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Abstrakt 

Bakgrund: I mötet inom omvårdnaden blir patienten en del av resan i 

sjuksköterskestudentens inlärningsprocess och samtidigt kan sjuksköterskestudenten bli en 

viktig del i patientens hälsoprocess.  Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskestudentens och 

patientens perspektiv på mötet i omvårdnaden. Metod: Metoden som användes i 

genomförandet av studien var en litteraturöversikt för att sammanställa tidigare forskning. 

Resultat: Det var viktigt att patientens omvårdnadsbehov var i fokus ur både 

sjuksköterskestudentens- och patientens perspektiv. Kommunikationen spelade stor roll i 

mötet ur bådas perspektiv. Tre typer av relationer kunde ses mellan sjuksköterskestudenten 

och patienten. Den främjande relationen som fokuserar på ömsesidighet var bäst utifrån 

sjuksköterskestudentens och patientens perspektiv. De flesta patienter beskrev relationen 

mellan sjuksköterskestudenten och patienten som en positiv upplevelse. 

Sjuksköterskestudenten utgick ifrån ett lärande perspektiv i mötet med patienten. 

Diskussion: I flera studier framkom att det var viktigt att alltid sätta patientens behov i 

fokus. Kommunikation, samarbete och respekt bidrog till att patienten kände sig sedd och 

mynnade ut i att sjuksköterskestudenten växte i sig själv och sin framtida roll som 

sjuksköterska. Slutsats: Resultatet i litteraturöversikten kan bidra till att utveckla relations- 

och kommunikationsfärdigheter hos sjuksköterskestudenten genom att möjligtvis använda 

simuleringsövningar i kommunikation och relation.   
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Bakgrund 
 

I avsikt att kunna möta patientens behov måste sjuksköterskestudenten vara medveten om 

sig själv och sina egna känslor och reaktioner, särskilt i nya och utmanande situationer. 

Mötet mellan sjuksköterskestudenten och patienten ses som en viktig del av ett meningsfullt 

lärande för sjuksköterskestudenten och ger en värdefull upplevelse av vård för patienten, 

särskilt i situationer där sjuksköterskestudenten och patienten kan agera tillsammans i avsikt 

att lösa patientens problem (Suikkala & Leino-Kilpi, 2000). 

 

För att sjuksköterskestudenten ska kunna delge bästa möjliga vård kan patienten involveras i 

sjuksköterskestudentens praktiska inlärning. Sjuksköterskestudenten har mycket att lära av 

patienten som ofta har mycket kunskap om sin egen hälsohistoria (Casey, Clark, 2014; 

Suikkala, Leino-Kilpi & Katajisto, 2008). Det är viktigt att patienten i dess utsatta situation 

behandlas med adekvat vård av personal med en uppmuntrande inställning som stimulerar 

patienten till delaktighet i vården. I avsikt att fastställa patientens delaktighet i vården, måste 

sjuksköterskestudenten skaffa sig färdigheter för att ge korrekt information i mötet med 

patienten. Sjuksköterskestudentens lärande attityd, som kännetecknas av grundlighet, 

bekräftelse, tillgänglighet och känslighet, bidrar till patientens välbefinnande (Eskilsson, 

Carlsson, Egebergh & Hörberg, 2015).  

 

Genom att lyssna på patienten och lindra obehag, blir sjuksköterskestudenten ett värdefullt 

och omtänksamt stöd för patienten (Suikkala & Leino-Kilpi, 2000). Öppna och aktiva 

sjuksköterskestudenter som uttrycker ett genuint intresse för patienten, minskar patientens 

oro. Sjuksköterskestudenten ska kunna bedöma patientens behov på ett tillfredsställande 

sätt. Även om patienten kan ha förtroendefulla relationer med sjuksköterskestudenten, kan 

de ibland känna sig otrygga i vissa situationer (Suikkala & Leino-Kilpi, 2000). 

Sjuksköterskestudent- och patientrelationen är central i både sjuksköterskestudentens 

lärande men kan också främja en god vård för patienten (Suikkala & Leino- Kilpi, 2000; 

Ferrari, 2006). Sjuksköterskestudentens personlighetsdrag, såsom hög självkänsla, positiv 

och respektfull attityd och förmåga att klara av känslor, främjar en god relation mellan 



2 

 

patienten och sjuksköterskestudenten (Ferrari, 2006). Även samspelet mellan 

sjuksköterskestudenten, den handledande sjuksköterskan och patienten spelar en viktig roll. 

Målet är att skapa en miljö som är till nytta för alla parter (Eskilsson, et. al, 2015). 

 

Enligt Travelbee (1971, s.7) definieras omvårdnad som en mänsklig process där den 

professionella sjuksköterskans utförande hjälper en individ, familj eller ett samhälle att 

förhindra eller hantera upplevelsen av sjukdom och lidande, samt om det är möjligt, finna en 

mening i dessa upplevelser. Hon beskriver att sjuksköterskans uppgift är att se människan i 

alla patienter hon vårdar. Den mänskliga relationen (human-to-human relations) är primärt 

en upplevelse eller en serie av upplevelser mellan sjuksköterskan och patienten där det 

huvudsakliga målet är att uppfylla individens omvårdnadsbehov. Vidare beskriver 

Travelbee (1971 s.93) att kommunikationen är en process som sjuksköterskan använder för 

att etablera en mänsklig relation och därmed kunna fullfölja syftet med omvårdnad. 

