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SAMMANFATTNING 

Nyckelord: värdighet, perioperativ omvårdnad, begreppsanalys, Fundamentals of Care 

Bakgrund: Värdighet är ett centralt begrepp i omvårdnadens etik och ska alltid eftersträvas i 

vården. Patienter som ska opereras befinner sig i en särskilt utsatt situation där kroppen i 

många fall helt och hållet utlämnas till personalen. Samtidigt kan den teknikorienterade 

operationsmiljön bidra till att sjuksköterskan distanseras från patienten med objektifiering 

och kränkning av värdigheten som följd. För att kunna arbeta på ett sätt som bevarar 

patientens värdighet är det nödvändigt att veta vad begreppet har för innebörd i den 

perioperativa omvårdnaden.  

Syfte: Syftet var att analysera begreppet värdighet för att därefter belysa dess betydelse inom 

perioperativ omvårdnad.  

Metod: Begreppsanalysen gjordes i sju steg enligt Walker och Avant (2014).  

Resultat: Ur begreppsanalysen framträdde fyra utmärkande kännetecken, attribut, för 

värdighet i den perioperativa omvårdnaden. Dessa var: respekt, integritet, delaktighet och 

relation. Förutsättningar för värdighetsbevarande perioperativ omvårdnad är att personalen 

har en etisk medvetenhet och tid att möta patienten.  

Slutsats: I vårdrelationen överlämnar sig patienten till den perioperativa sjuksköterskan som 

bär dennes värdighet genom det perioperativa förloppet. Sjuksköterskan vidtar åtgärder som 

främjar delaktighet, visar respekt och skyddar patientens integritet. Förutsättningarna för ett 

värdighetsbevarande arbetssätt skapas delvis av den perioperativa organisationen då denna 

kan verka för att främja en etisk medvetenhet i operationsteamet och ge sjuksköterskan tid 

att möta patienten. 
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ABSTRACT 

Keywords: dignity, perioperative care, concept analysis, Fundamentals of Care 

Background: Dignity is a core concept in the ethics of nursing. Patients who are to undergo 

surgery find themselves in a particularly vulnerable situation, handing over their bodies to 

health care professionals. In addition, the high-tech environment in the operating room may 

cause nurses to distance themselves from the patient, leading to objectification and violation 

of the patient's dignity. To be able to work in a way that preserves dignity it is necessary to 

have knowledge of the true meaning of dignity in the perioperative nursing. 

Aim: The aim was to analyse the concept dignity and illuminate its meaning in perioperative 

nursing. 

Method: The concept analysis was conducted in seven steps according to Walker and Avant 

(2014). 

Results: From the concept analysis four distinguished characteristics, attributes, for dignity 

in the perioperative nursing emerged. These were: respect, integrity, participation and 

relation. Antecedents of preserved dignity in perioperative care are professionals who have 

an ethical attitude and time to meet the patient. 

Conclusions: In the relationship between the patient and nurse, the patients hand themselves 

over to the perioperative nurse who carries the dignity of the patient through the 

perioperative process. The nurse takes measures to promote participation, shows respect and 

protects the integrity of the patient. The prerequisites to work in a way that preserves dignity 

are partly set on the system level, where culture and resources can promote ethical 

awareness and allot time for the nurse to meet the patient. 
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INLEDNING 

Värdighet är en grundläggande mänsklig rättighet, den är okränkbar och ska respekteras och 

skyddas (EU, 2010; UN, 1948). Begreppet värdighet innefattar rätten till liv, människans rätt 

till integritet, förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning och 

behandling, samt förbud mot slaveri och tvångsarbete (EU, 2010). För det svenska samhället 

uttrycks betydelsen av att respektera människors värdighet i bland annat Regeringsformen 

(1974:152) och Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Vårdens samhällsansvar i bevarandet 

av människors värdighet finns formulerat i Patientlagen (SFS, 2014:821) och Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) som klargör att vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Rätten till värdighet 

ligger i vårdens natur enligt ICN’s etiska kod för sjuksköterskor (ICN, 2014) och i Svensk 

sjuksköterskeförenings värdegrund för omvårdnad (SSF, 2016) är respekt för värdighet 

centralt. Där refererar alla människors lika värde till människans absoluta värdighet, det vill 

säga den värdighet en människa har bara i och med att hen är människa. Respekten för 

värdighet är ömsesidig. Varje människa har rätt att bli bekräftad som den unika individ hen 

är och varje människa är skyldig att ge andra människor samma rätt. Respekt för en 

människas värdighet handlar om att oavsett yttre omständigheter bemöta personen med full 

respekt för hens absoluta värde, rätten till sina upplevelser och rätten att fatta egna beslut 

(SSF, 2016). Edlund och Lindwall (2017) anser att värdighet som begrepp är grundläggande 

och bärande för sjuksköterskans vårdande arbete. De betonar också att innebörden av 

begreppet värdighet bör tydliggöras och forma det kliniska vårdarbetet. Lindwall, von Post 

och Eriksson (2007) belyser värdighetens betydelse i den perioperativa vården och menar att 

värdighet ska ses som den vårdande perioperativa kulturens etos. Värdighet bör vara en 

central kraft i den vårdande kulturen och speglas i sjuksköterskans beteende och bemötande 

av patienten. 

 

Patientens utsatthet och behov av stöd 

Patienter som ska genomgå en operation befinner sig i en utsatt situation där hälsan, eller till 

och med livet står på spel. Kontrollen över den egna kroppen måste ges upp och överlämnas 

till vårdpersonalen (Lindwall & von Post, 2013). Hälsotillståndet försätter patienten i en 

beroendesituation, vilket kan leda till intrång på integritet och värdighet (Baillie, 2009). Att 
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vara beroende av hjälp kan påverka den egna stoltheten och skapa känslor av hjälplöshet och 

förnedring. Värdighet anses vara en viktig del av människans hälsa, och kränks den kan det 

leda till ohälsa och onödigt lidande för individen (Edlund & Lindwall, 2017). 

Vårdsituationen i sig kan dock ibland innebära att de normala gränserna för integritet och 

värdighet förskjuts, men om patienten kan acceptera det vårdsituationen kräver kan dessa 

gränser omvärderas och patienten anpassar sig efter de nya omständigheterna (Baillie, 2009; 

Rasmussen & Delmar, 2014). Som operationssjuksköterska är det viktigt att förstå 

patientens sårbarhet i en etiskt svår situation (Heijkenskjöld, Ekstedt och Lindwall, 2010), 

och genom att ge information, trygghet och upprätthålla integritet och värdighet kan 

patienten hjälpas genom det perioperativa vårdförloppet (Hansen, 2017). Då 

operationsmiljön kan uppfattas som skrämmande för patienten ökar behovet av stöd och 

trygghet, och operationssjuksköterskan bör därför fokusera på patienten och försöka 

tillgodose detta behov (Hansen, 2017). Om fokus istället hamnar på utrustning och 

operationstekniska moment, kan detta leda till att patienten objektifieras och värdigheten 

kränks (Hansen, 2017).  

  

Perioperativ omvårdnad 

Perioperativ omvårdnad innefattar de omvårdnadsåtgärder som operationssjuksköterskan 

och anestesisjuksköterskan utför innan, under och efter ett kirurgiskt ingrepp. I den 

preoperativa fasen har operationssjuksköterskan möjlighet att träffa och informera patient 

och anhöriga om ingreppet och samtidigt inhämta information som gör det lättare att 

identifiera omvårdnadsdiagnoser och planera den intraoperativa omvårdnaden (Blomberg, 

Bisholt & Lindwall, 2019; Rothrock, 2015). I den intraoperativa fasen har 

operationssjuksköterskan ett stort ansvar att förebygga skador och komplikationer, handha 

teknisk apparatur på ett patientsäkert sätt, ansvara för hygien och sterilitet men också att 

stötta patienten, ha rollen som patientens advokat samt värna om integritet och värdighet 

(Blomberg, Bisholt & Lindwall, 2018). I den postoperativa fasen är det oftast 

anestesisjuksköterskan som vårdar patienten, men studier visar att operationssjuksköterskor 

har en önskan att få följa sin patient ”hela vägen”, bland annat för att vid överlämnandet till 

den postoperativa avdelningen få möjlighet att utvärdera omvårdnaden och patientens 

upplevelse av operationen (Blomberg et al., 2019; Blomberg, Bisholt, Nilsson & Lindwall, 

2014; Lindwall & von Post, 2013). Dock finns det av organisatoriska och tidsmässiga skäl 
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inte alltid utrymme för operationssjuksköterskor att delta vare sig i den preoperativa eller 

den postoperativa omvårdnaden (Blomberg et al., 2019; Blomberg et al., 2014), utan fokus 

blir istället på den intraoperativa. Om arbetskulturen är sådan att fokus ligger på 

produktionen, att utföra så mycket som möjligt på kort tid, kan detta hindra 

operationssjuksköterskorna från att vara där för sina patienter och lära känna dem (Blomberg 

et al., 2019; Lindwall & von Post, 2008).  

  

Teoretisk utgångspunkt 

The Fundamentals of Care Framework (FOC) (Kitson, Conroy, Kuluski, Locock & Lyons, 

2013, Kitson & Muntlin Athlin, 2013) bygger på tre dimensioner: relationship established, 

context of care och integration of care (Fig. 1). En svensk översättning av ramverket har 

utarbetats och i denna benämns begreppen: vårdrelation, vårdkontext och helhetsperspektiv 

(E. Jangland, föreläsning 17 dec 2019). Dessa översättningar kommer användas i detta 

arbete. Fokus i FOC ligger på hur den grundläggande omvårdnaden kan göras 

personcentrerad och till det centrala i sjuksköterskans arbete (Kitson et al., 2013). Enligt 

modellen grundar sig den personcentrerade vården på att sjuksköterskan etablerar en 

vårdrelation till patienten i vilken hen åtar sig att vårda patienten. Vårdrelationen uppstår 

och upprätthålls genom en iterativ process som består av fem element; Trust, Focus, 

Anticipate, Know och Evaluate (Feo, Conroy, Marshall, Rasmussen, Wiechula & Kitson, 

2017). I denna studie benämns elementen; Förtroende, Närvaro, Förutseende, Kunskap och 

Utvärdering. Förtroende skapas då sjuksköterskan upplevs vara pålitlig och engagerad i 

patienten, närvaro innebär att sjuksköterskan är fysiskt och mentalt närvarande, aktivt 

lyssnande och mottaglig för icke-verbal kommunikation, förutseende betyder att 

sjuksköterskan förutser patientens behov bland annat genom att lyssna på och observera 

patienten. Kunskap inkluderar kunskap om patienten och kompetens att planera och utföra 

lämpliga åtgärder. Utvärdering om vårdrelationen är verkningsfull sker kontinuerligt. 

Vårdrelationen är det centrala begreppet, men enligt Feo och medarbetare (2018) står 

relationen inte ensamt som den viktigaste delen utan att den tillsammans med 

professionalitet, kunskap om patienten och yrkesskicklighet utgör en av flera lika viktiga 

delar i grunden för omvårdnad med hög kvalitet. Enligt FOC ska sjuksköterskan i 

vårdrelationen göra bedömningar av patientens behov på ett reflekterande och metodiskt 

sätt. Tillsammans med patienten agerar sjuksköterskan för att utifrån helhetsperspektivet 
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tillgodose patientens behov (Kitson et al., 2013). Helhetsperspektivet innefattar tre delar: 

den fysiska, den psykosociala och den relationella. Den fysiska delen handlar om att 

patientens fysiska behov av till exempel nutrition, hygien, vila och trygghet tillgodoses. 

