

innebar. I patientens första möte med sjuksköterskan, bildade sig patienten en 

uppfattning om henne. Detta möte kunde vara avgörande för om den tillit patient hade 

från början, kunde utvecklas positivt eller negativt. 

 

Om inte patienten kände sig trygg i en relation (Turkel, 2001) kunde inte tillit skapas. 

Eftersom tillit var grundläggande i relationen och att patienten lade över mycket ansvar 

på sjuksköterskan, var det viktigt att patienten kunde lita på att hon höll 

överenskommelser. Ett meningsbärande innehåll i en vårdande relation var trygghet 

(Kasén, 2002), framför allt i en långvarig vårdande relation. Enligt sjuksköterskan 

kunde tryggheten relateras till hennes kompetens och det var viktigt att patienten kunde 

uppleva sjuksköterskans trygghet. Patienten var medveten om att deras trygghet och 

säkerhet var beroende av hur mycket sjuksköterskan engagerade sig i deras vård och 

omvårdnad (Morse, 1991). Patienten upplevde att sjuksköterskan fanns till för dem 

(Turkel, 2001) och att hon ingav en trygghetskänsla, ett hopp och ett lugn. 
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Patienten behövde ha förtroende till sjuksköterskans kompetens och uppleva att 

sjuksköterskan kände sig trygg i sin roll (Lowenberg, 2003). Patienten ville känna en 

trygghet i att sjuksköterskan respekterade tystnadsplikten och att sjuksköterskan 

accepterade varje enskild individ som person och såg till dennes behov. Om patienten 

inte var tillfredsställd med sin sjuksköterska (Trojan & Yonge, 1993) kunde tilliten 

raseras och patient- sjuksköterskerelationen utvecklades i en negativ riktning.  

 

Sjuksköterskan kunde uppträda likgiltigt inför patienten och inte heller uppmuntra 

denne. Patienten upplevde att sjuksköterskan inte visade att hon brydde sig om 

honom/henne, vilket medförde att patienten kunde få svårt att känna en tillit till sin 

vårdare (Moyle, 2003). Patienten testade sin tillit till sjuksköterskan (Morse, 1991). Det 

innebar att patienten kunde ge sjuksköterskan små hemligheter för att sedan se om de 

framkom till övrig personal. Andra exempel kunde vara om sjuksköterskan kom när 

patienten larmade eller om sjuksköterskan tittade till patienten med jämna mellanrum. 

Patienten kunde även fråga andra patienter om deras åsikter om den specifika 

sjuksköterskan.  

 

En faktor som kunde påverka relationen var om anhöriga önskade undanhålla 

information för patienten. Detta kunde medföra att patientens tillit till sjuksköterskan 

påverkades. Att patienten hade många olika vårdgivare kunde också inverka på relation, 

likaså om specialister behövde ta över vården för patienten (Morse, 1991). 

Empati 

Empati är en av de grundläggande komponenterna i patient- sjuksköterskerelationen. 

Här kommer det exempelvis att tas upp hur sjuksköterskans empati påverkar 

utformningen av relationen, hur hon kan förmedla sin empati till patienten och hur 

patienten upplever den.  

 

I relationen hade sjuksköterskans empatiska förmåga betydelse. Patienten såg 

sjuksköterskan som en empatisk person (Lowenberg, 2003). Då sjuksköterskan brydde 

sig om patienterna upplevdes det en trygghet i hennes närvaro. De kände att de kunde 

prata med henne och att hon var förstående. Genom att sjuksköterskan visade empati 
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menade patienten att det fanns mycket värme i deras relation. En patient upplevde att 

sjuksköterskan var bra på att känna av patientens känslor och även på att visa sina egna. 

När sjuksköterskan grät tillsammans med patienten symboliserade tårarna hennes egna 

känslor. McCann och Baker (2001) menar att om sjuksköterskan kunde sätta sig in i 

patientens situation och försöka se den utifrån patientens perspektiv hjälpte det henne 

att förstå vad patienten gick igenom. 

 

Det var viktigt att sjuksköterskan visade intresse för patienten (Trojan och Yonge, 1993) 

och vad hon kände för honom/henne. Patienten blev då gladare, vilket ledde till ökat 

välbefinnande. Detta fick patienten att känna mindre ensamhet och inte lika stor 

hopplöshet. Sjuksköterskan kunde känna och se när patienten drabbats av en skada eller 

förlust, vilket medförde att hon lättare kunde känna empati.  

 

Lowenberg (2003) framhäver att patient- sjuksköterskerelationens grunder låg i att 

sjuksköterskan visade medlidande, att hon brydde sig, kände empati, visade omsorg, 

stöttade patienterna och att hon gav dem tid. Att känna medlidande, att bry sig om och 

att vara förstående var tre viktiga aspekter som poängterades extra. I vården såg 

patienten sjuksköterskan som varm och hjälpfull vilket fick vårdsituationen att kännas 

avslappnad.  

 

Efter en tid i patient- sjuksköterskerelationen uppfattade patienterna sjuksköterskan som 

en enskild individ bakom yrkesrollen (Turkel, 2001). Genom att veta att sjuksköterskan 

var mänsklig, underlättade det för patienten att samtala med henne och delge känslor 

och tankar. Detta medförde att patient- sjuksköterskerelationen lättare kunde byggas 

upp och även utvecklas. Patienten kunde emellanåt behöva tröst (Moyle, 2003), om 

sjuksköterskan omfamnade patienten och visade en känslomässig aspekt kunde det inge 

en trygghet hos patienten. 