Kommunikation tar plats i varje möte sjuksköterskan har med patienten. Det inträffar när 

sjuksköterskan och patienten konverserar med varandra eller då båda är tysta. Patienten 

kommunicerar med sjuksköterskan via sitt utseende, beteende, hållning, ansiktsuttryck och 

gester, precis som sjuksköterskan kommunicerar med patienten. Både sjuksköterskan och 

patienten kommunicerar, även om de inte är medvetna om det  

 

I sjuksköterskestudentens framtida roll som sjuksköterska kommer kommunikation och 

samarbete med patienten vara en central del i omvårdnaden. Patienten anser att om de får 

möjlighet att berätta om sina krämpor och svagheter för någon som tar sig tid att lyssna, blir 

det ett sätt att finna sitt inre lugn. I avsikt att sjuksköterskan ska kunna anpassa sig till olika 

situationer är det viktigt att känna till sina styrkor och svagheter (Ross, 1997; Baldacchino, 

2003). Sjuksköterskan är avgörande för omvårdnadens kvalitet där personligheten påverkar 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten (Bendz, 1995. s.33).  

 

Utbildningsplanen för sjuksköterskestuderande syftar till att utveckla dess personlighet och 

kunna bemöta patienten och tillfredsställa deras behov. Sjuksköterskestudenten ska även 

kunna tolka outtalade behov och möta individer som befinner sig i kris. Det innebär att 

aktivt gå in i ett möte med patienten och utföra omvårdnadshandlingar som kräver personlig 
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mognad och ett öppet förhållningssätt (Bendz, 1995. s.33). Sjuksköterskestudenten möter 

komplexa, tvetydiga situationer, samtidigt som de är medvetna om sin nybörjarstatus och 

upplevelsen av brist på kunskap. Att göra det rätta kan helt klart vara ett bekymmer för 

sjuksköterskestudenten, att inte bara vara kliniskt skicklig, utan även bevara patientens 

värdighet och skydda sina rättigheter samt ta hand om patienten på ett meningsfullt sätt. 

Sjuksköterskestudenten kan uppfatta patienten som ett objekt i omvårdnadssituationen, 

vilket gör att de inte uppfattar patienten som en individ och kan därför heller inte beskriva 

eller få något minne av patienten (Bendz, 1995. s.73). Bendz, (1995. s.105) beskriver hur 

sjuksköterskestudenten kan uppleva sig inte ha några direkta kunskapskrav i 

omvårdnadssituationer och tycks heller inte ha några krav på att lära sig något speciellt. 

Krav sjuksköterskestudenten upplever är att smälta in i sammanhanget och inte störa. 

Sjuksköterskestudenten försöker hitta eller tilldelas enkla uppgifter som får dem att känna 

sig berättigad och avsikten för sjuksköterskestudenten är att genomföra sin uppgift på bästa 

möjliga sätt. Uppmärksamheten är riktad mot de tekniska detaljerna, hur många minuter 

injektionen tar och eventuell försening. Sjuksköterskestudenten är observant på vad hon 

själv gör och hur hon upplever situationen. Trots dessa begränsningar visar många 

sjuksköterskestudenter avancerade relationsfärdigheter med en djup känsla av etisk 

kompetens (Beckett, Gilbertsson & Greenwood 2005).  

 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen var sjuksköterskor och handledande 

sjuksköterskor ofta omedvetna om hur sjuksköterskestudenten i sin kommande roll som 

nyexaminerad sjuksköterska upplevde yrket, särskilt i den nuvarande vårdmiljön med ökad 

arbetsbelastning och högre patientkvalitet. Sjuksköterskestudenten hade till en början svårt 

att inse värdet med praktiken, utan var istället upptagen med upplevelsen av brist på 

tekniska färdigheter istället för deras enastående prestation i relationen med patienten. I 

dessa krävande situationer är det viktigt att den handledande sjuksköterskan hittar ett sätt 

att ta vara på de egenskaper sjuksköterskestudenten tillför och inte riskera att förlora dem 

(Beckett, et.al, 2005). 

 

I den framtida rollen som sjuksköterska krävs ett bra samarbete med patienten för att uppnå 

en god och säker vård. Ett samarbete innehåller många delar där information, gemensamma 
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mål och problemlösningar ingår. En relation med ett vårdande, förtroendefullt arbete med 

ömsesidig delaktighet leder till en problemlösning tillsammans med patienten. Som 

sjuksköterska gäller det att kunna anpassa sitt bemötande efter patienten och därefter kunna 

ta beslut utefter olika lösningsmetoder. Samtidigt som patienten har rätt till relevant 

information, ska sjuksköterskan kunna begränsa informationen efter patientens kunskap. 

Genom ett ömsesidigt lärande där patienten erkänner sin kompetens skapas möjligheten för 

sjuksköterskan att bekräfta patienten och de får en gemensam förståelse med patientens rätt 

till autonomi. En ömsesidig kommunikation där patienten och sjuksköterskan är ärlig, 

öppen, tydlig och har förmåga att lyssna, skapar delaktighet hos patienten och samarbetet 

underlättas (Hook, 2006). 

 

Den vårdande upplevelsen mellan sjuksköterskestudenten och patienten kan delas in i fem 

huvudteman som inkluderar äkta närvaro, kompetens, känslomässigt stöd, fysiskt 

betryggande och positiva konsekvenser. Med äkta närvaro menas att spendera mycket tid till 

att bara sitta och lyssna på patientens uttryckande om sin rädsla och ångest. Lyssna 

tålmodigt och inte påskynda patienten eller anhöriga som vill uttrycka sig om situationen 

och patientens behov. Ur patientens perspektiv anses det betryggande då 

sjuksköterskestudenten delar med sig av sina egna berättelser, tankar och känslor (Beck, 

1993). 

 

Beck (1993) beskriver att sjuksköterskestudentens kompetens innebär att kunna ge svar på 

patientens frågor men också att kunna tala om för både patienten och dess anhöriga om hur 

situationen för patienten ser ut, vad som har hänt och vad som skall göras i fortsättningen, 

samt följa upp åtgärder. I patientens situation är det viktigt som sjuksköterskestudent att 

vara ett känslomässigt stöd för patienten, vara lugn och ha mycket tålamod. En hand på 

patienten eller gnugga patientens rygg för att minska smärta får patienten att känna sig mer 

bekväm och fysiskt betryggande. 