I den psykosociala delen syftar åtgärder och bemötande till att patienten bland annat ska 

känna sig lugn, värdig, respekterad och informerad. Sjuksköterskans professionella agerande 

och beteende i relationen med patienten behandlas i den relationella delen. Vårdkontexten 

innefattar faktorer på system- och policynivå, till exempel ledarskap, resurser, kultur, 

utvärdering, styrning, lagar och regler. Detta kan påverka sjuksköterskans möjligheter att ge 

sina patienter en god och säker vård, både i positiv och negativ riktning beroende av vilka 

förutsättningar som ges (Kitson et al., 2013). 

 

Figur 1. The Fundamentals of Care Framework. (Fritt efter figur av Conroy, Feo, Alderman & Kitson, 2016, 

refererad i Feo och medarbetare, 2018, s. 2288). 

 

Begreppet värdighet finns i FOC representerat som en av grundstenarna inom det 

psykosociala området. För att studera begreppets betydelse inom perioperativ omvårdnad 

och faktorer som kan påverka värdighet kommer FOC användas som teoretisk utgångspunkt 

i resultatdiskussionen. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jocn.14247#jocn14247-bib-0006
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Problemformulering 

Patienter som ska opereras befinner sig i en utsatt situation och är utlämnade till 

operationspersonalen. Oro och rädsla inför ingreppet kan leda till att patientens upplevelse 

av värdighet påverkas. På operationssalen kan sövning, drapering av kroppen och den 

teknikorienterade operationsmiljön bidra till en objektifiering av patienten med kränkning av 

personens värdighet som följd. Under det perioperativa vårdförloppet ges 

operationssjuksköterskan olika förutsättningar att skapa en vårdrelation med patienten. 

Ibland blir mötet kort vilket ställer krav på förmåga att se och fånga upp patientens värdighet 

så att den medvetandegörs och upprätthålls under operationen. Begreppet värdighet finns 

förklarat och beskrivet i flertalet studier, artiklar, avhandlingar, examensarbeten och i 

litteraturen. Få källor belyser dock värdighet inom den perioperativa omvårdnaden och vilka 

faktorer som påverkar värdigheten, från organisation- till individnivå. En fördjupad insikt i 

vad begreppet värdighet betyder inom perioperativ omvårdnad skulle kunna underlätta för 

operationssjuksköterskor att identifiera situationer där värdigheten riskerar att kränkas och 

utifrån det arbeta på ett värdighetsbevarande sätt. En begreppsanalys kan bidra till att detta 

uppnås. 

 

Syfte 

Syftet med denna begreppsanalys var att analysera begreppet värdighet för att därefter 

belysa dess betydelse inom perioperativ omvårdnad. 

  

METOD 

För att tydliggöra innebörd och funktion av begreppet värdighet har begreppsanalys enligt 

Walker och Avant (2014) valts som metod. Analysmetoden, som syftar till att finna 

karaktäristika/attribut som gör begreppet unikt och skiljer det från andra närliggande 

begrepp, innehåller åtta steg och grundar sig på studier av olika typer av litteratur såsom till 

exempel ordböcker, facklitteratur och vetenskapliga texter. 
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Datainsamling och urval 

För att studera begreppet värdighet användes ordböcker, lexikon, skrifter som berörde etik, 

teologi, filosofi och vårdvetenskap samt vetenskapliga artiklar. Samtliga svenska ordböcker, 

svensk/engelska och engelsk/svenska lexikon samt engelska ordböcker som fanns på ett 

bibliotek studerades för att få så många förklaringar som möjligt av begreppets betydelse. 

Urvalet begränsades till 14 av dessa böcker, då datamättnad uppnåtts. Det engelska ordet 

”dignity” samt ett antal synonymer till ”dignity” översattes till svenska för att se om 

betydelserna skilde sig åt. För att hitta allmän förekomst av begreppet gjordes en sökning via 

google på ”värdighet” och efter att ha gått igenom de mest relevanta träffarna valdes källor 

ut som ansågs bidra till variation av begreppets användning. Vissa av sökresultaten ledde till 

vetenskapliga artiklar som beskrivit värdighet i andra sammanhang än perioperativa och 

några av dessa inkluderades i den litterära analysens första del. De elektroniska databaserna 

Pubmed och Cinahl användes för att söka vetenskapliga artiklar som berörde begreppet 

värdighet i samband med perioperativ omvårdnad. Inklusionskriterier var studier på 

engelska som beskrev hur värdighet upprätthölls eller kränktes i det perioperativa 

vårdförloppet sett ur specialistsjuksköterske-, student- eller patientperspektiv, studier som 

beskrev faktorer som påverkade värdigheten inom perioperativ vård samt artiklar som kunde 

läsas utan kostnad. Studiernas publikationsår påverkade inte urvalet, då äldre studier skulle 

kunna ge inblick i hur begreppet använts tidigare. Exklusionskriterier var studier som inte 

uppfyllde krav på etiska överväganden samt studier som endast berörde frågor och 

förhållanden som låg utanför operationssjuksköterskans arbetsområden.  

Sökningar gjordes i Cinahl och Pubmed med allmänna sökord som speglade studiens syfte, 

vilket resulterade i 11 artiklar. En manuell sökning gav ytterligare tre artiklar. Detta 

resulterade i att totalt 14 artiklar valdes ut för djupare analys.  Fullständig sökstrategi 

presenteras i tabell 1.  

Tabell 1. Sökstrategi över vetenskapliga artiklar. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Utvalda för 

läsning av 

abstract 

Utvalda för 

läsning av 

fulltext 

Inkluderade 

artiklar 

CINAHL [dignity OR 

ethic] AND 

[perioperative OR 

operating room 

OR operating 

theatre OR 

718    
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operating nurse 

OR theatre nurse] 

CINAHL [dignity] AND 

[perioperative OR 

operating room 

OR operating 

theatre OR 

operating nurse 

OR theatre nurse] 

164    

CINAHL I Abstract:  

[dignity OR 

ethic] AND 

[perioperative OR 

operating room 

OR operating 

theatre OR 

operating nurse 

OR theatre nurse] 

41 18 11 6 

Pubmed [dignity OR 

ethic] AND 

[perioperative OR 

operating room 

OR operating 

theatre OR 

operating nurse 

OR theatre nurse] 

1279    

Pubmed [dignity] AND 

[perioperative OR 

operating room 

OR operating 

theatre OR 

operating nurse 

OR theatre nurse] 

890    

Pubmed I Abstract: 

[dignity OR 

ethic] AND 

[perioperative OR 

operating room 

OR operating 

theatre OR 

operating nurse 

OR theatre nurse] 

32 

  

15 10 5 

Manuell 

sökning 

   5 3 

 

Dataanalys 

Begreppsanalysen utfördes enligt Walker och Avant’s metod (Walker & Avant, 2014) och 

följde metodens steg (Fig. 2). 
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1. Val av begrepp. Det valda begreppet ska vara hanterbart och ha relevans för den 

teoretiska utvecklingen inom det aktuella ämnesområdet. I denna studie valdes begreppet 

Värdighet. 

2. Formulering av syfte med analysen. Syftet ska vara tydligt, väl avgränsat och ange i 

vilket sammanhang fokus för analysen ska finnas. Syftet med denna begreppsanalys var att 

analysera begreppet värdighet i kontexten perioperativ omvårdnad. 

3. Begreppets användningsområden. I detta steg gjordes, i enlighet med Walker och Avant 

(2014), en bred sökning för att identifiera så många användningsområden som möjligt för att 

undvika en vinklad förståelse av begreppets betydelse. För detta användes ordböcker, 

lexikon, sökningar på internet, faktatexter som behandlade etik, teologi, filosofi och 

vårdvetenskap samt vetenskapliga artiklar. 

4. Begreppets definierande attribut. Detta steg utgjorde kärnan i analysen och gick ut på 

att fastställa utmärkande egenskaper och kännetecken för begreppet, kallat attribut. Enligt 

Walker och Avant (2014) ska syftet med begreppsanalysen vägleda vilka 

användningsområden som den fortsatta analysen ska grunda sig på och därför användes i 

huvudsak vetenskapliga artiklar som berörde begreppet värdighet i samband med 

perioperativ omvårdnad i denna del av analysen. De vetenskapliga artiklarna lästes och 

analyserades var för sig och resultaten diskuterades sedan mellan författarna. Beskrivningar 

av hur begreppet förekom listades, grupperades och analyserade för att skapa en så bred 

inblick av begreppets betydelse som möjligt. Attributen framträdde ur resultaten av de 

analyserade artiklarna och valdes ut efter att författarna diskuterat dem utifrån olika tänkta 

vårdsituationer där värdighet finns och där det inte finns. 

5. Modellfall. Ett modellfall skapades utifrån Walker och Avant´s (2014) metod med syfte 

att på ett tydligt sätt illustrera begreppets användning inom den perioperativa omvårdnaden. 

Alla identifierade attribut ska ingå i modellfallet och det kan baseras på en påhittad eller 

verklig händelse, eller hämtas ur litteraturen. Modellfallet i denna analys beskriver en 

påhittad händelse med självupplevda inslag där attributens betydelse för värdighet framhävs. 

6. Gränsfall och motsatsfall. Dessa fallkonstruktioner syftar till att beskriva vilka attribut 

som bäst stämmer in på begreppet värdighet. I gränsfallet ingår de flesta av de definierande 

attributen men inte alla. Gränsfall är på något sätt inkonsekventa och kan på det sättet 

tydliggöra det konsekventa i modellfallet. Motsatsfallet beskriver tydligt vad begreppet inte 
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innebär. När fallen konstruerats jämfördes de med avseende på de definierande attributen för 

att undersöka om det fanns attribut som till exempel överlappade varandra, var för vaga eller 

motsägelsefulla. Samma patientfall användes i alla tre fallkonstruktioner för att göra det 

tydligt vad som händer med värdigheten om ett eller alla attribut plockas bort. 

7. Begreppets förutsättningar och konsekvenser. För att ytterligare förfina attributen till 

begreppet värdighet identifierades förutsättningar, som i analysmetoden beskrivs som 

begreppets utgångspunkt, samt konsekvenser av att begreppet finns. Förutsättningarna 

bygger på det som ur artiklarna framstod som faktorer som måste finnas för att värdighet ska 

upprätthållas inom den perioperativa omvårdnaden. Dessa faktorer diskuterades författarna 

emellan för att få en gemensam bild av vad som kan leda till värdighet. Konsekvenser av att 

värdighet finns ansågs vara svårare att finna svar på, eftersom artiklarna som inkluderats inte 

hade fokuserat på patienternas upplevelser. Däremot framkom resultat som pekade på 

konsekvenser av att värdigheten inte finns. Denna del av analysen visade därför både vad 

värdighet leder till när den finns och när den inte finns. 

8. Empiriska referenser/kännetecken. Enligt modellen ska empiriska referenser beskrivas 

i analysmodellens sista steg. Med hänsyn till detta arbetes omfattning och tänkta tidsåtgång 

har det sista steget inte genomförts.  

 

Figur 2. Analysmetodens olika steg. 
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Forskningsetiska överväganden 

Denna begreppsanalys utfördes utifrån etiska överväganden för att uppnå vetenskaplig 

hållbarhet och redlighet (Codex, 2020). Resultaten har analyserats och redovisats 

sanningsenligt, i möjligaste mån utan värderingar, och med hänsyn tagen till att författarnas 

tidigare kunskaper och erfarenheter kunnat påverka resultat och tolkning (Kjellström, 2017). 

Då syftet med denna begreppsanalys inte behövde vara detsamma som syftena i de 

inkluderade studierna har författarna varit aktsamma så att studiernas resultat inte 

förvrängdes. Inkluderade studier kontrollerades utifrån hur etiska aspekter hanterats.  