 

Vänlighet var något som Henderson (2003), McCann och Baker (2001) beskrev som en 

ingrediens i patient- sjuksköterskerelationen. Att sjuksköterskan var vänlig och visade 

att hon brydde sig om patienten, medförde att patienten kunde slappna av i hennes 

närvaro och känna sig bekväm. Strandberg och Jansson (2003) tar upp vikten av att 
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sjuksköterskan var empatisk och att hon borde lära sig vilka behov patienten hade för att 

kunna hjälpa dem på bästa sätt. Att lära känna den unika patienten tog tid, energi och 

engagemang. 

 

Sjuksköterskan borde ha intresse, visa att hon brydde sig om och fanns till för patienten 

(Lowenberg, 2003, McCann & Baker, 2001 & Moyle, 2003). Sjuksköterskan hade en 

hög empatisk förmåga och en god förståelse för människan. Patienten kände en 

uppmuntran och styrka (Moyle, 2003) då de visste att sjuksköterskan fanns vid deras 

sida. I Olsens (1997) studie ansåg flera av deltagarna att det var viktigt att uppleva att 

sjuksköterskan brydde sig om patienten och visade ett intresse. En av sjuksköterskans 

viktigaste uppgifter låg i att ge vård och omsorg (Strandberg & Jansson, 2003). Hon 

borde agera med en känslomässig aspekt och alltid bry sig om sina patienter.  

   

Graden av hur mycket patienten själv orsakat sitt tillstånd kunde påverka 

sjuksköterskans relation till patienten (Olsen, 1997). Sjuksköterskan hade mer sympati 

för de människor som inte hade något ansvar för vad som hade hänt dem. Även 

patientens bakgrund och den information som han/hon gav sjuksköterskan kunde 

påverka relationen både i positiv eller negativ riktning. Sjuksköterskan hade ibland ett 

minskat medlidande för patienten, som i två exempel handlade om en aids sjuk man och 

en alkoholist. Mannen med aids tyckte hon synd om men kände inte empati för honom i 

och med att han borde ha varit mer försiktig. För alkoholisten ansåg hon att det var hans 

eget fel att han var beroende av alkohol och var därför inte empatisk. Strandberg och 

Jansson (2003) poängterar att när sjuksköterskan inte visade empati, ledde det till att 

hon inte visste hur patienten kände och mådde. Det resulterade i att det inte skapades en 

bra öppen kommunikation mellan dem och det fanns en ytlighet. 

Helhetssyn 

I detta avsnitt poängteras vikten av att sjuksköterskan har en helhetssyn, den kan 

inverka på patientens välbefinnande under vårdtiden. Det kommer även att tas upp hur 

relationen påverkas om sjuksköterskan inte har en helhetssyn. 
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Att ha en holistisk syn på patienten var värdefullt (Turkel, 2001 & Lowenberg, 2003).  

Sjuksköterskan såg då till de fysiska, psykiska, sociala, kulturella och existentiella 

behoven hos patienten. Att arbeta med ett holistiskt synsätt innebar att sjuksköterskan 

såg personen bakom patientrollen. Vikt borde läggas på att patienten skulle vårdas som 

en helhet, att sjuksköterskan brydde sig om patienten som en människa och inte bara var 

intresserad av sjukdomen han/hon hade (Kasén, 2002).  

 

Att sjuksköterskan var sympatisk (McCann & Baker, 2001) var positivt då 

interpersonella relationer skulle skapas. Sjuksköterskan borde sträva efter att lära känna 

personen bakom patientrollen och hennes erfarenhet skulle vara till hjälp i processen då 

ömsesidiga relationer skulle byggas. 

 

Att inte använda sig av ett holistiskt synsätt kunde medföra att sjuksköterskan såg 

patienten som ett objekt (Moyle, 2003) då det enbart fokuserades på patientens fysiska 

behov. Henderson (2003) menar att det förekom att sjuksköterskan såg patienten som ett 

objekt och att det inte fanns en enskild individ som var i behov av vård. Dessa 

sjuksköterskor gav patienten bara den fysiska vård de behövde. I en icke- vårdande 

relation kunde patienten bli ett objekt som vårdades (Kasén, 2002). Hon förklarar då hur 

patienten beskrev att sjuksköterskan varken såg, lyssnade eller tog honom/henne på 

allvar.  

Respekt 

Att patienten och sjuksköterskan har respekt för varandra är grundläggande i relationen. 

Under denna rubrik presenteras vikten av en ömsesidig respekt och att det bör finnas en 

acceptans. 

 

McCann och Baker (2001) betonar vikten med en relation och utan den kunde inte en 

vård inledas. Patienten och sjuksköterskan borde respektera varandra om relationen 

skulle kunna fortsätta och utvecklas. Patienten borde respektera sjuksköterskan i sin 

yrkesroll medan sjuksköterskan borde respektera patienten som person. Sjuksköterskan 

skulle acceptera patienten och dennes behov (Trojan & Yonge, 1993), fanns inte denna 

acceptans kunde deras relation vara hotat. En ömsesidig respekt var viktigt och 
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framförallt borde sjuksköterskan respektera patienten som person, dennes kultur, 

värderingar och känslor.  