 

Som en del i sjuksköterskeexamen skall sjuksköterskestudenten visa förmåga att 

självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov, 
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upprätthålla omvårdnadsplan samt ge vård och behandling genom ett professionellt 

förhållningssätt (Högskoleförordningen 1993:100). 

 

Problemformulering 

Det denna litteraturöversikt kommer bidra med är att belysa och få en förståelse för mötet 

mellan sjuksköterskestudenten och patienten. Fokus kommer att ligga på vad som sker i 

mötet mellan sjuksköterskestudenten och patienten, hur relationen och kommunikationen 

upplevs utifrån bådas perspektiv samt vilka faktorer som påverkar mötet och 

kommunikationen utifrån sjuksköterskestudentens perspektiv och patientens perspektiv. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskestudentens och patientens 

perspektiv på mötet i omvårdnaden.  

 

Metod 
 

Design 

Metoden som valdes var en litteraturöversikt i avsikt att få en överblick av tidigare forskning 

och dess olika resultat kopplat till det angivna syftet (Friberg, 2006, s.115). 

Rekommendationer vid en litteraturöversikt är enligt Friberg (2006, s.30) att få en överblick 

av forskningsområdet genom inledande sökningar som grund till problemformuleringen.  

 

Inklusionskriterier 

Artiklar som inkluderades i litteraturöversikten belyste mötet mellan patienten och 

sjuksköterskestudenten i omvårdnaden ur sjuksköterskestudentens perspektiv, patientens 

perspektiv eller bådas perspektiv. Artiklarna besvarade de angivna frågeställningarna i 

problemformuleringen angående vad som sker i mötet mellan sjuksköterskestudenten och 

patienten, upplevelsen av relationen och kommunikationen samt vilka faktorer som 

påverkar mötet och kommunikationen. Både artiklar som belyste öppen- och slutenvård var 
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av intresse. Artiklar med både kvalitativ och kvantitativ design var av intresse och valdes 

utifrån studiens syfte och granskades därefter på ett vetenskapligt sätt.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar exkluderades om de inte stämde överens med det angivna syftet eller om artiklarna 

var av låg kvalitet.  

 

Litteratursökning 

Litteratursökningar genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed. De sökord som var 

mest relevanta mot syftet var Mesh-termen ”Students, nursing” och fritextordet ”Student-

patient relations” som användes i sökningen i PubMed. I Cinahl användes samma sökord 

som i PubMed, men i Cinahl användes både ”student-patient relations” och ”students, 

nursing” som headings. Utöver litteratursökningen genomfördes även en manuell sökning 

utifrån relevanta referenser tagna från artiklarna som inkluderats. 

 

Urval 

Urvalet gjordes genom att först läsa alla rubriker som sökningen gav. Sökningen i PubMed 

gav 21 träffar och sökningen i Cinahl gav 563 träffar. Rubriker som inte var relevanta mot det 

angivna syftet exkluderades och noterades med * i Tabell 1. I PubMed exkluderades fem 

artiklar efter läst rubrik och i Cinahl exkluderades 520 artiklar efter läst rubrik. Därefter 

valdes relevanta rubriker att tittas närmare på genom att läsa abstraktet. Efter att ha läst 

abstraktet exkluderades tre artiklar från sökningen ur PubMed och 28 artiklar från sökningen 

ur Cinahl då de inte var relevanta mot det angivna syftet och noterades med ** i Tabell 1. Av 

de relevanta abstrakten lästes sedan artiklarna igenom för att göra en snabb bedömning av 

artiklarnas relevans gentemot syftet. Åtta artiklar från PubMed och sex artiklar från Cinahl 

där innehållet inte stämde överens med syftet exkluderades och noterades med *** i Tabell 1. 

Två artiklar som framkom i Cinahl var dubbletter av artiklar från sökningen ur PubMed och 

exkluderades därför och noterades med **** i Tabell 1. Fem artiklar valdes utifrån sökningen 

i PubMed till granskning varav två artiklar exkluderades på grund av låg kvalitet och sju 

artiklar granskades från sökningen i Cinahl varav fem stycken exkluderades på grund av låg 
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kvalitet och noterades med ***** i Tabell 1. Tre artiklar från PubMed och två artiklar från 

Cinahl som svarade mot syftet och var av medel eller hög kvalitet efter granskningen 

inkluderades till resultatet.   

Fem artiklar framkom genom manuell sökning och granskades på samma sätt som 

resterande artiklar inkluderade i resultatet.  

 

Tabell 1. Översikt litteratursökning 

Databas & 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval Antal valda 

artiklar 

161004 

Cinahl 

Student- patient 

relations (Cinahl 

headings) AND 

Students, nursing 

(Cinahl headings) 

 563 520* 

28** 

6*** 

2**** 

5***** 

Mukumberg 

(2014) 

Mossop (2009) 

 

161004 

PubMed 

Student-patient relations 

(Fritext) AND Students, 

nursing (Mesh) 

 21 5* 

3** 

8*** 

2***** 

Suikkala(2005) 

Suikkala (2008) 

Suikkala (2009) 

*Artiklar som exkluderats efter att ha läst rubrik 
**Artiklar som exkluderats efter att ha läst abstrakt 
***Artiklar som exkluderats efter att ha läst hela artikeln 

****Artiklar som exkluderats på grund av dubblett 

***** Artiklar som exkluderats efter granskning 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes med stöd av SBU:s granskningsmall (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006) vid granskning av kvalitativa studier (Bilaga 1) och för dem 

kvantitativa studierna användes en granskningsmall av Forsberg & Wengström (2003)  