 

RESULTAT 

Begreppets användningsområden 

Att hitta användningsområden för det valda begreppet utgör steg tre i Walker och Avant’s 

metod (2014). För att hitta så många användningsområden för ”värdighet” som möjligt 

gjordes både en lexikal sökning och en litteraturgenomgång med varierade källor. Resultaten 

av sökningar på ordet värdighet i ordböcker och lexikon presenteras här sammanfattat, och 

mer utförligt i Bilaga 1. Litteraturanalysen består av två delar: först en mer allmän 

beskrivning av hur begreppet värdighet definieras i olika sammanhang, och sedan mer 

specifikt vad värdighet är inom perioperativ omvårdnad. Den senare delen bygger på 

vetenskapliga artiklar inom området och ligger till grund för hur attributen valts ut. Dessa 

artiklar finns sammanfattade i Bilaga 2. 

  

Lexikal analys 

Den lexikala analysen gjordes utifrån sammanlagt 14 ordböcker, svenska och engelska 

synonymordböcker och engelsk-svenska/svensk-engelska lexikon. Sammanfattningsvis 

förklarades värdighet som en ”bestämd känsla för vad som är värdigt beteende av den egna 

personen” (Värdighet, 1996; Värdighet, 2009) samt ”att ha ett visst värde i ett visst 

avseende” (Värdighet, 1996). Andra förklaringar var rang, (hög) ställning och (högt) 

anseende (Värdighet, 2005; Värdighet, 1999; Värdighet, 1996; Värdighet, 2009) och 

korrekthet, stolthet och anständighet (Värdighet, 2009). Den engelska översättningen på 
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”värdighet” är ”dignity” (Dignity, 2010). Dignity kan även översättas till svenskans 

”dignitet” som förutom värdighet även betyder anseende, höghet, förnämhet och heder 

(Dignitet, 1919). 

 

Litteraturanalys 

Litteraturanalysens första del utgick från resultatet av slumpmässiga internetsökningar på 

begreppet ”värdighet” samt utvalda vetenskapliga artiklar som belyste värdighet, men inte 

specifikt i perioperativa sammanhang. Resultatet visade att värdighet förekom som ett 

filosofiskt, religiöst, etiskt och vårdvetenskapligt begrepp som uppstod när andra visade 

respekt för vårt värde och integritet, men det hade också att göra med vår syn på oss själva. 

Värdighet förekom som ett äldre filosofiskt begrepp kopplat till människans intellekt, ansvar 

och fria vilja att styra sitt liv (Openhaver, 2016; SMER, 2018). Den mänskliga värdigheten 

satte oss därmed i en högre position i förhållande till djur och natur (Openhaver, 2016). I en 

skrift om den kristna människosynen (SKR, 2019) beskrevs att i samspelet mellan 

människor var empati, lyhördhet, vänlighet, medkänsla, tydlighet och sanning sådant som 

visade på respekt för den andres värdighet. Faktorer som ansågs viktiga för att bevara 

värdighet hos patienter var delaktighet, respekt, kommunikation och anständighet i 

omvårdnaden (Maititi & Trorey, 2008) samt kroppsintegritet, egenkontroll och 

självständighet (Webster & Bryan, 2009). Självbestämmande och integritet var begrepp som 

ofta förknippades med människans rätt att behålla sin värdighet oavsett situation (SMER, 

2018). När patienters autonomi respekterades ledde detta till att integriteten skyddades och 

därmed upprätthölls värdigheten (Randers, 2002). Baillie (2009) sammankopplade begreppet 

värdighet i vårdsammanhang med känslor: att känna sig bekväm, säker, omhändertagen och 

avslappnad, att få känna att man har kontroll, att inte känna sig generad utan få behålla sin 

självrespekt och självkänsla. 

Värdighet beskrevs även som en grundläggande del av att vara människa, att det kunde vara 

en subjektivt upplevd egenskap och att det yttrade sig genom att vi behandlar oss själva och 

andra med respekt (Jacelon, Connelly, Brown, Proulx & Vo, 2004). Edlund (2002) skilde på 

den absoluta och den relativa värdigheten, där den absoluta värdigheten alltid är närvarande, 

okränkbar och omätbar, och innefattar människans helighet och människovärde, samt hennes 

frihet, ansvar och plikt. Den relativa värdigheten, menade Edlund (2002), grundas i den 
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absoluta men formas av människan då den påverkas av kultur och samhälle. Den har en inre 

etisk dimension som omfattar människans etik, moral och normer, samt en yttre estetisk 

dimension som karaktäriseras av våra förhållningssätt, handlingar och attribut.  

  

Begreppets definierande attribut 

Litteraturanalysens andra del byggde på de 14 vetenskapliga artiklar som valts utifrån 

specifika inklusions- och exklusionskriterier. Detta utgör steg fyra i Walker och Avant´s 

metod (2014) och syftar till att fastställa attribut till det valda begreppet värdighet. Attribut 

är detsamma som utmärkande egenskaper, kännetecken och beskrivningar som belyser 

innebörden av ett begrepp (Walker & Avant, 2014). Ur artiklarna framträdde fyra attribut 

som återkommande beskrev värdighet i relation till perioperativ omvårdnad, och som hade 

betydelse både för att värdigheten upprätthölls och att den kränktes. Dessa attribut var: 

respekt, integritet, delaktighet och relation. 

 

Respekt 

“A caring atmosphere is one where everyone is pleasant to each other and where everyone is happy 

at their place of work. Nurses look at patients when they talk to them. They talk quietly and in gentle 

terms about what will happen in the operating theatre. They show that this patient is their main 

concern”. (Lindwall & von Post, 2008, s 674). 

Respekt förekom i flera av studierna som något nära förknippat med värdighet, både respekt 

inom teamet och gentemot patienten. Detta attribut har därför presenterats med hjälp av två 

subkategorier som båda behöver finnas med. 

 

Respekt för varandra i teamet: 

Respekt för varandras kompetens och värde inom teamet ansågs som viktiga faktorer för att 

uppnå värdighet i den perioperativa omvårdnaden (Bakhtiari et al., 2020; Lindwall & von 

Post, 2008). Bakhtiari och medarbetare (2020) menade att respekten för den egna 

värdigheten påverkade respekten för värdighet gentemot övriga operationsteamet och 

främjade både kommunikation och samarbete. Blomberg och medarbetare (2015b) såg det 



17 

 

som ett sätt att bevara patientens värdighet när patientens önskan om en lugn och tyst miljö 

respekterades, och Lindwall och von Post (2008) beskrev att en varm, lugn och harmonisk 

miljö skapades runt patienten om personalen hade för vana att visa respekt för varandra och 

när de såg allas kompetenser som lika viktiga i det gemensamma ansvaret att skydda 

patientens värdighet. Blomberg och medarbetare (2019) poängterade vikten av ett gott 

samarbete i teamet och när operationssjuksköterskan fick möjlighet att visa sin unika 

kompetens kunde patientens värdighet bevaras. 

I en studie av Regehr, Kjerulf, Popova och Baker (2004) beskrevs operationssjuksköterskors 

upplevelse av organdonation, och många vittnade om en ovärdig situation där donatorn sågs 

som ett objekt som inte visades respekt eller vördnad. Operationssjuksköterskorna fick 

anpassa sig till flera olika och okända kirurger som bara fokuserade på det organ de kommit 

för att skörda utan att visa respekt för vare sig operationssjuksköterskan, dennes kompetens, 

övriga teamet eller patienten. Detta ledde till en så pass ovärdig situation att flera av 

operationssjuksköterskorna aldrig mer ville stå på en sådan operation och det påverkade 

även deras inställning till att själva donera sina organ (Regehr et al., 2004).  

 

Respekt för patienten som person 

För att bevara patientens värdighet var det viktigt att operationssjuksköterskan bekräftade 

patienten som en person och inte ett objekt. Bakhtiari och medarbetare (2020) poängterade 

vikten av att respektera patienten som en individ oavsett social status eller bakgrund. Om 

patienten sågs som ett objekt eller ett ”kirurgiskt ingrepp” var det risk att personalen inte 

respekterade dennes värdighet (Lindwall & von Post, 2008). En ovilja att bevara patientens 

värdighet, att inte möta denne med respekt och inte betrakta den som en unik människa 

ansågs vara ett oprofessionellt beteende som ledde till onödigt lidande för patienten 

(Willassen, Blomberg, von Post & Lindwall, 2015). Genom att uttala sig respektlöst och 

nedlåtande om patientens kropp, utseende eller diagnos, eller genom att ställa ifrån sig saker 

på patientens kropp blev patienten behandlad som ett objekt och inte en person, vilket 

tolkades som kränkande av värdigheten i en studie av Valeberg, Liodden, Grimsmo och 

Lindwall (2018).  
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Personlig integritet 

“Because she would sleep with her genitals showing and have her legs in stirrups they also put a 

blanket over her crotch to cover her until the surgeon started working. She got more warm blankets 

over her body so she would not get cold and she appreciated it very much. The heat also caused her to 

relax a bit more”. (Blomberg et al., 2015b, sid 682). 

I det perioperativa förloppet befinner sig patienten i en utsatt situation vilket innebär en risk 

att patientens integritet kränks. Ett intrång på den personliga integriteten är ofta oundviklig 

när kroppen exponeras och utlämnas till operationsteamet. Operationspersonalen kunde ta 

hänsyn till patientens integritet genom att respektera patientens personliga sfär (Bakhtiari et 

al., 2020) vara varsam vid beröring av den vakna patienten (Blomberg, Willassen, von Post 

& Lindwall, 2015) och vid förflyttningar och hantering av den sövda kroppen (Blomberg et 

al., 2019). Flera studier visade att operationssjuksköterskan tog ett etiskt ansvar att värna om 

patientens integritet genom att täcka kroppen med till exempel en filt så att den inte 

exponerades i onödan (Blomberg et al., 2015a; Blomberg et al., 2015b; Pulkkinen, Junttila 

& Lindwall, 2016; Valeberg et al., 2018).  Blomberg och medarbetare (2019) visade att 

operationssjuksköterskorna mådde dåligt i situationer där patientens värdighet blev kränkt, 

till exempel när kroppen exponerades eller hanterades oaktsamt eller om personalen 

skämtade på patientens bekostnad. Enligt Valeberg och medarbetare (2018) var just denna 

handling att skyla kroppen ett sätt för operationssjuksköterskan att visa respekt för 

patientens integritet och därmed bevara patientens värdighet. 

 

Delaktighet 

“The nurse informed the patient that she needed to clean his skin with antiseptics before surgery and 

she asked him whether he preferred to be awake or asleep while she was cleaning”. (Valeberg et al., 

2018, sid 56) 

Patientens värdighet stärktes genom ett ökat självbestämmande som en följd av åtgärder som 

ledde till ökad delaktighet. Delaktighet uppstod då patienten bjöds in att medverka i beslut 

som rörde den perioperativa vården (Sundqvist & Carlsson, 2014; Valeberg et al., 2018). 

Det skedde då patienterna informerades om olika alternativ, när det var möjligt, och 

personalen uppmärksamt lyssnade på patienten önskningar och uttryckta behov. Vid 

procedurer som patienten själv inte kunde påverka var information viktig för att skapa en 

känsla av delaktighet (Valeberg et al., 2018; Willassen et al., 2015). Att ibland stanna upp i 
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den perioperativa processen och låta patienten komma till tals och ge utrymme att ställa 

frågor stärkte patientens delaktighet (Blomberg et al., 2015b; Lindwall & Post, 2008).  