 

Sjuksköterskan skulle inte vara dömande utan istället acceptera personen i patientrollen 

(Lowenberg, 2003). Hon borde vara uppmuntrade, stödjande och ta hänsyn till 

patientens känslor. Strandberg och Jansson (2003) tar upp tålamod och förståelse som 

viktiga egenskaper hos sjuksköterskan. Patienten behövde ständigt bekräftelse på det 

som presterades och på deras värdighet. Integritet var något betydelsefullt och som 

ideligen skulle respekteras (Kasén, 2002). 

 

Ett etiskt ansvar som sjuksköterskan hade var att arbeta under sekretess (Tojan & 

Yonge, 1993). Det gällde även att hela tiden vara medveten om att inte avslöja något till 

anhöriga utan patientens medgivande. Dock behövde sjuksköterskan delge relevant 

information till sina kollegor som också arbetade med patienten för att vården skulle bli 

optimal (Morse, 1991). Tystnadsplikten var något som värderades högt av patienten och 

den torde respekteras enligt Lowenberg (2003), McCann och Baker (2001) och Morse 

(1991).  

Tid 

Tiden kan ibland vara avgörande för hur möten och relationer kommer att utvecklas. I 

följande stycken kommer vikten av tid att belysas, att sjuksköterskan bör prioritera tid 

tillsammans med patienten och vad tidsbrist kan innebära. 

 

McCann och Baker (2001), Trojan och Younge (1993) och Turkel (2001) tar alla upp 

hur viktigt det var att sjuksköterskan tog sig tid för att vårda och ägna tid åt att 

informera och undervisa patienten. Det var viktigt att sjuksköterskan prioriterade tid 

tillsammans med patienten för att kunna lära känna honom/henne väl. Att vara ansvarig 

för någons vård medförde att sjuksköterskan konstant upplevde en känsla av 

otillräcklighet och att tiden inte räckte till (Strandberg & Jansson, 2003). 

 

Tiden var något som sjuksköterskan ständigt var medveten om (Strandberg & Jansson, 

2003). Hon beskrev att det inte fanns tid att sitta ner och prata med patienten i lugn och 
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ro och för att fråga hur hon/han mådde. Vid tidsbrist var sjuksköterskan tvungen att 

avstå ifrån att samtala med patienten för att andra arbetsuppgifter prioriterades. Turkel 

(2001) skriver att tiden var begränsad för sjuksköterskan att tillbringa med patienten. 

Ofta fanns det enbart tid att stanna en kort stund hos patienten till skillnad från förr då 

sjuksköterskan hade gott om tid med sin patient. Tidsbrist var en faktor som hindrade 

patient- sjuksköterskerelationen att fortsätta utvecklas.  

 

Morse (1991) poängterar att tidsbrist var en avgörande faktor i patient- 

sjuksköterskerelationen. Många gånger kunde sjuksköterskan vara upptagen när 

patienten ville prata med henne eller att hon till och med var ledig ett par dagar. Detta 

glapp mellan patienten och sjuksköterskan kunde vara avgörande för hur den framtida 

relationen kom att bli. Sjuksköterskan borde vara villig att ge vård (Turkel, 2001), 

oavsett hur besvärlig patienten var. För att en god relation skulle kunna fortlöpa utan 

hinder fick inte sjuksköterskan låta sin patient känna sig bortglömd. Betydelsefullt var 

då att försöka spendera tid med patienten när tillfälle gavs och se lite extra till 

hans/hennes behov. Fanns inte tiden upptäckte sjuksköterskan alltid andra vägar för att 

bibehålla relationen. Att sjuksköterskan var mänsklig var centralt i relationen. 

Makt 

Det finns en maktobalans i patient- sjuksköterskerelationen som inte går att undkomma. 

Detta avsnitt kommer att ta upp hur positiv och negativ makt kan inverka på relationen. 

 

Sjuksköterskan var experten, enligt Lowenberg (2003), hon hade kunskapen och 

erfarenheten. Detta medförde att det alltid fanns en maktobalans mellan sjuksköterska 

och patient. Dock behövde inte denna obalans betyda något negativt. I sjuksköterskans 

och patientens samarbete var patientens kunskaper och åsikter viktiga att ta till vara. 

Exempelvis gav patienten sjuksköterskan respons på vården vilket var värdefullt i det 

fortsatta samarbetet. Patienten upplevde att sjuksköterskan hade kontrollen, att hon var 

den som bestämde mycket vad han/hon skulle göra. Det skulle inte finnas någon 

auktoritet i patient- sjuksköterskerelationen, poängterar McCann och Baker (2001). 
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Morse (1991) skriver att både sjuksköterskan och patienten hade kontroll över olika 

faktorer som påverkade relationen i positiv eller negativ riktning. Dessa faktorer kunde 

exempelvis vara att sjuksköterskan inte litade på patienten eller aldrig pratade med 

patienten om det inte fanns ett måste. Patienten kunde påverka relationen genom att vara 

manipulativ eller krävande. 

 

Det förekom att sjuksköterskan i Hendersons (2003) studie ansåg sig ”veta bäst” och att 

det var hon som hade kontrollen över patienten. Även om sjuksköterskan visste att 

patienten hade rätt till att få information och borde vara delaktiga i beslut, lät hon inte 

patienten deltaga i relevanta beslut som fattades. Detta medförde att det blev en negativ 

maktbalans dem emellan. 