(bilaga 2). Efter granskning av artiklarna gjordes en kvalitetsbedömning med stöd utifrån 

SBU (2014) för att bedöma om artiklarna var av hög, medel eller låg kvalitet. Endast artiklar 

med medel eller hög kvalitet inkluderades. I avsikt att en kvantitativ artikel skulle bedömas 

som hög kvalitet var det viktigt att studien hade ett tillräckligt stort antal deltagare, att 

metoden var noggrant beskriven samt att frågeställningarna var besvarade. Vid låg kvalitet 

skulle studien ha för få antal deltagare, brister i genomförande samt tveksamma statistiska 

metoder. För medel kvalitet krävdes att studien var av högre kvalitet än kriterierna för låg 



8 

 

kvalitet men saknade kriterier för att nå upp till hög kvalitet. För kvalitativa studier 

bedömdes artiklarna som hög kvalitet när studien hade en väldefinierad frågeställning, 

relevant urval och väl beskriven undersökningsgrupp. Metoden skulle vara väl beskriven 

samt att resultatet skulle vara begripligt. För låg kvalitet var studiens metod dåligt beskriven 

eller saknade en tillräcklig resultatredovisning. Vid bedömning av medel kvalitet krävdes att 

artiklarna innehöll högre kriterier än för låg kvalitet, men saknade kriterier för att nå upp till 

hög kvalitet (SBU, 2014).  

 

Analys 

Analysen av artiklarna gjordes med stöd av den analysprocess som beskrivits av Friberg 

(2012, s.140-141). Först lästes alla studier flera gånger för att förstå innehåll och hitta 

sammanhang men också mönster. Frågeställningar användes för att inte inkludera irrelevant 

forskningsresultat och i avsikt att dela in materialet i stycken från början av analysprocessen. 

Sedan genomfördes sökningar efter likheter och skillnader för att identifiera övergripande 

områden. Slutligen gjordes en sortering utifrån kategorier för att kunna sammanställa och ge 

en överblick av materialet som svarade mot syftet och frågeställningarna i 

problemformuleringen. 

 

Etiska överväganden 

I litteraturöversikten inkluderades endast resultatartiklar som fört ett etiskt resonemang 

samt etiskt godkända artiklar. Ambitionen med urvalet var ett objektivt genomförande där 

både positiva och negativa resultat som framkom i artiklarna presenterades i 

litteraturöversiktens resultat.  
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Resultat 

 
Resultatet i denna litteraturöversikt grundades på tio vetenskapliga artiklar. Av dessa var sju 

artiklar av kvalitativ design och två artiklar av kvantitativ design. En artikel var av mixad 

design. Tre artiklar var av hög kvalitet och sju artiklar var av medel kvalitet, Bilaga 3. 

Resultatet presenteras nedan utifrån tre övergripande områden, Tabell 2.  

 

Tabell 2. Översikt av övergripande områden 

Kategorier 

Mötet och relationen mellan sjuksköterskestudenten och patienten i omvårdnaden 

Att som sjuksköterskestudent möta en patient 

Att som patient möta en sjuksköterskestudent 

 

 

Mötet och relationen mellan sjuksköterskestudenten och patienten i 

omvårdnaden 

I mötet mellan sjuksköterskestudenter och patienter i omvårdnaden framkom tre typer av 

relationer, mekanisk relation, auktoritär relation samt främjande relation (Suikkala & Leino-

Kilpi, 2005). 

 

Den mekaniska relationen fokuserade på sjuksköterskestudentens egna behov av lärande, 

med insikt att utveckla kunskap och tekniska färdigheter. Sjuksköterskestudenten var då en 

passiv observatör som lyssnade på sjuksköterskans förklaringar, där de aktivt övade sina 

tekniska kunskaper. Patienten tog rollen som tyst utomstående och observerade 

sjuksköterskestudentens handlande (Suikkala & Leino-Kilpi, 2005). 

 

Den auktoritära relationen fokuserade på sjuksköterskestudenten och det som ansågs vara 

bäst för patienten. Relationen styrdes av sjuksköterskestudentens initiativ och deras 

upplevelse och kunskap om patientens behov och olika lösningsmetoder. 
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Sjuksköterskestudenten var patientens aktiva medhjälpare och rådgivare. Att samla in 

uppgifter med hjälp av att diskutera med patienten om deras tillstånd och behov av hjälp var 

viktigt för en effektiv omvårdnad. Sjuksköterskestudenten hjälpte patienten att uppfylla sina 

behov och lösa problem genom information, råd, motivering samt gav svar på olika 

funderingar (Suikkala & Leino-Kilpi, 2005). 

 

Den främjande relationen fokuserade på ömsesidighet, det bästa för både 

sjuksköterskestudenten och patienten. Sjuksköterskestudenten och patienten ansåg det som 

en självklarhet att samarbetet skulle innehålla jämlikhet, respekt, uppskattning, ömsesidig 

uppmuntran, omsorg och empati i mötet. Relationen styrdes av patientens förväntningar och 

krav på vården, patientens aktiva medverkan och känsla av ansvar för sin egen vård. I den 

främjande relationen, där sjuksköterskestudenten och patienten kände varandra beskrevs 

relationen som varm och nära med ett ömsesidigt mål. Relationen baserades på ett genuint 

intresse för varandra som individer och genom öppen och konfidentiell interaktion skapades 

en möjlighet för patienten att arbeta sig igenom sina känslor (Suikkala & Leino-Kilpi, 2005). 