 

Relation 

“One patient explained: I am so pleased I did not have to tell my story over and over again. I trusted 

you and I did not have any fears about asking you questions”. (Pulkkinen et al., 2016, sid. 150) 

Att tillåtas berätta sin historia och bli lyssnad på var enligt Lindwall och von Post (2013) 

relaterat till hälsa och värdighet. Utrymme för ett värdigt bemötande där patientens 

berättelse hade en central plats skapades i relationen mellan patient och sjuksköterska. För 

att en relation skulle uppstå måste sjuksköterskan lära känna patienten och göra sig känd för 

patienten. Blomberg och medarbetare (2015b) beskrev hur operationssjuksköterskestudenter 

uppfattade att patientens värdighet kunde bevaras då operationssjuksköterskan välkomnade 

patienten, presenterade sig och sedan lärde känna patienten genom att lyssna då denne 

berättade om sitt liv, kropp, problem och behov. Även i det korta mötet inför operationen 

kunde patient och operationssjuksköterska bekräfta varandras närvaro och en relation skapas 

(Blomberg et al., 2018). Värdigheten bevarades i en relation där sjuksköterskan gav 

patienten möjlighet att göra sig hörd och tog patientens känslor och åsikter på allvar 

(Blomberg et al., 2015b; Lindwall & von Post, 2014; Rudolfsson, von Post & Eriksson, 

2007; Sundqvist & Carlsson, 2014; Valeberg et al., 2018). När operationssjuksköterskan 

visade medkänsla kunde patienten tillåta sig att uttrycka sina känslor (Blomberg et al., 

2015b). Sjuksköterskan skulle uppmärksamma även icke-verbal kommunikation såsom 

kroppsspråk som visade tecken på oro och smärta, vara känslig för vad patienten ville 

uttrycka i situationen (Blomberg et al., 2018), men även kliva tillbaka om patienten visade 

att hen inte ville prata eller ha annan kontakt (Blomberg et al., 2018; Blomberg et al., 

2015b). Lindwall och von Post (2008) talade om en ”tillfällig vänskap” mellan sjuksköterska 

och patient. Denna vänskap frambringade en varm, välkomnande atmosfär med humor och 

närhet, där patienten kände sig värdefull. När sjuksköterskan tillät sig att komma nära 

patienten fick hen patientens tillit (Blomberg et al., 2015b; Lindwall & von Post, 2014) och i 

relationen kunde denna tillit vårdas. 
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Modellfall 

Modellfallet utgör steg fem i analysmetoden (Walker & Avant, 2014) och syftar till att 

illustrera de fyra identifierade attributens relevans till värdighet inom den perioperativa 

omvårdnaden. Efter modellfallet presenteras ett gränsfall och ett motsatsfall, vilka ingår i 

analysens sjätte steg. Gränsfallet kommer att visa vad som händer med värdigheten när ett 

av attributen tas bort, och motsatsfallet är ett exempel på hur värdigheten försvinner när 

inget av attributen finns med. Fallen är konstruerade kring en och samma patient och bygger 

på en uppdiktad händelse: 

Gunnar kommer in på operationssalen och möts av tre glada sjuksköterskor och en 

narkosläkare som hälsar honom välkommen. En av dem känner han igen, det är 

anestesisjuksköterskan Jenny som han träffade igår på det preoperativa samtalet, och det 

känns tryggt att se ett bekant ansikte tycker han. Han lägger sig tillrätta på operationsbordet 

och får ett täcke på sig, det känns bra för skjortan gled isär när han la sig och han har inget 

under. Personalen presenterar sig och berättar vad som ska hända nu och undrar om han har 

några frågor innan de sätter igång. Gunnar känner att han har fått bra information och säger 

att han känner sig redo. Jenny sätter sig vid hans högra arm och berättar att hon ska sätta en 

infart nu och att det kan stickas lite. Medan hon tittar efter ett kärl frågar hon om gumman 

och hunden där hemma som han berättade om igår, och han blir glad att hon kommer ihåg 

det. Det får honom att känna sig viktig och inte bara en patient i mängden. ”Ligger du 

bekvämt så?”, frågar operationssjuksköterskan Jonas. ”Jag läste att du har lite ont i ryggen, 

och då kan det kännas skönt med en kudde under knäna. Vill du prova?”. Dörren öppnas och 

kirurgen kommer in. ”Är det Gunnar Larsson vi har här? Jag tänkte bara komma in och hälsa 

innan du somnar” säger hon och går fram och tar Gunnars hand. Innan hon går ut berömmer 

hon teamet för att de jobbat på så lugnt och effektivt. ”Nu är det snart dags för dig att sova, 

men först kan du få hålla syrgasmasken och andas lite syrgas”, säger Jenny. Gunnar känner 

en våg av oro och rycker till när masken närmar sig, tanken på att något trycks mot ansiktet 

skapar ångest i honom. Jonas ser på Gunnars kroppsspråk att något inte känns bra. Han 

lägger en lugnande hand på Gunnars bröst och ber honom att ta några långa, djupa andetag 

och försöka slappna av. ”Om du vill kan du hålla masken en bit ifrån ansiktet om det känns 

obehagligt att hålla den så tätt”. Gunnar känner sig lite lugnare och kan stå ut med sin 

nervositet med Jonas stöd. ”Vi kommer att vara med dig under hela operationen och ta hand 

om dig på bästa sätt. Nu får du sova så gott” säger Jenny och påbörjar sövningen. 
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I modellfallet finns alla fyra attributen med (Fig. 3). Det är en god stämning och respekt 

mellan alla i teamet. Gunnar blir sedd och respekterad som en unik person och personalen 

värnar om hans personliga integritet. Han får vara delaktig i beslut som rör hans omvårdnad, 

till exempel bestämma hur han ska ligga bekvämt och att han får hålla syrgasmasken själv 

om han vill. Han har fått en relation till alla i teamet på salen då alla har presenterat sig. 

Relationerna gör att han känner sig sedd och även när han inte kan uttrycka sin oro så fångas 

den upp av operationssjuksköterskan, som ger honom sitt stöd. I Gunnars fall finns 

värdigheten bevarad genom hela det perioperativa förloppet.  

 

 

Figur 3. Modell över attributen. 

 

Gränsfall 

Gunnar kommer in på operationssalen och möts av tre glada sjuksköterskor och en 

narkosläkare som hälsar honom välkommen. En av dem känner han igen, det är 

anestesisjuksköterskan Jenny som han träffade igår på det preoperativa samtalet, och det 

känns tryggt att se ett bekant ansikte tycker han. Han lägger sig tillrätta på operationsbordet 

och får ett täcke på sig, det känns bra för skjortan gled isär när han la sig och han har inget 

under. Personalen presenterar sig och berättar vilka de är. ”Då kör vi igång då” säger 

narkosläkaren. Gunnar känner sig inte riktigt redo, men det är väl bara att släppa kontrollen 

och hänga med, tänker han. Jenny sätter sig vid hans högra arm för att sätta en infart och 

medan hon tittar efter ett kärl frågar hon om gumman och hunden därhemma som han 

berättade om igår. Medan de småpratar sticker hon honom i handen utan att förvarna och 

han rycker till så att nålen glider ut igen. Hon kunde väl ha sagt till, tänker Gunnar. Plötsligt 
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sticker det till i den vänstra armen också, det var han inte beredd på. En annan sjuksköterska 

försöker få in en ny infart. ”Lyfter du lite på benen” ber operationssjuksköterskan Jonas. 

”Jag tänkte lägga en kudde under dina knän så det blir bekvämt för dig”. Jag ligger redan 

bekvämt tänker Gunnar, men säger inget. Operationssjuksköterskan vet säkert bättre hur det 

ska vara. Dörren öppnas och kirurgen kommer in. ”Är det Gunnar Larsson vi har här? Jag 

tänkte bara komma in och hälsa innan du somnar” säger hon och går fram och tar Gunnars 

hand. Innan hon går ut berömmer hon teamet för att de jobbat på så lugnt och effektivt. ”Här 

kommer syrgasmasken” säger Jenny och lägger den över hans näsa och mun. Gunnar känner 

en våg av oro och rycker till när masken närmar sig, tanken på att något trycks mot ansiktet 

skapar ångest i honom. Jonas märker på Gunnars kroppsspråk att något inte känns bra. Han 

lägger en lugnande hand på Gunnars bröst och ber honom att ta några långa, djupa andetag 

och försöka slappna av. ”Jenny, vill du hålla masken en bit ifrån ansiktet istället, det verkar 

som att han tycker det är obehagligt när den sitter så tätt” ber Jonas. Gunnar känner sig lite 

lugnare och kan stå ut med sin nervositet med Jonas stöd, men det hade känts bättre om han 

hade fått hålla masken själv. ”Vi kommer att vara med dig under hela operationen och ta 

hand om dig på bästa sätt. Nu får du sova så gott” säger Jenny och påbörjar sövningen. 

 

I gränsfallet finns tre av de fyra attributen (Fig. 4). Det är en god stämning och respekt 

mellan alla i teamet. Gunnar blir sedd och respekterad som en unik person, och personalen 

värnar om hans personliga integritet. Han har fått en relation till personalen då alla har 

presenterat sig. Relationerna gör att han känner sig sedd och även när han inte kan uttrycka 

sin oro så fångas den upp av operationssjuksköterskan, som ger honom sitt stöd. Det som 

saknas är delaktigheten. I modellfallet fick Gunnar vara med och ge klartecken att han var 

redo, men denna gång bestämde narkosläkaren att det var dags. I gränsfallet får han inte 

information om vad som sker eller vad som ska ske härnäst. Operationssjuksköterskan 

kanske tänker på Gunnars bästa när han lägger dit en kudde eller ber Jenny släppa på 

masken lite, men han låter inte Gunnar få vara delaktig och berätta hur han vill ha det. Att 

inte få vara med och bestämma något själv eller att saker plötsligt händer utan att han fått 

information innan spär på känslan av att förlora kontrollen. I gränsfallet blir värdigheten inte 

bevarad genom hela det perioperativa vårdförloppet, även om flera värdighetsbevarande 

faktorer finns med. 
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Figur 4. Modell över tre av fyra attribut. 

 

Motsatsfall 

Gunnar kommer in på operationssalen och möts av fyra personer som hälsar honom 

välkommen. Han tittar efter den trevliga sjuksköterskan som han träffade igår på det 

preoperativa samtalet, men hon syns inte till. De här är säkert också trevliga, men en av dem 

verkar irriterad tycker han. När han lägger sig tillrätta på operationsbordet glider skjortan 

isär och han försöker generat dra ihop den – han har ju inget på sig under. ”Skulle man 

kunna få en filt eller så?” undrar Gunnar efter en liten stund. Sjuksköterskan som redan 

innan verkade lite irriterad, suckar ljudligt. ”Varför har ingen lagt någon filt på 

operationsbordet? Nu måste ju JAG gå och hämta en”. Gunnar känner sig dum, han ville ju 

inte vara till besvär. ”Då kör vi igång då” säger personen som Gunnar sen förstår är 

narkosläkaren. Han känner sig inte riktigt redo, egentligen hade han några frågor om 

sövningen som oroar honom. Men det är väl bara att släppa kontrollen och hänga med, 

tänker han. De verkar inte ha tid för frågor. Anestesisjuksköterskan Jenny lägger ifrån sig ett 

sprutfat med nålar och kompresser på hans mage och sätter sig vid hans högra arm, det 

verkar som att hon ska sticka honom? Medan hon tittar efter ett kärl pratar hon med en 

annan av sjuksköterskorna om utekvällen igår, de skrattar åt något som hände i baren. 

Gunnar känner sig utanför och väldigt ensam med sin oro. Plötsligt sticker det till i den 

vänstra armen också, det var han inte beredd på. En sjuksköterska försöker få in en till infart. 

Operationssjuksköterskan Jonas lyfter upp Gunnars ben och lägger en kudde under knäna. 