 

Patienten upplevde (Hendersons, 2003) att sjuksköterskan ständigt försökte övertyga 

honom/henne om vad som var bäst. När patienten var sjuk och svag kunde det vara 

svårt för han/hon att göra sin röst hörd. I dessa fall när sjuksköterskan ”körde sitt race”, 

önskade patienten att sjuksköterskan kunde stanna upp och lyssna till dem. Henderson 

fann att det var sjuksköterskan som hade kontrollen i interaktionen med patienten. Detta 

medförde att det fanns svårigheter i att bygga upp en positiv relation till patienten.  

 

Beslutet om att en relation skulle skapas låg hos patienten. Patienten med speciella 

vårdbehov var mer eller mindre tvungen att gå in i en patient- sjuksköterskerelation. En 

relation formades inte bara av en person, utan det krävdes att båda parter bjöd på sig och 

formade relationen. Inträffade inte detta kunde relationen inte bli något djupare. Vid 

ensidiga relationer, när bara en bestämmer, kunde det medföra att den andre inte längre 

var villig att fortsätta relationen skriver Morse (1991).  

Resultatsammanställning 

I resultatet (Figur 1) har det framkommit åtta teman som belyste vad som var 

grundläggande i patient- sjuksköterskerelationen. I temat professionalitet talades det om 

sjuksköterskans kompetens, egenskaper och att hon skulle invitera till en relation. Att 

vara äkta och närvarande samt att hålla en professionell distans var något sjuksköterskan 

ständigt skulle vara medveten om. Både verbal och ickeverbal kommunikation var ett 



27 

måste i relationen. Genom kommunikationen kunde båda parter delge information och 

lära känna varandra. För att relationen skulle kännas trygg var tillit elementärt. Initialt 

upplevde patienten en tillit till sjuksköterskans yrkesroll som sedan kom att utvecklas 

positivt eller negativt. Att sjuksköterskan var empatisk medförde att hon fick en ökade 

förståelse för patienten och dennes situation. När empati visades påverkades patientens 

välbefinnande och ingav trygghet. I en god relation såg sjuksköterskan till patientens 

fysiska, psykiska, sociala, kulturella och existentiella behov. Med denna holistiska syn 

såg sjuksköterskan vem patienten egentligen var. I patient- sjuksköterskerelationen 

borde det finnas en ömsesidig respekt och acceptans. För att kunna vårda krävs det tid, 

därför borde sjuksköterskan prioritera tiden tillsammans med patienten. Tidsbrist kunde 

vara avgörande hur relationen kom att utvecklas. Mellan patienten och sjuksköterskan 

fanns det en maktobalans, dock behövde inte denna betyda något negativt. Båda parters 

kunskap och åsikter var värdefulla. 
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Figur 1. Teman som är grundläggande i patient- sjuksköterskerelationen: 

professionalitet, kommunikation, tillit, empati, respekt, helhetssyn, tid och makt. 
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DISKUSSION 

Metod 

Syftet med denna studie är att belysa vad som är grundläggande i patient- 

sjuksköterskerelationen. Ämnesvalet grundas på att författarna anser att denna relation 

är en viktig del i patientvården och att sjuksköterskan bör agera utifrån ett etiskt 

perspektiv i uppbyggnaden av en relation. Studien är inte skriven utifrån några 

frågeställningar. Författarna går ut öppet i sin studie. Denna metod valdes för att få en 

bredd i resultatet och därmed en bättre helhet om vad som är grundpelarna i patient- 

sjuksköterskerelationen. I efterhand menar författarna att det varit en bra metod för 

denna studie. För att uppnå syftet valdes litteraturstudier. Backman (1998) tar upp att 

syftet med litteraturstudier är att sammanställa litteratur som finns inom ett aktuellt 

område.  

 

Artiklar som sökts var skrivna ur patientens och sjuksköterskans synvinkel. Detta ledde 

till att författarna fick ett bredare perspektiv över patient- sjuksköterskerelationen. 

Samtliga artiklar som använts i resultatet har varit vetenskapliga och kvalitativa. En 

avhandling har även använts, eftersom den var relevant för ämnesvalet. Källor som 

används bör vara primärdokument eller original vilket exempelvis den vetenskapliga 

artikeln är (Backman, 1998). Dessa är de viktigaste, vanligaste och mest användbara 

dokumenten.  

 

Artiklar har sökts i databaserna Academic Search Elite, Cinahl och SweMed+. Antalet 

artiklar som rörde patient- sjuksköterskerelationen var många och sökningarna fick 

specificeras för att träffarna skulle bli färre. Kombinationer av flera sökord användes 

och en mer detaljerad sökning skedde. Enligt Backman (1998) kan man söka 

specificerat för att finna relevant litteratur för ämnesområdet. Detta kan även göras med 

hjälp av kombinationssökningar av termer. Detta görs för att ringa in det valda 

ämnesområdet, få fram lämplig litteratur och utesluta oväsentlig litteratur.  
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Artiklarna som granskades var kvalitativa studier vilket medförde att resultatet inte 

kunde generaliseras. Varje artikelförfattare hade gjort sina studier på olika institutioner, 

enheter eller sjukhus, därför kunde varje studie endast begränsas till platsen där studien 

gjorts. Backman (1998) menar att för att en generalisering skall kunna göras bör den 

som gjort en studie vara säker på att det som framkommer i primärstudierna kan gälla 

för en hel population exempelvis som består av människor. Artiklarna, som samtliga 

handlade om patient- sjuksköterskerelationen, gav tillsammans ett brett spektrum vilket 

gav resultatet en viss generaliserbarhet och tillförlitlighet anser författarna. De menar 

även att resultatet var tillförlitligt eftersom artiklarna har lästs flera gånger individuellt 

av författarna och att artiklarna tillsammans ger en omfångsrik information.   