 

Beroende på vilken relation sjuksköterskestudenten infann sig i uppfattades patientens 

förbättring av hälsa och engagemang till egenvård olika. Sjuksköterskestudenter med en 

auktoritär relation samt främjande relation hade en mer positiv uppfattning än 

sjuksköterskestudenter med en mekanisk relation. Den främjande relationen ökade 

patientens förtroende för sjuksköterskestudenten, vilket resulterade till en utvecklad 

självkänsla hos sjuksköterskestudenten (Suikkala, Leino-Klipi & Katajisto 2008). 

 

Det viktigaste i relationen var samarbetet mellan patienten och sjuksköterskestudenten för 

att upprätthålla en hög vårdkvalitet. En patient med erfarenhet av sjukdom och vård var väl 

utrustad för att dela med sig av sina kunskaper till sjuksköterskestudenten (Suikkala, Leino-

Klilpi & Katajisto 2009). 
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Att som sjuksköterskestudent möta en patient 

Den centrala betydelsen för sjuksköterskestudent- och patientrelationen i omvårdnaden kan 

vara klinisk inlärning. Trots att sjuksköterskestudenten styrde processen utifrån ett lärande 

perspektiv, var innehållet i relationen viktigt och syftade till att hjälpa patienten och utveckla 

sina egna kunskaper genom att möta patientens problem och skapa sin egen identitet. För att 

uppfylla patientens behov och önskningar samt ge en god omvårdnad var det viktigt för 

sjuksköterskestudenten att lära känna patienten som individ (Suikkala & Leino-Kilpi, 2005). 

Sjuksköterskestudent- och patientrelationen spelade en stor roll för sjuksköterskestudentens 

lärande. För att kunna gå in i en relation med en patient och bli accepterad som 

sjuksköterskestudent ansågs det enligt sjuksköterskestudenten viktigt att det fanns ett starkt 

team med ett gemensamt mål runt patienten (Dunn & Hansford, 1997).  

 

Sjuksköterskestudenten mötte många situationer med osäkerhet, att gå in till en okänd 

patient första gången och inte veta vad som var godtagbart, vad som var acceptabelt att fråga 

eller prata om. Sjuksköterskestudenten måste behålla kontrollen över situationen för att vara 

professionell, kunna utföra sitt arbete och för att ta hand om sina patienter. 

Sjuksköterskestudenten upplevde rollen som ”nästan en sjuksköterska” där de ”inte tog det 

personligt” då patienten var svår att få kontakt med (Kotecki, 2002). 

 

Det viktigaste för sjuksköterskestudenten var att sätta patientens vårdande behov i fokus på 

relationen. Trots det fanns tillfällen där sjuksköterskestudenten kände av att patienten inte 

ville ta emot vård av sjuksköterskestudenten vilket resulterade i ett undvikande av den 

patienten (Dunn & Hansford, 1997). 

 

Faktorer som kunde påverka relationen mellan sjuksköterskestudenten och patienten var 

patientens ålder och kön. Sjuksköterskestudenten upplevde det mer känsligt att vårda en 

patient som var yngre än en äldre patient. Om patienten även var av det andra könet och 

ung upplevdes det ännu mer känsligt (Sharif & Masoumi, 2005). 
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Sjuksköterskestudentens oro under den kliniska praktiken kunde även vara rädslan att 

skada patienten genom brist på kunskap. Oro över att lämna fel uppgifter till patienten 

ansågs enligt (Sharif & Masoumi, 2005) vara en stor ångestfaktor hos sjuksköterskestudenten. 

En sjuksköterskestudent berättade: 

Jag minns att en av patienterna frågade mig vad patientens diagnos var.  Jag sa "Jag vet 

inte", patienten sa " Vet du inte?  Hur kan du ta hand om mig om du inte vet vad min 

diagnos är? "(Sharif & Masoumi, s.3, 2005). 

Sjuksköterskestudenten uttryckte sina synpunkter om deras oro gällande praktiken, glappet 

mellan teori och praktik. Sjuksköterskestudenten nämnde att genom samordning av både 

teori och praktik med god klinisk handledning skulle göra det möjligt att känna en tillräcklig 

kompetens för att ta hand av patienten (Sharif & Masoumi, 2005). 

 

Kotecki (2002) beskrev olika typer av kommunikation som kunde användas för att förbättra 

relationen mellan sjuksköterskestudenten och patienten. Vissa sjuksköterskestudenter 

använde sig av ”self-talk” i kombination med ett socialt, professionellt och personligt samtal 

med patienten. Sjuksköterskestudenten använde sig av ”self-talk” då de ville kommunicera 

med sig själva om händelser eller prestationsförmåga. De ställde frågor till sig själv såsom 

”skulle patienten vara mottaglig för mig?” eller ”skulle patienten förargas över att bli 

hjälpt?”. Sjuksköterskestudenten försökte svara på dessa frågor och sätta sig in i patientens 

situation. Socialt samtal användes för att påbörja kommunikationen. Den professionella 

kommunikationen innehöll regler för kommunikation som sjuksköterskestudenten hade lärt 

sig enligt instruktioner i utbildningen. Personligt samtal användes under särskilda 

omständigheter där sjuksköterskestudenten och patienten delade en gemensam upplevelse. 

Sjuksköterskestudenten ansåg att relationen och förbindelsen med patienten förbättrades 

genom att engagera patienten till att kommunicera (Kotecki, 2002). 

 

För att få en positiv upplevelse av kommunikationen med patienten använde 

sjuksköterskestudenten även icke- verbal kommunikation som ansågs vara ett verktyg för att 

förmedla tankar och känslor genom gester, ansiktsuttryck och ögonkontakt. Icke- verbal 

kommunikation ansågs vara viktigt för att patienten skulle förstå innebörden av det som 

sjuksköterskestudenten försökte förmedla (Chan, 2012).  
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Chapman & Clucas (2014) beskrev vikten av att sjuksköterskestudenten gjorde samma för 

alla patienter och mötte deras individuella behov och kände äkta empati. 