”Man brukar lägga en kudde under knäna så det blir bekvämt.” säger Jonas när Gunnar 

frågar vad han gör. Jag låg redan bekvämt tänker Gunnar, men säger inget. 
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Operationssjuksköterskan vet säkert bättre hur det ska vara. Dörren öppnas och kirurgen 

kommer in. ”Är det prostatan vi har här? Jag tänkte bara komma in och kolla hur det går för 

er, men det går långsamt ser jag” säger hon bistert. ”Ni kanske kan skynda på lite?” lägger 

hon till innan dörren slår igen. Ett upprört sorl uppstår på salen och stämningen är genast 

förbytt. ”Prostatan? Är det så de ser mig?” tänker Gunnar sårat. ”Här kommer 

syrgasmasken” säger Jenny och lägger den över hans näsa och mun. Gunnar känner en våg 

av oro och rycker till när masken närmar sig, tanken på att något trycks mot ansiktet skapar 

ångest i honom. Ingen verkar lägga märke till hans reaktion. ”Ja, god natt då” säger Jenny 

och påbörjar sövningen. 

 

I motsatsfallet ser vi att inget av attributen respekt, personlig integritet, relation eller 

delaktighet finns med (Fig. 5). Det är en obekväm stämning och saknas respekt mellan 

teammedlemmarna. Gunnar behandlas respektlöst då han blir benämnd och behandlad som 

ett objekt och inte som en person, och hans integritet blir kränkt när han får ligga blottad. 

Ingen relation upprättas mellan Gunnar och personalen, han känner sig otrygg och får inte 

tillfälle att ställa frågor och ingen läser av hans kroppsspråk. Han görs heller inte delaktig då 

ingen frågar hur han vill ha det, saker och ting görs med hans kropp utan att han får någon 

information om vad som händer. 

 

Figur 5. Inget av attributen finns med. 
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Förutsättningar och konsekvenser 

I analysmetodens sjunde steg identifierades förutsättningar och konsekvenser för begreppet 

värdighet, baserat på de analyserade artiklarna. Förutsättningar och konsekvenser kan bidra 

till att belysa och förklara den kontext i vilket begreppet tolkas samt att förfina de 

definierade attributen; ett attribut kan varken vara en förutsättning eller en konsekvens 

(Walker & Avant, 2014) 

 

Förutsättningar 

Etisk medvetenhet   

Den perioperativa miljön är teknologisk och i denna riskerar vårdpersonalen att distansera 

sig från patienten och dess behov (Lindwall & von Post, 2013; Valeberg et al., 2018). Den 

teknikorienterade miljön, dolda maktstrukturer och krav på produktivitet (Lindwall & von 

Post, 2008) var sådant som ingick i det som Lindwall och medarbetare (2007) kallade den 

materiella kulturen, som är en del av den perioperativa kulturen. Den andra delen av den 

perioperativa kulturen är den spirituella/själsliga kulturen och i denna möjliggörs den etiska 

medvetenheten. När den materiella kulturen tillåts dominera över den själsliga förloras 

etiken och patienten blir ett objekt eller ett symtom (Lindwall & von Post, 2013). I den 

själsliga kulturen uppstår humanitet ur ideal, moral, uppfostran och vanor, menade Lindwall 

och von Post (2013). Enligt Lindwall och medarbetare (2007) är etiken i den perioperativa 

kulturen sjuksköterskans goda moral och vilja att vara där för en annan människa. 

Värdigheten blir synlig genom sjuksköterskans uppträdande och val av 

omvårdnadshandlingar (Lindwall & von Post, 2013). 

 

Tid att möta patienten 

I en studie av Blomberg och medarbetare (2015a) uttryckte operationssjuksköterskor vikten 

av att få tid att läsa patientens journal och prata med patienten för att kunna arbeta på ett 

värdighetsbevarande sätt. Den perioperativa dialogen har lyfts fram som idealmodell för det 

perioperativa arbetet (Lindwall & von Post, 2013). I den perioperativa dialogen möter 

patienten en och samma sjuksköterska pre-, intra- och postoperativt. Syftet är bland annat att 

lindra patientens lidande, skydda patientens värdighet och skapa välmående. Tillämpningar 
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av modellen visade på positivt utfall avseende patienter och sjuksköterskors upplevelse av 

den perioperativa omvårdnaden (Pulkkinen et al., 2016; Rudolfsson, von Post & Eriksson, 

2007). Även i det korta mötet med patienten på operationssalen kunde perioperativa 

sjuksköterskor, genom att ta sig tid för att prata med, lyssna på och känna in patienten, 

stärka och bevara patientens värdighet (Blomberg et al., 2015a; Blomberg et al., 2015b; 

Valeberg et al., 2018). 

 

Konsekvenser  

Vad värdighet får för konsekvenser för den enskilde individen kan vara svårt att svara 

objektivt på, eftersom värdighet är individuellt och upplevs olika av olika personer och 

beroende på situation och förväntningar. Det går dock att konstatera att värdigheten påverkar 

människors känslor. Till exempel visade flera studier att sjuksköterskor som bevittnade eller 

deltog i vårdsituationer där patientens värdighet blev kränkt upplevde känslor av skuld, 

skam och maktlöshet (Blomberg et al., 2019; Valeberg et al.,2018; Willassen et al., 2015). 

Negativa attityder, verbala kränkningar eller skämt på patientens bekostnad kunde leda till 

att patienten blev sårad och förolämpad. Valeberg och medarbetare (2018) konstaterade att 

när patientens värdighet bevarades ledde detta till bland annat känslor av förtroende, kontroll 

och välbefinnande hos patienten. Lindwall och von Post (2013) menade att delaktighet i 

omvårdnaden, att bli bemött som en unik person och att få en tillitsfull relation till sin 

sjuksköterska hade positiv inverkan på patienternas välbefinnande och hälsa. I 

arbetssammanhang visade sig värdighet leda till bättre samarbete i teamet (Bakhtiari et al., 

2020) och enligt Pulkkinen och medarbetare (2015) förbättrades vårdkvalitén när 

patienternas önskan om en individuell och värdig vård kunde uppfyllas.  

 

DISKUSSION 

Begreppsanalysen av värdighet resulterade i fyra attribut: respekt, personlig integritet, 

delaktighet och relation. Attributens betydelser för värdighet diskuterades fram och tillbaka 

mellan författarna, varefter de exemplifierades och tydliggjordes i ett modellfall, ett 

gränsfall och ett motsatsfall. Dessa fiktiva patientfall visade hur lätt värdigheten kan kränkas 

om inte hänsyn tas till patientens utsatthet, och på samma gång hur lätt det är att bevara 

värdigheten genom medvetna handlingar. Analysen belyser inte bara vad värdighet betyder, 
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utan även hur viktigt det är för patientens välbefinnande att den bevaras genom hela det 

perioperativa vårdförloppet. Edlund och Lindwall (2017) menade att värdighet är ett 

grundläggande och bärande begrepp i det kliniska vårdarbetet, och Jacelon och medarbetare 

(2003) beskrev att det till och med är en grundläggande del av att vara människa. De studier 

som inkluderats i denna begreppsanalys har kastat ljus på vad som leder till värdighet, och 

vad värdighet i sin tur leder till för patienten. 

 

Resultatdiskussion 

När begreppet är definierat och dess betydelse för patienten är belyst är nästa steg att detta 

implementeras i operationspersonalens arbetssätt så att det blir en självklarhet för alla. FOC 

är en väl genomarbetad modell som tittat på alla aspekter som påverkar den vård patienten 

får. Genom att lyfta in FOC i den perioperativa kontexten ville författarna se om modellen 

går att använda för att uppnå värdighet genom det perioperativa vårdförloppet, med andra 

ord om det går att hitta förutsättningar eller hinder i de tre dimensionerna. Resultaten i denna 

analys kommer därför att diskuteras utifrån de tre dimensionerna vårdkontexten, 

helhetsperspektivet och vårdrelationen. 

 

Vårdkontexten 

Kvaliteten på den omvårdnad som ges är beroende av sjuksköterskans förmågor, kunskaper 

och engagemang samt i vilken vårdkontext den utförs. Vårdkontexten kan stärka eller 

motverka förutsättningarna för att ge god omvårdnad. Till vårdkontexten hör dess 

organisation och till denna kunde resultat i denna studie kopplas. Kulturen är en del i 

vårdkontextens organisation (Kitson et al., 2013) och inom operationssjukvården präglas 

den i hög grad av en materiell kultur (Lindwall et al., 2007) med teknik, rutiner och 

produktivitet i fokus (Bull & Fitzgerald, 2006). Den etiska medvetenheten, med patientens 

behov i fokus, riskerar därmed att sättas ur spel (Lindwall & von Post, 2008; Lindwall & 

von Post, 2013; Valeberg et al., 2018). Etisk medvetenhet framträdde som en förutsättning 

för upprätthållande av patientens värdighet. Med ett etiskt förhållningssätt medvetandegörs 

patientens sårbarhet (Heijkenskjöld et al., 2010) samt den maktobalans som finns mellan 

patient och personal i den speciella situationen, och sjuksköterskan strävar efter att denna 
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obalans mildras och görs hanterbar för patienten. Ansvaret att agera efter professionens 

etiska koder ligger hos den enskilde men dennes vilja, vana och möjlighet att göra detta 

påverkas av vårdmiljöns rådande kultur. På operationssalen värderas ofta tekniska kunskaper 

högre än etisk kompetens (Bull & Fitzgerald, 2006) varför etiken riskerar få en allt för liten 

roll i omvårdnaden. För att främja en vårdande kultur menar Lindwall och von Post (2008) 

att det bör finnas tid till reflektion och diskussion kring omvårdnadens kvalitet, 

professionens etiska koder, etiska dilemman och konflikter. Att frågor kring etik får 

utrymme inom organisationen kan även stärka operationssjuksköterskans möjligheter att i 

operationsteamet arbeta efter omvårdnadens värdegrund (SSF, 2016) som klargör att 

sjuksköterskan ska visa moraliskt mod och handla då en kollegas agerande påverkar en 

patient negativt. Ett sådant arbetssätt skapar förutsättningar för operationssjuksköterskan att 

leva upp till samhällets krav på bevarad värdighet i vården (SFS 2017:30). 

Organisationen styr även till stor del operationssjuksköterskans möjligheter att ta sig den tid 

att möta patienten som är en förutsättning för att kunna skapa en relation och ge utrymme för 

delaktighet. För den perioperativa sjuksköterskan innebär det att få tid att inhämta 

information om patienten och att göra sig känd för patienten (Blomberg et al., 2015a). 

Lindwall och von Post (2013), Rudolfsson och medarbetare (2007) och Pulkkinen och 

medarbetare (2016) belyser fördelarna med den så kallade perioperativa dialogen, där 

patienten och den perioperativa sjuksköterskan möts före, under och efter operationen, och 

visar att modellen kan ge patienten en bättre upplevelse av vården kring operationen. Även 

om den perioperativa dialogen har positiva effekter för patienten så är den inte en 

nödvändighet för att patientens värdighet ska bevaras, även i det korta mötet på 

operationssalen kan goda relationer uppstå (Blomberg et al., 2015a, 2015b; Valeberg et al., 

2018). Det är viktigt att operationssjuksköterskan är väl påläst om patienten (Blomberg et 

al., 2015a) och att läsa patientens journal kan ses som en för operationssjuksköterskan 

inledande del av patientmötet som sedan fortsätter på operationssalen. Produktionskrav och 

hög arbetsbelastning kan dock göra det svårt att hitta tid även till detta (Lindwall & von 

Post, 2008; Valeberg et al., 2018). Blomberg och medarbetare (2014) menar att erfarenhet 

kan göra det lättare att hitta tid för att möta patienten. Korta möten ställer krav på 

operationssjuksköterskans förmåga att snabbt kunna läsa av och tolka patienten för att sedan 

kunna bemöta denne och skapa tillit och delaktighet. 
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Helhetsperspektivet 

Helhetsperspektivet innefattar psykosociala aspekter som att få patienten känna sig lugn, 

respekterad, delaktig, informerad och värdig, och fysiska aspekter som exempelvis att 

patienten hålls varm, ren, klädd, bekväm och inte utsätts för risker. De fysiska och 

psykosociala aspekterna tillgodoses genom relationen mellan sjuksköterska och patient där 

gemensamma omvårdnadsmål sätts upp och där sjuksköterskan visar empati, respekt och 

medkänsla (Kitson & Muntlin Athlin, 2013; Kitson et al., 2013). Inom den perioperativa 

omvårdnaden kunde flera psykosociala och fysiska aspekter kopplade till värdighet 

identifieras i de studier som analyserats. 