 

Initialt framkom 16 kategorier ur artiklarna som var passande till ämnet. Under studiens 

gång har dessa successivt bearbetats och färre kategorier framkommit. Slutligen har 

kategorierna ”trattas ned” till åtta teman som belyser vad som är grundläggande i 

patient- sjuksköterskerelationen.  

 

I och med att alla artiklarna var skriva på engelska var en del översättningar svåra på 

grund av att det inte fanns något/några relevanta svenska ord att översätta till.  

Resultat  

Om det finns en positiv eller negativ relation mellan patient och sjuksköterska, kan det 

inverka på hur patienten upplever sitt vårdtillfälle. Ur analysen framkommer följande 

teman som är grundläggande för patient- sjuksköterskerelationen: professionalitet, 

kommunikation, tillit, empati, helhetssyn, respekt, tid och makt. Författarna anser att 

dessa åtta teman ständigt genomsyrar relationen och att de går in i varandra. 

 

I resultatet framkommer vikten av att sjuksköterskan ger en god professionell vård och 

omsorg för att positiva patientrelationer bör kunna skapas. Hingley (1989) menar att 

samspelet mellan patient och sjuksköterska är centralt i vården och relationen grundas i 

den vård sjuksköterskan ger.  McCann och Baker (2001) och Kasén (2002) betonar 

vikten av en professionell relation som är elementärt i vården. När sjuksköterskan är 

professionell upplever patienten fullt förtroende för henne (Lowenberg, 2003). 
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För flertalet patienter har relationen till sjuksköterskan betydelse, menar författarna. 

Framförallt för deras fysiska och psykiska behov, vilket tyder på att många patienter är 

beroende av en relation. Ständigt sker interaktioner mellan patienten och sjuksköterskan 

i den dagliga vården, som kan utvecklas till positiva eller negativa relationer. I dagens 

sjukvård kan troligen många relationer förbättras. Detta kan ske genom att 

sjuksköterskans får en ökad förståelse om vikten med patientrelationer. 

 

Sjuksköterskan kan bygga en bro eller en mur (Halldórsdóttir, 1996) i relationen till 

patienten som kan spegla en professionell eller ickeprofessionell vård och omsorg. En 

bro, som symboliserar en positiv relation, skapas då sjuksköterskan visar öppenhet, 

respekt, intresse och använder sig av ett holistiskt synsätt. I resultatet framkommer att 

den positiva relationen grundas bland annat på tillit, empati, öppenhet, trygghet, respekt, 

ärlighet och äkthet.  Lowenberg (2003) poängterar att de tre viktigaste aspekterna i 

patient- sjuksköterskerelationen är att känna medlidande, att bry sig och att vara 

förstående. Professionell vård för sjuksköterskan är när hon integrerar sin närvaro, sin 

kunskap och sitt praktiska utförande samtidigt som en holistisk syn används (Turkel, 

2001). Sjuksköterskan bör i sin profession följa den etiska koden (Kalkas & Sarvimäki, 

2002), i den står att hon har det primära ansvaret för de människor hon vårdar. Hon bör 

även tänka på de etiska riktlinjerna som bland annat är: att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och minska lindande för patienten. 

 

För att vårda optimalt, anser författarna att brobyggandet är ett måste. Bron leder till en 

god relation och om de etiska riktlinjerna ständigt följs gör sjuksköterskan ett idealt 

arbete. Grundförutsättningarna för en positiv relation är då goda och sjuksköterskan har 

då banat väg så en bro kan skapas. Detta medför att det ligger i patientens händer att 

vilja gå in i relationen eller inte.  

 

Utan en kommunikation bildas inte en relation (Balzer Riley, 2004). Genom 

kommunikation kan sjuksköterskan skapa en positiv eller negativ relation. Författarna 

anser att kommunikation är betydelsefull i patient- sjuksköterskerelationen. Det pågår 

ideligen verbal och icke-verbal kommunikation mellan patient och sjuksköterska.  
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Att sjuksköterskan kan ”läsa mellan raderna” och tyda patientens icke- verbala 

kommunikation (McCann & Baker, 2001) är värdefullt för henne. Sjuksköterskan 

använder kommunikation för att bemöta varje patient individanpassat, vilket är 

betydelsefullt för att få en mer personlig kontakt. En bra inledning i kommunikationen 

kan vara att sjuksköterskan finner något gemensamt intresse med patienten för att sedan 

glida över i patientens hälsosituation (McCann & Baker, 2001 & Morse, 1991).  

 

När det finns brister i kommunikationen och omvårdnaden kan en mur skapas mellan 

patienten och sjuksköterskan (Halldórsdóttir, 1996). Om det inte finns en god kontakt 

eller relation emellan dem kan det medföra att patienten inte känner förtroende för 

sjuksköterskan. En negativ patient- sjuksköterskerelation (Trojan & Yonge, 1993) 

skapas då patienten inte är nöjd med sjuksköterskan och därefter inte känner tillit. 