Sjuksköterskestudenten förklarade för patienten vad som skulle göras, behandlade patienten 

både jämställt och individuellt, lyssnade på sina egna känslor och värderade dem. Chapman 

& Clucas (2014) beskrev även om innebörden av att visa respekt när det gällde klinisk 

praktik som ansågs vara komplicerat för sjuksköterskestudenten, det var svårt att förklara 

ordet respekt i praktiken eftersom det ansågs vara ett automatiskt beteende. Visa respekt för 

patienten i samband med omvårdnaden kunde sjuksköterskestudenten göra genom att välja 

en bra tidpunkt, förhindra diskriminering av patienten och genom att behålla patientens 

autonomi.  

 

Att som patient möta en sjuksköterskestudent 

De flesta patienter hade en positiv erfarenhet av sjuksköterskestudentens förmåga att 

tillhandahålla omvårdnad (Mukumbang & Adejumo, 2014; Mossop & Wilkinson, 2009). De 

ansåg att sjuksköterskestudenten hade en lämplig nivå av kunskap och beskrevs att vara lika 

kompetenta som “andra sjuksköterskor” (Mossop & Wilkinson, 2009). 

 

Något som stärkte relationen mellan sjuksköterskestudenten och patienten var enligt 

patienten när sjuksköterskestudenten fokuserade på små, betydande åtgärder. Det kunde 

vara att till exempel värma upp badrummet före patienten skulle duscha eller att stödja 

patienten med en hjälpande hand. Dessa fysiska aspekter inom omvårdnaden beskrevs av 

patienten som positiva upplevelser. Patienten beskriver sjuksköterskestudentens attityd 

såsom uppmärksam, respektfull, hjälpsam, villig, trevlig, vänlig och omsorgsfull (Mossop & 

Wilkinson, 2009). 

 

Patienten ansåg det uppenbart att sjuksköterskestudenten förbättrade patientens sociala 

värld, vilket gav möjlighet till samarbete och en paus från vardagliga upplevelser. Patienten 

ansåg även att sällskap ifrån sjuksköterskestudenten där de kan ta del av varandras 

livserfarenheter lättade deras känsla av ensamhet och depression (Mossop & Wilkinson, 

2009). Patienten ansågs vara mer bekväm och respekterad då sjuksköterskestudenten visade 
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ett aktivt intresse genom att ha ögonkontakt med patienten och visa ansiktsuttryck (Chan, 

2012). 

 

Sjuksköterskestudentens personlighet, uppträdande och beteende är viktigt i mötet med 

patienten. Den främjande relationen som fokuserade på ömsesidighet betraktades av 

patienten som ett ideal som bör eftersträvas. Kvalitén på relationen är beroende av 

sjuksköterskestudentens samarbetsförmåga och professionella beteende. För att uppnå 

ömsesidiga relationer var det viktigt att sjuksköterskestudenten engagerade sig, deltog i 

interaktioner och visade intresse för patienten och dess problem. Däremot ansågs 

sjuksköterskestudentens kunskapsnivå och tekniska kompetens mindre inflytelserika 

faktorer för att etablera en relation enligt patienten (Suikkala, et.al, 2009). Vissa patienter 

upplevde att vården utförd av sjuksköterskestudenter tog längre tid i jämförelse med övriga 

sjuksköterskor. Patienten ansåg även att behöva upprepa sin information till 

sjuksköterskestudenter var ett problem (Mossop & Wilkinson, 2009).  

 

Patienter ansåg att sjuksköterskestudentens presentation av namn och titel var viktig i 

avseende till första mötet. Genom det fick sjuksköterskestudenten lära sig att berätta om sin 

status som sjuksköterskestuderande innan de utför planerade omvårdnadsåtgärder. Vissa 

patienter önskade kunna identifiera sjuksköterskestudenten genom namnbrickor och 

uniform, d.v.s. att sjuksköterskestudenten bar en annan uniform än den handledande 

sjuksköterskan. Att lyssna till patientens önskemål angående presentation kan förbättra 

erfarenheten av sjuksköterskestudenten ytterligare (Mukumbang & Adejumo, 2014). 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Litteratursökningarna genomfördes i PubMed och Cinahl. I PubMed användes Mesh- termer 

samt fritext och i Cinahl användes Headings. Fritext användes i PubMed för att kunna 

genomföra samma sökning som gjordes i Cinahl. Sökningen i PubMed gav 21 träffar och 

sölkningen i Cinahl gav 563 träffar. Anledningen till den stora skillnaden kunde möjligtvis 

bero på att ”student- patient relations” inte fanns som Mesh- term i PubMed. Eftersom 

söktermen inte fanns som Mesh- term kunde det eventuellt bero på att det inte var en vanligt 

förekommande sökterm och skulle därmed kunna förklara de få antal träffar sökningen gav. 

Provsökningar genomfördes även i PsychINFO men gav inga relevanta träffar och har därför 

inte redovisats i Tabell 1. Provsökningar med avgränsningar som tidsbegränsningar (5 år, 10 

år) och språk genomfördes men gav för få resultat och därför inkluderades även äldre 

artiklar till resultatet. Därmed valdes att använda avgränsningar med försiktighet för att inte 

begränsa sökningarna.  

 

I litteraturöversiktens urval framkom artiklar av både kvalitativ- och kvantitativ design. 

Detta kan ge olika perspektiv och erfarenheter av mötet mellan sjuksköterskestudenten och 

patienten.  

 

Eftersom det var svårt att få fram artiklar som stämde överens med syftet genomfördes 

utöver sökningarna i databaserna även en manuell sökning utifrån relevanta artiklars 

referenser för öka antalet artiklar. Fem artiklar framkom i den manuella sökningen. 