Psykosociala aspekter som FOC lyfter fram som viktiga i en god omvårdnad är att hålla 

patienten informerad och delaktig i sin omvårdnad (Kitson & Muntlin Athlin, 2013; Kitson 

et al., 2013). Studier visar att patienternas värdighet främjades när de fick medverka i beslut 

rörande den perioperativa vården genom att informeras om olika alternativ och att 

personalen tog till sig av patientens önskningar (Sundqvist & Carlsson, 2014; Valeberg et 

al., 2018). Om patienten inte kunde påverka sin situation var det viktigt att informera om vad 

som skulle ske för att på så vis skapa en känsla av delaktighet (Valeberg et al., 2018; 

Willassen et al., 2015). I det uppdiktade gränsfallet ville författarna göra det tydligt att 

delaktighet är ett attribut till värdighet: när patienten fråntogs möjligheten att bestämma 

någonting alls och han inte fick information om vad som hände med hans kropp ledde detta 

till en ökad känsla av att förlora kontrollen. Om operationssjuksköterskan inte har möjlighet 

att planera den intraoperativa omvårdnaden tillsammans med patienten, vill författarna 

framhålla vikten av att bli medveten om delaktighetens betydelse för värdigheten så att 

patienten ges chans att komma till tals inför och under operationen. 

Att bekräfta patienten som en person och inte ett objekt eller kirurgiskt ingrepp var viktigt 

för att inte tappa respekten för patientens värdighet, enligt en studie av Lindwall och von 

Post (2008). Patienter riskerade att utsättas för onödigt lidande om de inte blev bemötta med 

respekt eller inte betraktades som en unik människa (Willassen et al., 2017). Handlingar som 

att ställa ifrån sig saker på patienten eller att uttala sig nedlåtande om dennes kropp ansågs 

leda till att patienten objektifierades, vilket därmed kränkte värdigheten (Valeberg et al., 

2018). I det uppdiktade motsatsfallet blev det uppenbart att värdigheten kränktes när 

patienten inte respekterades som en individ utan betraktades som ett objekt som ingen 

verkade se eller bry sig om. Att vårda patienter med respekt för den enskilda människans 
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värdighet, vilket bland annat förtydligas i sjuksköterskans yrkesetiska riktlinjer 

(International Council of Nurses (ICN), 2014) och Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 

är ett tydligt mål för sjuksköterskan, men inom operationssjukvården uppstår det ibland 

situationer då detta kan bli en utmaning för operationssjuksköterskan. Till att börja med är 

patienten extra sårbar bara genom att vara i en beroendesituation, vilket ökar risken att 

integritet och värdighet kränks även oavsiktligt (Baillie, 2009). Det kan också handla om ett 

dåligt samarbete i teamet där operationssjuksköterskans kompetens inte respekteras, vilket 

kan göra det svårare att stå upp för patienten (Regehr et al., 2004). Akuta situationer kan 

kräva att operationssjuksköterskan måste koncentrera sig på förberedelser och teknisk 

utrustning och får därmed inte tid till patienten. Om verksamhetens fokus är på produktionen 

och att hinna så mycket som möjligt på kort tid kan det leda till att operationssjuksköterskan 

inte heller orkar engagera sig i att lära känna patienten (Lindwall & von Post, 2008). 

Författarna anser därför att en gemensam bild av vad värdighet i vårdandet innebär kan bidra 

till att den synliggörs och upprätthålls även i utmanande situationer. 

Några av de fysiska aspekterna i FOC´s modell handlar om att sjuksköterskan gör upp 

omvårdnadsplaner för att säkerställa patientens säkerhet, hygien, nutrition, mobilisering och 

så vidare (Kitson & Muntlin Athlin, 2013; Kitson et al., 2013). På samma sätt gör 

operationssjuksköterskan omvårdnadsplaner och tar ansvar för patientsäkerheten, att 

steriliteten bibehålls under steriltvätt och drapering, att patienten ligger på ett sätt som 

förebygger tryck- och nervskador, att kroppen inte kyls ner genom att ligga blottad i onödan 

med mera. I alla dessa handlingar kan värdigheten bevaras genom att 

operationssjuksköterskan tar ett etiskt ansvar att värna om patientens integritet och anta sig 

rollen som patientens advokat (Blomberg et al., 2018). Med detta menas att 

operationssjuksköterskan för patientens talan, säger ifrån om någon yttrar sig respektlöst 

eller skämtar på patientens bekostnad, skyler kroppen från ovälkomna blickar, ser till att 

kroppen hanteras varsamt och med respekt för patientens personliga sfär (Blomberg et al., 

2015a; Rudolfsson et al., 2006). På så vis kan värdighet bibehållas även i sövt tillstånd när 

patienten saknar förmåga att freda sig. I motsatsfallet beskrevs en kränkande situation där 

patienten behandlades som ett objekt och inte en individ, ingen brydde sig om att värna om 

hans personliga integritet och han fick själv be om något att skyla sig med. En sak att 

reflektera över är då vem som kommer att skydda hans integritet när han sover om ingen gör 

det ens när han är vaken? 
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Vårdrelationen 

I FOC är vårdrelationen kärnan som möjliggör och styr den goda omvårdnaden (Kitson et 

al., 2013). Vårdrelationen byggs kring en process med fem element (Förtroende, Närvaro, 

Förutseende, Kunskap, Utvärdering) som innefattar att sjuksköterskan kontinuerligt skapar 

förtroende, skaffar sig kunskap om patienten, är närvarande, förutser behov och utvärderar 

relationen (Kitson et al., 2013). Denna begreppsanalys identifierade relation som ett attribut 

till värdighet alltså något som kännetecknar värdighet i den perioperativa omvårdnaden. 

Relationen kan med fördel byggas genom den perioperativa dialogen (Lindwall & von Post, 

2013; Pulkkinen et al., 2016; Rudolfsson et al., 2007) men även i det korta mötet på 

operationssalen tycks en för situationen tillräckligt god relation kunna etableras (Blomberg 

et al. 2015a, 2015b; Valeberg et al., 2018). Feo och medarbetare (2017) har utifrån FOC och 

empirisk forskning utarbetat rekommendationer som i praktiken kan användas för att skapa 

och bevara en god vårdrelation. Ett fyrtiotal rekommendationer för hur sjuksköterskan ska 

agera utifrån vårdrelationens fem element togs fram, och de flesta av dessa skulle troligen 

kunna appliceras inom den perioperativa omvårdnaden. Modellfallet i denna begreppsanalys 

används här för att illustrera en perioperativ tillämpning:  

När Gunnar kommer in på operationssalen är han trygg med att ha pratat med 

anestesisjuksköterskan Jenny och hon har inhämtat information om honom (Förtroende, 

Kunskap). På operationsbordet får han ett täcke över sig vilket känns bra då skjortan glidit 

isär (Förtroende, Förutseende). Personalen presenterar sig, berättar vad som ska hända och 

undrar om Gunnar har några frågor (Närvaro, Förutseende, Förtroende). När Jenny ska sätta 

infart berättar hon vad hon ska göra och hur det kan komma att kännas och pratar med 

Gunnar med om hans hund och maka (Förtroende, Närvaro). Operationssjuksköterskan 

Jonas har läst att Gunnar har problem med ryggen och frågar om han vill ha en kudde under 

benen (Kunskap, Förutseende, Förtroende). Kirurgen kommer in och hälsar på Gunnar 

innan han ska sövas (Förtroende, Närvaro). När sövningen påbörjas ser Jonas på Gunnars 

kroppsspråk att något inte känns bra och vidtar åtgärder som kan få Gunnar att känna sig 

lugnare (Närvaro, Förutseende). Jenny försäkrar Gunnar om att de kommer vara med 

honom under hela operationen (Förtroende). Elementet Utvärdering kommer inte fram i 

modellfallet men detta skulle kunna göras genom att sjuksköterskan pratar med och 

observerar patienten för att få en känsla över hur patienten upplever vårdrelationen (Feo et 

al., 2017). Det är viktigt att utvärdering sker tidigt i processen eftersom mötet är kort 

samtidigt som patienten är särskilt utsatt. 
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I resultat från artiklarna som studerats i denna begreppsanalys framkommer stora likheter i 

hur värdighet i den perioperativa omvårdnaden kan bevaras, och hur FOC föreslår att en väl 

fungerande vårdrelation kan uppstå och hanteras utifrån de fem elementen, vilket blir tydligt 

i modellfallet. När sjuksköterskan ger sig till känna på ett trevligt och inkännande sätt i en 

varm atmosfär (Blomberg et al., 2015b) och informerar patienten för att stärka delaktigheten 

(Valeberg et al., 2018; Willassen et al., 2015) kan förtroende skapas (Feo et al., 2017). 

Värdigheten i den perioperativa vården bevaras då patienten ges utrymme att göra sig hörd 

(Blomberg et al., 2015b; Lindwall & von Post, 2014; Sundqvist & Carlsson, 2014; Valeberg 

et al., 2018) vilket också medför att sjuksköterskan upplevs vara närvarande (Feo et al., 

2017). Att inhämta information om patienten, genom att läsa journalen (Blomberg et al., 

2015a) och ta sig tid att samtala med patienten (Blomberg et al., 2015a; Blomberg et al, 

2015b; Lindwall & von Post, 2013; Pulkkinen et al., 2016; Rudolfsson, von Post & 

Eriksson, 2007; Valeberg et al., 2018) har identifierats som värdighetsbevarande åtgärder. 

Dessa åtgärder resulterar i kunskap om patienten och gör det möjligt för sjuksköterskan att 

bättre kunna förutse patientens behov, två komponenter i byggandet av vårdrelationen enligt 

FOC (Feo et al., 2017).  

 

Metoddiskussion 

Begreppsanalysen gjordes för att definiera innebörden av ett svenskt ord men för detta 

användes till största delen engelsk litteratur i litteraturanalysen. Detta kan ha lett till att 

felöversättningar och därmed feltolkningar av begreppet kan förekomma. Det gäller både 

översättningar som gjorts av författarna till denna studie och översättningar som gjorts av 

författare till de granskade artiklarna då flera av dessa inte tycks ha engelska som 

modersmål. 

För att söka begreppets betydelse användes ordböcker och lexikon som fanns på ett 

bibliotek. Då det fanns ett rikt utbud av uppslagsböcker ansågs det inte tillföra något att leta 

vidare på andra bibliotek efter ytterligare definitioner. Begreppet värdighet översattes med 

hjälp av lexikon till engelskans dignity och dess synonymer översattes tillbaka till svenska 

och jämfördes med svenska synonymer. Detta för att säkerställa att ”värdighet” och 

”dignity” i största möjliga mån har samma innebörd. 
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För att hitta allmän förekomst av begreppet gjordes en sökning via google på ”värdighet”. 

De mest relevanta träffarna granskades och därefter valdes källor ut som ansågs bidra till 

variation av begreppets användning. Denna sökmetod bedömdes vara användbar och 

grundade sig i antagandet att ”de flesta” som söker ett ords betydelse gör det via internet, 

och att resultatet skulle kunna spegla de vanligaste förklaringarna. 