Turkel (2001) beskriver sambandet mellan patientens trygghet och tillit i relationen, 

utan en trygghet kan inte tillit skapas. När sjuksköterskan saknar empatisk förmåga har 

hon svårt för att skapa förståelse för patienten. Vilket kan leda till en ytlighet mellan 

dem (Strandberg & Jansson, 2003).  

 

Författarna anser att när murar uppstår i vården medför det att patient- 

sjuksköterskerelationen drabbas. Patienten är den som främst blir lidande, tillfrisknandet 

kan påverkas och framför allt den psykiska hälsan. I resultatet framkommer vad 

patienterna upplever som oprofessionell vård (Turkel, 2001) vilket är när sjuksköterskan 

inte visar att hon bryr sig om, är kall, kylig och/eller ohövlig. 

 

Sjuksköterskan lär känna patienten, men patienten har även ett behov av att lära känna 

sjuksköterskan och vem hon är (Morse, 1991). Författarna vill lyfta fram betydelsen av 

att patienten, till en viss del, lär känna sjuksköterskan. Det kan resultera i att patienten 

lättare delger information om sig själv, vilket underlättar sjuksköterskans arbete med att 

ge patienten optimal vård. 

 

Resultatet visar att tillit och empati är två viktiga grundpelare i patient- 

sjuksköterskerelationen. Tillit värderas högt av patienterna (Lowenberg, 2003) och som 

medför att patienterna blir öppnare i sitt förhållningssätt mot sjuksköterskan. Moyle 
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(2003), Trojan och Yonge (1993) och Turkel (2001) tar upp hur tillit skapas och vikten 

av respekt. Turkel anser att tillit är grundläggande i en relation, därför bör patienten 

ständigt kunna lita på sjuksköterskan som person, hennes kompetens och omdöme. 

Hingley (1989) skriver att relationen bland annat grundas på en känslomässig tillit som 

inte alltid kan tas för given.  

 

Strandberg och Jansson (2003) skriver att sjuksköterskan bör visa empati och att hon 

bör lära känna den unika individen. Patienten upplever sjuksköterskan som en empatisk 

person, vilket fick han/hon att känna sig trygg i hennes närvaro (Lowenberg, 2003). I en 

bra patient- sjuksköterskerelation bör sjuksköterskan kunna förmedla värme och 

förståelse (Castledine, 2004). Genom att vara empatisk (McCann & Baker, 2001) kan 

sjuksköterskan lättare förstå patienten och dennes situation. Holmdahl (1990) talar om 

att sjuksköterskan bör ha en professionell hållning som innebär att hon har kunskap, 

självkännedom och är empatiskt.  

 

Författarna menar att tillit och empati har betydelse i patient- sjuksköterskerelationen. 

Viktigast är att patienten kan känna en tillit till sjuksköterskan, dock behöver även 

sjuksköterskan känna en tillit till patienten. Utan tillit blir inte relationen äkta. För att ge 

en inlevelsefull och god vård bör sjuksköterskan vara empatisk, anser författarna. Detta 

inverkar på hur relationen utvecklas.  

 

När sjuksköterskan är empatisk (Lowenberg, 2003) känner patienten en värme i 

relationen. Om sjuksköterskan gråter med patienten symboliserar detta hennes egna 

känslor. En risk finns, anser författarna, att patienten kan uppfatta sjuksköterskan som 

oprofessionell om hon visar en stark känslomässig aspekt. Morse (1991) talar om risker 

som finns om sjuksköterskan blir för engagerad i patientrelationen, då hon till exempel 

kan få svårt att ta relevanta kliniska beslut. Kasén (2002) påpekar vikten av en distans i 

relationen. Lowenberg (2003) och Moyle (2003) tar upp vikten av en professionell 

distans i patient- sjuksköterskerelationen och att den bör respekteras.  För att bibehålla 

relationen på ett professionellt plan (Halldórsdóttir, 1996) är det viktigt att 

sjuksköterskan håller en distans till patienten. 
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Författarna påpekar att sjuksköterskan ofta har en nära relation med patienten och bör 

därför ständigt vara medveten om att det skall finnas en distans. Denna distans hjälper 

sjuksköterskan att inte engagera sig för mycket i varje individ och därmed bland annat 

minska risken för utbrändhet. 

 

Sjuksköterskan som arbetar holistiskt har en subjektiv syn på patienten vilket medför 

kvalitet i vården.  Turkel (2001) och Lowenberg (2003) anser att sjuksköterskan är 

holistisk när hon ser personen bakom patientrollen. Socialstyrelsens allmänna råd 

(SOSFS 1993:17) om omvårdnad inom hälso- och sjukvården tar upp att vårdpersonalen 

skall se patienten ur ett helhetsperspektiv. I en jag-du relation (Barbosa da Silva & 

Ljungberg, 2003) ingår en flerdimensionell människosyn och patienten ses subjektivt. 

Här respekteras även autonomi, integritet, värdighet och grundläggande rättigheter. När 

en bro har skapats mellan patient och sjuksköterska finns det en jag-du relation emellan 

dem, tycker författarna. En jag-du relation är grundläggande för att en positiv relation 

bör kunna utvecklas. Både Moyle (2003) och Henderson (2003) påpekar hur 

sjuksköterskan i vissa fall i deras studier har en objektiv syn på patienten. Barbosa da 

Silva och Ljungberg (2003) beskriver det som en jag-det relation. En jag-det relation 

kan leda till att en mur skapas mellan parterna. 