Trots alla sökningar och manuella sökningar framkom endast 10 artiklar till resultatet. Det 

visar på begränsad forskning av området som stämmer överens med det angivna syftet. 

Syftet ansågs vara intressant och aktuellt idag i och med sjuksköterskestudentens praktik 

som utförs i klinisk verksamhet.  

 

Granskningsmallarna som användes var SBU:s granskningsmall för granskning av studier 

med kvalitativ design och Forsberg & Wengström (2003) för granskning av studier med 

kvantitativ design. Anledningen till att inte mallen för studier med kvantitativ design togs 
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från SBU var på grund av att Forsberg & Wengström (2003) var tydligare beskriven och 

underlättade bedömningen av studier med kvantitativ design. Efter granskningen framkom 

om artikeln var av hög, medel eller låg kvalitet. Endast artiklar med medel eller hög kvalitet 

har inkluderats i resultatet. Artiklar med låg kvalitet exkluderades på grund av ett eventuellt 

missvisande resultat.  

 

Fördelar med litteraturöversikten var att de inkluderade artiklarna var väl 

överensstämmande med syftet och de frågeställningar i problemformuleringen som fanns 

med i tanken under analysprocessen. Då flera artiklar återfanns i båda litteratursökningarna 

ansågs sökorden vara relevanta mot syftet. Flera artiklar som användes till resultatet var 

skrivna av samma författare, Arja Suikkala vilket kan ses både som en fördel och som en 

nackdel med litteraturöversikten. Fördelar kan vara att en aktuell forskare lyckats ringa in ett 

forskningsområde som stämde väl överens med det angivna syftet i litteraturöversikten. Det 

kunde även ses som en begränsning av litteraturöversikten på grund av författarens 

eventuella förförståelse för studiens resultat.  Nackdelar med litteraturöversikten var att det 

var svårt att få fram relevanta artiklar. Det var svårare att belysa patientens perspektiv 

eftersom forskningen var begränsad utifrån patientperspektivet.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskestudentens och patientens 

perspektiv på mötet i omvårdnaden. Resultatet som framkom i litteraturöversikten var att 

mötet mellan sjuksköterskestudenten och patienten var en upplevelse som kunde ses utifrån 

sjuksköterskestudentens perspektiv samt ur patientens perspektiv. I resultatet framkom att 

en främjande relation, som fokuserar på ömsesidighet ansågs som den bästa relationen 

utifrån bådas perspektiv. Patienten ansåg det vara betryggande då sjuksköterskestudenten 

bar en namnskylt med namn och titel eller eventuellt en annan klädsel än resterande 

sjuksköterskor för att kunna identifiera sjuksköterskestudenten. Olika faktorer som 

påverkade mötet var patientens ålder och kön samt sjuksköterskestudentens personlighet 

och beteende. Både sjuksköterskestudentens- och patientens perspektiv belystes vilket visade 

på mest positiva upplevelser av mötet, men även att det kunde kännas osäkert utifrån bådas 

perspektiv.  
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Flera studier i resultatet beskrev det kliniska lärandet som en central del i 

sjuksköterskestudent- och patientrelationen, där sjuksköterskestudenten kunde utgå från ett 

lärande perspektiv i mötet med patienten. Även Suikkala, Kivelä & Käyhkö (2016) beskriver 

vikten av sjuksköterskestudentens lärande genom förbättring av tekniska färdigheter men 

även färdigheter som krävs för utveckling av kommunikation och samarbete med patienten.  

 

I litteraturöversikten framkom att något av det viktigaste i relationen mellan 

sjuksköterskestudenten och patienten var samarbetet.  Rosenberg & Gallo- Silver (2011) 

beskrev att samarbetet gav en förbättring av patientens sociala situation och kunde därmed 

hjälpa patienten att tänka på annat än vardagliga upplevelser. Baldacchino & Galea (2012); 

Petrucci, La Cerra, Aloisio, Montanari & Lancia (2016) ansåg liksom flera studier i 

litteraturöversiktens resultat att det viktigaste i sjuksköterskestudent- och patientrelationen 

var att sätta patientens omvårdnadsbehov i fokus, och det helst redan under 

sjuksköterskeutbildningen. Även Travelbee (1971) ansåg att den mänskliga relationen var en 

upplevelse mellan sjuksköterskan och patienten där det huvudsakliga målet var att uppfylla 

individens omvårdnadsbehov. Travelbee (1971) beskrev även vikten av relationen och 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten och menade att sjuksköterskans 

uppgift var att se människan i alla patienter hon vårdade. Likaså beskriver Hills (1998) då 

det gäller sjuksköterskestudenten att något av det viktigaste kunde vara att lära känna 

patienten hon vårdade i avsikt att skapa en förståelse för patientens situation.  

 

Liksom Travelbee beskrev att kommunikationen var viktig och tog plats i varje möte 

sjuksköterskan hade med patienten beskrev även Watson (1985); Sadala, 1999; Senyuva, 

Kaya, Isik, & Bodur, 2014 att kommunikationen ansågs vara en viktig del i 

sjuksköterskeutbildningen för att kunna etablera en god relation mellan 

sjuksköterskestudenten och patienten.   

 

Resultatet i litteraturöversikten beskrev att utvecklingen av kommunikation mellan 

sjuksköterskestudenten och patienten kunde gynnas genom att engagera och få patienten 

delaktig i kommunikationen vilket även kunde bidra till en främjande relation dem emellan. 