Analysen av begreppets betydelse inom perioperativ omvårdnad innehöll relativt få artiklar 

vilket kan ha påverkat variationsrikedomen (Henricsson & Billhult, 2017) i materialet. En 

mättnad i data tycktes dock ha uppnåtts. En större andel studier som beskriver patienternas 

upplevelser hade varit önskvärd för att säkerställa att det som sjuksköterskor definierar som 

värdighet överensstämmer med patienternas uppfattning. Data baserades i huvudsak på 

berättelser från erfarna specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor under 

specialistutbildning. I litteraturanalysen som inte specifikt berörde operationsvård förekom 

dock artiklar med ett mer uttalat patientperspektiv och dessa kunde användas som stöd i 

tolkningen av litteraturen som berörde perioperativ omvårdnad.  

En stor andel av artiklarna är skrivna av samma grupp av forskare vilket medför att 

förförståelsen om forskningsområdet (Priebe & Landström, 2017) torde vara gemensam för 

flera av studierna, vilket i sin tur kan ha gett vinklade resultat. Det är dock troligt att 

forskarna har ett reflexivt förhållningssätt (Priebe & Landström, 2017) då de flesta artiklarna 

beskriver att reflektion kring artikelförfattarnas förförståelse sker i analysprocessen, vilket 

ökar pålitligheten (Mårtensson & Fridlund, 2017). I flera artiklar har syftet med studierna 

varit annorlunda än syftet med denna studie vilket kan ha medfört att citat och resultat tagits 

ur sitt sammanhang. Artikelförfattarna har även gjort ett medvetet urval i sina resultat så att 

dessa vinklats mot aktuellt syfte.  

Instruktionerna i Walker och Avants (2014) metod är, trots en till synes tydlig struktur, 

öppna för tolkningar. Detta gör att objektiviteten kan påverkas och omedvetet leda 

analysförloppet i en riktning som överensstämmer med egna erfarenheter och föreställningar 

av begreppet. Med avsikt att motverka detta har reflektioner kring olika ställningstaganden i 

samband med tolkningar av instruktionerna gjorts efter varje steg i processen. Författarna 

har även hanterat sin förförståelse av begreppet när de definierande attributen togs fram. 

Detta genom att endast välja delar av texter i vilka det uttryckligen stod att det är aspekter på 

värdigheten som beskrivs. Det har funnits en noggrannhet kring att inte inkludera textdelar 

som beskriver närliggande begrepp eller göra egna tolkningar.   
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Slutsats  

Begreppsanalysen visade att värdigheten kan bevaras när patienten blir bemött med respekt 

och görs delaktig i vården, när integriteten bevaras och när en relation till den som vårdar 

etableras. Det är sjuksköterskans uppgift att skapa en vårdande relation till patienten och i 

relationen bära och vårda patientens värdighet när denne befinner sig i en utsatt position. För 

att säkerställa att den perioperativa omvårdnaden utförs på ett värdighetsbevarande sätt kan 

Fundamentals of care användas som en modell att systematiskt gå igenom rutiner och 

arbetssätt i de tre dimensionerna. När etiskt medvetenhet genomsyrar arbetskulturen och 

sjuksköterskan ges tid att möta patienten främjas förutsättningarna för att den perioperativa 

omvårdnaden kan ske med värdighet. En ökad förståelse för hur stor roll värdigheten spelar 

för patientens mående kan hjälpa sjuksköterskan att även i en utmanande situation stå upp 

för patienten och försvara denne mot kränkande behandling. Detta kan leda till bättre hälsa 

och minskat vårdlidande för individen och påverka förtroendet för sjukvården i samhället. 
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BILAGA 1.  

 Tabell 2. Sammanställning av lexikal data 

Källa Begrepp Betydelse och synonymer Exempel 

Bonniers 

synonymordbok 

(2008) 

Värdighet 1. Självaktning, stolthet, pondus, takt, stil, 

nobless, grandezza 
  

    2. Rang, titel, ställning   

Nationalencyklopedin

s ordbok (1996) 
Värdighet 

~en ~er 
1. Bestämd känsla av vad som är värdigt 

beteende för den egna personen 
- Det var under 

hans värdighet att 

städa sitt 

tjänsterum… 

-Mänsklig 

värdighet; 

- Att åldras med 

värdighet 

- Hist. Före 1520 

fornsvenskans 

´värdoghet´ 

    2. Det att ha ett visst värde i visst avseende - Likvärdighet; 

sjövärdighet; 

trovärdighet 

- Hist. Sedan 

1619 i 

trovärdighet 

    3. (hög) ställning och (högt) anseende i visst 

samhälle (dignitet, grad, rang) 
Värdighetstecken

, kejsarvärdighet, 

han tilldelades 

professors namn 

och värdighet 
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Nordstedts Svenska 

synonymordbok 

(2009) 

Värdighet 1.Självaktning, stolthet, respektabilitet, 

förnämhet, värde, dignitet, nobless, grandezza, 

gravitet, pondus, högtidlighet, höghet, majestät 

Ibland allvar, fattning, sinnesro, balanserat 

uppträdande, korrekthet, takt, anständighet 

  

    2. rang, befattning, [ämbets]ställning, ämbete, 

[doktors]grad, någons egenskap, karaktär 
- Anse under sin 

värdighet – 

hålla/anse sig för 

god för, förakta 

- Hålla på sin 

värdighet – tänka 

på sitt anseende, 

vara reserverad 

  Värdig 1. värd, förtjänt av, god nog för, jämbördig med.   

    2. passande, tillständig, anständig   

    3. ståndsmässig, representativ, förnäm, hövisk, 

stolt, ädel, avmätt, högdragen, vördnadsbjudande, 

prudentlig, behärskad 

  

Svenska ord (2005) Värdig, 

värdigt, 

värdiga 

1. Förtjänt av något, passande en värdig 

motståndare 
  

    2. högtidlig, en värdig ceremoni, värdighet   

Svenska ordboken 

(2005) 
Värdighet Ställning, aktning, stolthet, heder, takt, stil   
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Svensk handordbok 

(1999) 
Värdighet Rang, värde, förtjänst -Till tecken på 

sin påvliga 

värdighet bär 

han… 

- Hålla på sin 

värdighet 

- Han ansåg det 

vara under sin 

värdighet att 

befatta sig med 

dem 

- Utan min 

förskyllan eller 

värdighet 

  Värdig 1.Jämbördig med, god nog för, förtjänt av, 

passande för, tillständig 
Bli värdig någons 

godhet, visa sig 

värdig 

förtroendet, vara 

värdig att 

mottaga en 

belöning 

    2. korrekt, respektabel, aktningsvärd, högtidlig En värdig man, 

värdig hållning, 

med värdigt 

allvar, uppträda 

värdigt 

Svensk ordbok, 

Svenska akademien 

(2009) 

Värdighet 1.bestämd känsla för vad som är värdigt beteende 

av den egna personen 
Mänsklig 

värdighet, åldras 

med värdighet, 

under min 

värdighet att… 

    Bibelbetydelse av värdig Hålla på 

ämbetets 

värdighet, hon 

uppträdde med 

stor värdighet 

    Hist. Senare hälften av 1300-talet (Svenska böner 

från medeltiden) 

Fornsvenska: värdhoghet 
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    2. (hög) ställning och (högt) anseende i visst 

samhälle (dignitet, rang) 
Kejsarvärdighet, 

han tilldelades 

professors namn 

och värdighet 

    Hist. Sedan ca 1400-talet (klosterläsning)   

Ord och motsatsord 

(2002) 
Värdig - 

motsatsor

d 

1. (bet. god nog) ovärdig, oförtjänt   

    2. (bet. passande) ovärdig, opassande, dålig, 

undermålig 
  

    3. (bet. högtidlig) enkel, simpel, löjlig   

Ord för ord (1992) Dignitet 1. värdighet, hederspost   

    2. storhet, värde, valör, potens (mat.)   

Prismas främmande 

ord (1998) 
Dignitet (fra. dignité, av lat. dignitas  värdighet, till 

dignus  värdig 
  

    1. värde, rang, värdighet   

    2. äldre betydelse för potens (mat.)   

Svenska akademiens 

ordbok (1919) 
Dignitet 

(eng. 

dignity, fr 

dignité, 

lat. 

Dignitas) 

Värdighet, anseende, höghet, förnämhet, heder För wår persones 

dignitetz eller 

höghetz skuld 

Bisoperne hafva 

sig stor och 

otillbörlig 

dignitett och 

wyrdning tilägne. 
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Nordsteds engelsk-

svenska ordbok 

(2010) 

Dignity 1. värdighet, sant värde, höghet, ädelhet Beneath his 

dignity – under 

hans värdighet 

Stand up on 

one´s dignity – 

hålla på sin 

värdighet 

    2. hög rang/post/title, värdighet   

Oxford advanced 

learner´s dictionary 

(2005) 

Dignity 1. A calm and serious manner that reserves 

respect 
She accepted the 

criticism with 

quiet dignity 

    2. The fact of being given honor and respect by 

people:the dignity of work 
The terminally ill 

should be 

allowed to die 

with dignity 

    3. The sense of your own importance and value It´s difficult to 

preserve your 

dignity when you 

have no job and 

no home 

    Beneath your dignity Below what you 

see as your own 

importance or 

worth 

    Stand on your dignity To demand to be 

treated with the 

respect that you 

think you deserve 
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The synonym finder 

(1979) 
Dignity stateliness = ståtlighet, 

noble bearing=ädel hållning/uppförande, 

beteende, 

distinguished =framstående, betydande, 

förnämlig 

gravity=allvarlighet, värdighet, högtidlighet 

solemnity=högtidlighet, 

formality=stelhet;formelt uppträdande, 

class= klass 

impressiveness=gripande allvar,kraft, eftertryck, 

imposing=vördnadsbjudande,ståtlighet,majesätis

k, 

presence=högre väsen/varelse,hållning, 

pondus,ståtliggestalt 

greatness=höghet, hög rang, maktställning 

august=upphöjd, vördnadsvärd 

grandness=förnämlighet, ståtlighet 

grandeur=ståt, prakt, majestät 

magnificence=storslagenhet 

splendour=glans, prakt,ståt 

sublimity=storslagenhet 

exalted=upphöjd, högt uppsatt 

elevation=höghet, ädelhet 

height=högsta grad 

loftiness=upphöjdhet 

high station or rank=hög ställning/rang 

honourable position=hedrande ställning 
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BILAGA 2 

Tabell 3. Sökmatris över vetenskapliga artiklar 

Författare, 

årtal, titel 

tidskrift 

Syfte Metod Resultat 

Bakhtiari, S., 

Rakhshan, M., 

Shahriari, M., 

& Sharif, F. 

(2020). 

Perspective an 

Experience of 

Operating 

Room 

Personnel on 

Ethical 

Behaviors. 

Electronic 

Journal of 

General 

Medicine.  

Att analysera operationspersonals 

etiska agerande utifrån deras 

perspektiv och erfarenhet.  

Semistrukturerade intervjuer med 

26 ändamålsenligt utvalda 

personer från olika 

kategorier operationspersonal vid 

ett universitetssjukhus i Iran. 

Data analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys.  

Fyra teman framkom: 

“Stärka det professionella 

åtagandet”, “Sträva mot 

utmärkthet”, “Respekt för 

människans värdighet” och 

“Åtagande att öka 

säkerheten”  

Blomberg, A.-

C., Bisholt, B. 

& Lindwall, L. 

(2018). 

Responsibility 

for patient 

care in 

perioperative 

practice. 

Nursing Open 

Att få kunskap om 

operationssjuksköterskors 

upplevelser av ansvar för 

patientens omvårdnad och 

säkerhet i den perioperativa 

vården.  