 

Trojan och Yonge (1993) menar att sjuksköterskan är tvungen att visa ett intresse för 

patienten. Om inte sjuksköterskan visar ett intresse för patienten medför detta att 

skapandet av en bro försvåras, vilket kan leda till att patientens vård bli lidande, tycker 

författarna. 

 

Vikten av att sjuksköterskan ägnar tid åt patienten är av betydelse för att kunna vårda 

och lära känna patienten anser McCann och Baker (2001), Trojan och Yonge (1993) och 

Turkel (2001). Det tar tid, energi och engagemang att lära känna den unika patienten 

anser sjuksköterskan och de upplever ständigt en otillräcklighetskänsla och att tiden inte 

räcker till (Strandberg & Jansson, 2003). Dahl Andersen (1997) påpekar att det är 

viktigt att ta tillvara på den tid som finns till förfogande. Författarna anser att tiden 

många gånger har inverkan på hur relationen kommer att yttra sig. I dagens sjukvård är 
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tidsbrist något som vårdpersonalen ständigt klagar över. Dock gäller det att kunna göra 

rätt prioriteringar och alltid tänka på att det är patienten som bör vara i fokus. 

 

Henderson (2003) tar upp att sjuksköterskan är den som har kontrollen i patient- 

sjuksköterskerelationen. I Hendersons studie är sjuksköterskan oprofessionell och låter 

inte patienten vara delaktiga i sin vård. Det går inte att undgå att sjuksköterskan är den 

som har kunskapen och erfarenheten och därmed sitter i en maktposition (Lowenberg, 

2003). Patientens åsikter och kunskaper bör heller inte förglömmas utan har stort värde. 

McCann och Baker (2001) poängterar att det dock inte bör finnas någon auktoritet i 

patient- sjuksköterskerelationen. I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) står det att 

omvårdnaden skall vara av god kvalitet och personalen skall respektera patientens 

integritet och självbestämmande. Kalkas och Sarvimäki (2002) menar att 

självbestämmande förutsätter att vården ges i samförstånd med patienten.  

 

Tystandsplikten hos sjuksköterskan värderades högt av patienten (Lowenberg, 2003, 

McCann & Baker, 2001 & Morse, 1991). Sekretesslagen (1980:100) innefattar 

föreskrifter om tystnadsplikt och förbud om att lämna ut allmänna uppgifter.  

Förtroende är grundläggande i relationen, därför bör patienten kunna lita på att vården 

sker under konfidentiellitet, anser författarna.  

 

Morse (1991) och Ramos (1992) skriver om olika typer av relationer som kan bildas 

mellan patienten och sjuksköterskan. En av dem är den terapeutiska relationen som 

Morse tar upp som den vanligaste. I resultatet framkom inte dessa olika relationer 

tydligt. Författarna tycker ändå att det är viktigt som sjuksköterska att vara medveten 

om de olika relationerna i vården. Balzer Riley (2004) menar att patient – 

sjuksköterskerelationen skapas för att hjälpa patienten att bevara och uppnå optimal 

hälsa. Författarna vill med detta belysa vikten med denna relation. 

Konklusion 

Denna studie visar att professionalitet, kommunikation, tillit, empati, helhetssyn, 

respekt, tid och makt är faktorer som är grundläggande i patient- 

sjuksköterskerelationen. Denna relation påverkar hur patienten upplever sitt 
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välbefinnande under vårdtillfället. Sjuksköterskan bör initiera relationen och hon har en 

inverkan på dess utveckling.  Patientens inställning och agerande i relationen kan också 

påverka den i positiv eller negativ riktning.  En positiv relation kan jämföras med en 

bro, vilket syftar till att relationen är öppen och äkta. En mur symboliserar en negativ 

relation där det saknas bland annat tillit, empati och förtroende.  För att optimal vård bör 

kunna ges är en god patient- sjuksköterskerelation en nödvändighet.  

 

Författarna menar att det finns mycket forskning om patient- sjuksköterskerelationen, 

dock inte så mycket om vad som specifikt är grundläggande i relationen. Många av 

studierna som påträffades var inte generaliserbara i och med att det var kvalitativa 

studier. Därför ges som förslag att mer generaliserbar forskning om patient- 

sjuksköterskerelationen borde göras.  
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BILAGOR 

Tabell 1. En sammanställning av artiklarna och avhandlingen i resultatet som 
analyserats 
 

Författare/Titel Publ.år Syfte Metod/Urval 

Henderson, S. 
”Power imbalance 
between nurses and 
patients: a potential 
inhibitor of partnership 
in care” 

2003 Att upptäcka och 
beskriva sjuksköterskors 
och patienters syn på 
deras samarbete i vården 
på sjukhuset 

Kvalitativ studie med 
intervjuer och 
observationer.  
33 sjuksköterskor och 
32 patienter. 

Kasén, A. 
“Den vårdande 
relationen” 

2002 Att berika kunskapen 
om vårdandets fenomen 
ur ett vårdvetenskapligt 
perspektiv samt att 
tillföra den nya aspekter 
genom att upptäcka och 
beskriva innebörden i en 
vårdande relation 

Kvalitativ studie med 
hermeneutisk metod. 
Samtal med 10 
patienter och 14 
vårdare. 

Lowenberg, J. S. 
”The Nurse-Client 
relationship in a Stress 
Managemen Clinic 

2003 Att lära sig av patienters 
erfarenheter under ett 
stresshanterings program 
på en klinik som styrs av 
sjuksköterskor 

Kvalitativ studie med 
observationer och 
intervjuer. 
18 patienter och 6 
sjuksköterskor. 