I en studie av Rosenberg & Gallo- Silver, (2011) ansågs det vara viktigt att engagera patienten 
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till kommunikation på grund av att problem i kommunikationen kunde innebära hinder för 

att få korrekta svar. Resultatet beskrev även att sjuksköterskestudenten upplevde att det var 

nödvändigt att använda sig av icke- verbal kommunikation för att patienten skulle förstå 

sammanhanget vilket även Rosenberg & Gallo- Silver, 2011; Lundberg, Bäckström & Widén, 

(2005) beskriver i sina studier. Resultatet i litteraturöversikten visade även på att patienten 

tenderade att känna sig mer bekväm och respekterad om sjuksköterskestudenten använde 

sig av icke- verbal kommunikation, det vill säga ansiktsuttryck och gester för att visa sitt 

intresse för patienten. Liknande beskriver Lengruber, Carvalho & Lopes (2014) i sin studie.  

I litteraturöversikten framkom att sjuksköterskestudentens tekniska förmågor ansågs vara 

mindre betydelsefulla faktorer för att etablera en relation mellan sjuksköterskestudenten och 

patienten. Däremot visade Khademian & Vizeshfar (2007) i sin studie att det var viktigare 

med tekniska förmågor än känslomässiga beteenden. Liknande skillnader kunde ses då det 

gällde sjuksköterskestudentens små gester, som att till exempel ge ett glas vatten till 

patienten. I litteraturöversikten framkom att dessa små gester ansågs betydelsefulla för 

patienten medan Khademian & Vizeshfar (2007) beskrev i sin studie att dessa små gester 

kunde vara mindre betydelsefulla för patienten. Det tyder på att fokusområdet möjligtvis 

skiljer sig från olika kulturer. 

 

Litteraturöversiktens resultat beskrev betydelsen av att sjuksköterskestudenten behandlade 

alla patienter lika, jämställt och med respekt genom att exempelvis välja rätt tidpunkt för att 

genomföra en omvårdnadshandling liksom Clucas & Chapman, (2014); Khademian & 

Vizeshfa, (2007) beskrev i sina studier. Däremot beskrev en studie i litteraturöversikten att 

vissa patienter kunde uppleva sjuksköterskestudenten som respektlös i mötet i 

omvårdnaden samt att det kunde vara ett problem för patienten då omvårdnaden tog längre 

tid att genomföra och att behöva upprepa informationen för sjuksköterskestudenten.  

 

I resultatet framkom att då sjuksköterskestudenten fick en känsla av att patienten inte ville 

bli vårdad av sjuksköterskestudenten skapades en osäkerhet som kunde resultera i att 

sjuksköterskestudenten undvek att gå in till den patienten. Att gå in till en okänd patient och 

inte veta vad som är acceptabelt att prata om kunde även ses som ett orosmoment. Liknande 

beskriver Sadala (1999) i sin studie om osäkerheten som framkom då sjuksköterskestudenten 
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skulle nå fram till en patient för att kunna skapa en relation. Resultatet i litteraturöversikten 

beskrev att osäkerheten hos sjuksköterskestudenten eventuellt kunde förklaras utifrån 

glappet mellan teori och praktik som även Jonsén, Melender & Hilli (2012) beskriver i sin 

studie.  

 

Sjuksköterskeutbildningen och professionella sjuksköterskor kan beakta det resultat som 

framkom gällande sjuksköterskestudentens oro över glappet mellan teori och praktik. 

Genom att stödja omvårdnad i sjuksköterskeutbildningen med en läroplan där 

sjuksköterskestudenten får vara aktivt involverad och öva via simuleringsövningar ansågs 

som en trolig förbättring (Bambini, Washburn & Perkins, 2009). Watson (1985) beskriver 

sjukvården som en konstant förändrande process som kan förändras från dag till dag. Målet 

med sjuksköterskeutbildningen skulle möjligen kunna vara att väcka ett intresse för vidare 

inlärning hos sjuksköterskestudenten samt att få de verktyg som behovs för att kunna 

bedriva “själv- inlärning” resten av det yrkesverksamma livet. 

 

Slutsats 
 

Värdet med resultatet i litteraturöversikten var att se hur sjuksköterskestudenten och 

patienten upplever mötet i omvårdnaden. Resultatet i litteraturöversikten beskrev mest ur 

sjuksköterskestudentens perspektiv eftersom det inte fanns mycket forskat på patientens 

perspektiv. Resultatet som framkom i litteraturöversikten kan användas till att utveckla 

sjuksköterskestudentens relations- och kommunikationsförmågor genom att skapa en 

förståelse för hur patienten upplever mötet med sjuksköterskestudenten. Förståelsen leder 

till att sjuksköterskestudenten kan individanpassa sitt förhållningssätt och bemötande 

utifrån patientens omvårdnadsbehov. Identifikation av sjuksköterskestudenten i form av 

exempelvis namnskyltar var något som patienten ansåg vara en trygghet vilket kan vara ett 

viktigt resultat att beakta.  

 

Resultatet som framkom i litteraturöversikten kan även användas i den kliniska praktiken 

där handledande sjuksköterskor har nytta av att förstå hur sjuksköterskestudenten och 

patienten upplever mötet som sker i omvårdnaden.  
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Användning av simuleringsövningar med fokus på relation och kommunikation i 

sjuksköterskeutbildningen skulle eventuellt främja kunskapsutvecklingen för 

sjuksköterskestudenten. 

 

Att stödja sjuksköterskestudenten i mötet med patienten och uppmuntra till kommunikation 

kan ses som ett tips för den kliniska verksamheten. Sjuksköterskeutbildningen är under 

ständig utveckling och därför anses vidare forskning vara nödvändigt för att få en ökad 

förståelse och inblick på hur mötet i omvårdnaden uppfattas både ur 

sjuksköterskestudentens perspektiv samt ur patientens perspektiv. Mer fokus på 

upplevelsen av mötet samt mer ur patientens perspektiv vore intressant att se vidare 

forskning om.   
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