Data samlades in genom 

intervjuer med 15 strategiskt 

utvalda operationssjuksköterskor 

från olika operationsavdelningar i 

Sverige. Texten analyserades 

med hermeneutisk textanalys.  

Ur data framkom två 

huvudteman: ”Ett formellt 

yttre ansvar” och 

”Personliga etiska värden”. 

I det formella ansvaret 

ingick att förhindra att 

patienten utsätts för risker, 

skydda patientens kropp 

och planera och organisera 

arbetet i teamet. I 

personliga etiska värden 

ingick att bekräfta patienten 

som en person, vårda 

patienten och bevara dennes 

värdighet.  

Blomberg, A.-

C., Bisholt, B. 

& Lindwall, L. 

(2019). Value 

conflicts in 

perioperative 

practice. 

Nursing Ethics  

Att undersöka 

operationssjuksköterskors 

erfarenheter av värdekonflikter i 

den perioperativa vården.  

 

Kvalitativ, hermeneutisk 

intervjustudie med 15 

operationssjuksköterskor. 

Operationssjuksköterskorna 

upplevde inre 

värdekonflikter när de ville 

vara där för sin patient, men 

hindrades att delta i den 

perioperativa omvårdnaden 

på grund av organisatoriska 

orsaker. Samarbetet i 

operationsteamet 

påverkades negativt när 

operationssjuksköterskornas 

kompetens inte togs på 

allvar och detta kunde leda 

till sämre omvårdnad.  
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Blomberg, A.-

C., Bisholt, B., 

Nilsson, J. & 

Lindwall, L. 

(2015). 

Making the 

invisible 

visible - 

operating 

theatre nurses’ 

perceptions of 

caring in 

perioperative 

practice. 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

Att studera 

operationssjuksköterskors 

uppfattning av omvårdnad i den 

perioperativa vården.  

Intervjuer med 15 strategiskt 

utvalda operationsjuksköterskor 

på olika operationsavdelningar i 

Sverige. Intervjutexterna 

analyserades fenomenologiskt.  

I analysen framkom en 

huvudkategori: “Att följa 

patienten hela vägen” och 

två beskrivande kategorier: 

“att garantera kontinuitet i 

patientens vård” och” att 

hålla ett vakande öga över 

patienten”.    

Blomberg, A.-

C., Willassen, 

E., von Post, I. 

& Lindwall, L. 

(2015) Student 

nurses’ 

experiences of 

preserved 

dignity in 

perioperative 

practice – Part 

I. Nursing 

Ethics  

Att undersöka 

operationssjuksköterskestudenters 

erfarenheter och tolkning av 

bevarad värdighet i den 

perioperativa vården.  

Studien hade en deskriptiv design 

med hermeneutisk ansats. Data 

insamlades enligt “Flanagan´s 

critical incident technique” av 60 

operationssjuksköterskestudenter. 

Studenterna upplevde att 

operationssjuksköterskor 

bevarade patienternas 

värdighet genom att 

presentera sig för patienten, 

värna om integriteten, vara 

medkännande och behandla 

patienten som en person.  

Lindwall, L. & 

von Post, I. 

(2013). From 

Practice to 

Theory - How 

the Basics 

Concepts 

Appears in a 

Perioperative 

Practice. 

International 

Journal of 

Caring 

Sciences. 

 

Att beskriva hur de grundläggande 

begreppen människa, hälsa, 

lidande, vårdande och kultur visar 

sig i den perioperativa vården.  

Hermeneutisk textanalys av tio 

tidigare studier och rapporter från 

möten med forskare inom 

perioperativ vård.  

Människan förstås som 

patienten (lidande 

människa) och 

sjuksköterskan (vårdande 

människa), hälsa som att 

vara en unik människa, 

lidande som en kamp 

mellan gott och ont; och 

vårdande som att finnas där 

för patienten. Kulturen 

rymmer den materiella 

kulturen och den själsliga 

kulturen.  

Lindwall, L. & 

von Post I. 

(2008). Habits 

in 

perioperative 

nursing 

Att undersöka vanor i den 

perioperativa omvårdnadskulturen  

Data samlades in vid 

diskussioner i fokusgrupper 

bestående av perioperativa 

sjuksköterskor och analyserades 

med hermeneutisk textanalys.  

Analysen gav tre 

huvudkategorier: vanor som 

främjar etiska värden, vanor 

som förhindrar utveckling 

och vanor som anger tonen 

i den perioperativa kulturen.  



51 

 

culture. 

Nursing 

Ethics. 

 

Lindwall, L. & 

von Post, I. 

(2014). 

Preserved and 

violated 

dignity in 

surgical 

practice – 

nurses’ 

experiences. 

Nursing 

Ethics. 

Att få kunskap om vad 

sjuksköterskor upplever är 

värdighet i den perioperativa 

vården.  

Kritisk incident teknik. Elva 

perioperativa sjuksköterskor 

skrev ner totalt 49 berättelser 

som analyserades med 

hermeneutisk tolkningsmetod.  

Värdigheten bevarades då 

personal var uppmärksam 

på patienten, lät denne 

berätta sin historia, tillät sig 

komma nära patienten och 

fick dennes förtroende. 

Värdigheten kränktes då 

personal ignorerade 

patienten, var oförskämd 

och förödmjukade 

patienten.    

Pulkkinen,M., 

Junttila, K. & 

Lindwall, L. 

(2016). The 

perioperative 

dialogue – a 

model of 

caring for the 

patient 

undergoing a 

hip or a knee 

replacement 

surgery under 

spinal 

anaesthesia. 

Scandinavian 

Journal of 

caring. 

Syftet var att undersöka hur 

patienter som genomgick kirurgi 

under spinalanestesi upplevde att 

ta del av den perioperativa 

dialogen.  

Fyra anestesisjuksköterskor 

intervjuade 19 patienter under 

pre-, intra- och postoperativa 

fasen. Data analyserades med 

latent innehållsanalys med 

kvalitativ ansats. 

Tre teman framkom: 

”Lidande i väntan på 

operation (preoperativ 

dialog)”, ”Kontinuitet 

skapar samhörighet 

(intraoperativ dialog)” och 

”Att vara unik – patienten 

har blivit sedd (postoperativ 

dialog). Den perioperativa 

dialogen visade sig vara en 

idealisk omvårdnadsmodell 

för en individuell och 

värdig vård.  

Regehr, C., 

Kjerulf, M., 

Popova, SR. & 

Baker, AJ. 

(2004). 

Trauma and 

tribulation: the 

experiences 

and attitudes 

of operating 

room nurses 

working with 

organ donors. 

Journal of 

Clinical 

Nursing.  

Syftet var att undersöka 

operationssjuksköterskors 

upplevelse av att delta vid 

organdonation samt hur 

upplevelsen påverkade deras 

inställning till att själv donera sina 

organ. 

Kvalitativ, semistrukturerad 

intervjustudie med 14 

operationssjuksköterskor som 

deltagit vid organdonation. 

Operationssjuksköterskorna 

upplevde mycket stress och 

ångest i samband med 

organdonation, vilket 

påverkade deras inställning 

till organdonation på ett 

negativt sätt. Ansträngda 

relationer i teamet, oro över 

patientens värdighet och 

anhöriga, samt att bevittna 

död och trauma bidrog till 

detta.   
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Rudolfsson, 

G., von Post, I. 

& Eriksson K. 

(2007). The 

expression of 

caring within 

the 

perioperative 

dialogue: a 

hermeneutic 

study. 

International 

Journal of 

Nursing 

Studies. 

 

Syftet var att nå ökad förståelse 

för vad som utmärker omsorg i det 

perioperativa samtalet samt hur 

det blir synligt för patienten, sett 

ur patient-, anestesisjuksköterske- 

och 

operationssjuksköterskeperspektiv. 

  

 

En hermeneutisk tolkning av 

semistrukturerade intervjuer med 

18 patienter och 20 

sjuksköterskor. 

Omsorgsfulla handlingar 

sågs ur 

sjuksköterskeperspektiv 

som ett löfte om att låta 

patienten få vara sig själv, 

ett löfte om att värna om 

patientens välbefinnande 

och ett löfte att stötta 

patienten genom det 

perioperativa vårdförloppet. 

Ur atientperspektivet 

upplevdes omsorg när 

sjuksköterskan brydde sig 

om patienten och denne 

togs på allvar, när en lugn 

atmosfär skapades och 

patienten var trygg i att 

överlämna ansvaret till 

sjuksköterkan. 

Sundqvist, A.-

S. & Carlsson, 

A. A. (2014). 

Holding the 

patient’s life 

in my hands: 

Swedish 

registered 

nurse 

anaesthetists’ 

perspective of 

advocacy. 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences. 

Syftet var att beskriva 

anestesisjuksköterskans perspektiv 

på att vara patientens advokat 

under perioperativa fasen 

 

Kvalitativ deskriptiv 

innehållsanalys av intervjuer med 

20 anestesisjuksköterskor. 

 

: Ett tema med tre subteman 

och 11 kategorier framkom 

där huvudtemat var ”Att 

hålla patientens liv i sina 

händer”. Subtema var 

”Tillhandahålla värdig 

vård” ”Tillhandahålla 

patientsäker vård” och ”Ett 

moraliskt enganemang”. En 

värdig vård kunde uppnås 

när patienten behandlades 

med respekt, när patienten 

kunde känna tillit, när 

anestesisjuksköterskan 

försvarade patientens 

rättigheter och autonomi. 

 

Valeberg, 

B.T., Liodden, 

I., Grimsmo, 

B. & 

Lindwall, L. 

(2018). Nurse 

anaesthetist 

students' 

experiences of 

patient dignity 

in 

perioperative 

practice—a 

hermeneutic 

study. Nursing 

Open.   

Att beskriva hur 

anestesisjuksköterskestudenters 

upplevelser kring patienters 

värdighet i den perioperativa 

vården.    

Kritisk incidentteknik. 23 

anestesisjuksköterskestudenter 

från fem olika norska sjukhus 

beskrev sammanlagt 35 

incidenter under vilka de 

uppfattade att patienters 

värdighet kränktes eller 

bevarades i den perioperativa 

vården. Texterna analyserades 

med hermeneutisk 

tolkningsmetod.  

Analysen gav tre 

huvudteman kring 

bevarande av värdighet: 

”avsätta tid för patienten”, 

”inbjuda patienten till 

delaktighet” och ”skyla 

patientens kropp”. Tre 

huvudteman kring kräkning 

av värdighet identifierades: 

”Alienering – ignorera 

patienten”, ”Baktala 

patienten” och ”Göra 

intrång på patientens intima 

sfär”.  
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Willassen, E., 

Blomberg, A.-

C., von Post, I. 

& Lindwall, L. 

(2015). 

Student 

nurses’ 

experiences of 

undignified 

caring in 

perioperative 

practice – Part 

II. Nursing 

Ethics. 

Syfte var att beskriva vad 

operationssjuksköterskestudenter 

upplevde och tolkade som ovärdig 

omvårdnad inom den perioperativa 

vården.   

Studien hade en deskriptiv design 

med hermeneutisk ansats. Data 

insamlades enligt “Flanagan´s 

critical incident technique” av 60 

operationssjuksköterskestudenter. 

Sjukvårdpersonalens 

handlingar upplevdes som 

kränkande när patienterna 

osynliggjordes, när deras 

smärta och oro ignorerades 

samt när de behandlades 

som objekt av 

sjukvårdpersonalen. 

Patienterna förnedrades när 

sjukvårdsperonalen pratade 

negativt om deras kroppar 

eller när patienterna gavs 

skulden för sitt 

sjukdomstillstånd. Det 

saknades även både vilja 

och mod hos 

sjukvårdspersonalen att 

skydda patienternas 

värdighet under det 

perioperativa vårdförloppet. 

   

 

 