McCann, T.V. &  
Baker, H. 
”Mutual relating: 
developing interpersonal 
relationships in the 
community” 

2001 Att kartlägga hur 
kommunala 
sjuksköterskor utvecklar 
relationer med yngre 
vuxna patienter med 
tidig psykiskt sjukdom 

Kvalitativ studie med 
grounded theory som 
metod. Observationer 
och intervjuer. 
24 sjuksköterskor, 9 
patienter, 8 anhöriga. 

Morse, J. M. 
“Negotiating 
commitment and 
involvement in the 
nurse-patient 
relationship” 

1991 Att beskriva 
utvecklingen av patient- 
sjuksköterskerelationen 
och sjuksköterske- 
patient relationen 

Kvalitativ studie med 
grounded theory som 
metod. 
Intervjuer. 
44 sjuksköterskor. 

Moyle, W. 
“Nurse-patient 
relationship: A 
dichotomy of 
expectations” 

2003 Att förstå vikten av en 
terapeutisk relation 
genom att undersöka 
patienters erfarenheter 
från vården under 
depression 

Kvalitativ studie med 
fenomenologiskt 
metod.  
Intervjuer. 
7 patienter. 



 

 

Olsen, D. P. “When the 
patient causes the 
problem: the effect of 
patient responsibility on 
the nurse- patient 
relationship” 

1997 Att upptäcka vilken 
effekt det har på patient- 
sjuksköterskerelationen 
när patienten avsiktligt 
orsakat sin vårdsituation 

Kvalitativ studie med 
intervjuer. 
51 sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter. 
 

Strandberg, G. & 
Jansson, L. ”Meaning of 
dependency on care as 
narrated by nurses” 
 
 
 
 

2003 Att belysa meningen av 
fenomenet: ”Att vara 
beroende av vård”, 
skildrat av 
sjuksköterskor 

Kvalitativ 
fenomenologisk-
hermeneutiskt metod. 
Intervjuer.  
20 sjuksköterskor. 

Trojan, L. & Yonge, O 
“Developing trusting, 
caring relationships: 
home care nurses and 
eldery clients” 
 

1993 Att med hjälp av 
grounded theory 
beskriva vad fokus läggs 
på i utvecklingen av en 
förtrolig relationen 
mellan sjuksköterskan i 
hemvården och deras 
äldre patienter 

Kvalitativ studie med 
grounded theory som 
metod. Intervju. 
7 sjuksköterskor 6 
patienter. 

Turkel, M.C. 
”Struggling to Find a 
Balance: The Paradox 
between Caring and 
Economics” 

2001 Att studera patient- 
sjuksköterskerelationen i 
ett sammanhang där 
ekonomi och växlande 
vårdmiljö ändras för att 
bli lönsamt för 
organisationen 

Kvalitativ studie med 
grounded theory som 
metod. Intervjuer. 
10 sjuksköterskor, 10 
patienter & 8 
administratörer. 
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Tabell 2. En sammanställning av sökord och träffar i de olika databaserna. 
 

Databas Sökord Träffar 

Academic Search Elite 

Nurse,  
Patient,  

Relationship 977 

Academic Search Elite Nurse-patient relationship 378 

Academic Search Elite 

Professional relationship, 
Nursing, 
Patient 22 

Academic Search Elite 
Nurse-patient relationship,  

Caring 58 

Academic Search Elite 

Nurse-patient relationship, 
 Caring,  
Nursing 30 

Academic Search Elite 

Nursing, 
Patient relationship, 

Caring 35 

Academic Search Elite 

Nurse, 
Relation, 
Patient 753 

Academic Search Elite Nurse-patient interaction 29 

SweMed+ Relationer 53 
SweMed+ Nursing 579 

SweMed+ Patient- sjuksköterskerelation 280 

SweMed+ Sjuksköterskerelation 28 

CINAHL 

Nurse-patient 
Relationship, 

Caring 2 

CINAHL 

Nurse-patient relationship, 
Relation, 

Care 79 

CINAHL 

Nurse, Professional 
relationship, Nurse-patient 
relationship, Relation, Care 2 

CINAHL 

Nurse-patient relationship, 
Relation, 

Care 79 



 

 

CINAHL 

Nurse-patient relationship, 
Caring, 
Nurse, 

Professional 3 

CINAHL 
Nurse, 

Professional relationship 107 

CINAHL 
Nurse-patientrelationship, 
Professional relationship 10 

CINAHL 

Nurse-patient relationship, 
Caring, 
Nursing 355 

CINAHL 
Nurse-patient relationship, 

Caring 358 

CINAHL Nurse-patient relationship 713 

CINAHL 

Nurse, 
Patient, 

Relationship 6858 

CINAHL 

Nurse-patient relationship, 
Nursing, 
Caring 249 

CINAHL 

Nurse-patient relationship, 
Nursing, 
Caring 355 

CINAHL 

Nurse-patient relationship, 
Nursing, 
Relations 465 

CINAHL 

Professional Relationship, 
Nurse-patient, Relationship-

intrapersonal 5 

CINAHL 

Nurse-patient relationship, 
Nurse, 
Patient 713 

CINAHL 

Nurse-patient relationship, 
Nurse role, 
Patient role 0 

CINAHL 

Nurse-patient relationship, 
Communicating, 

Caring 26 
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