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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Värdighet är ett etiskt grundläggande begrepp inom omvårdnad. Enligt riktlinjer 

och lagar är det sjuksköterskans skyldighet att arbeta för att bevara patientens värdighet. 

Begreppet värdighet är dock mångdimensionellt och komplext vilket gör det svårdefinierat 

och att tillämpandet i den praktiska verksamheten är varierande. För den kritiskt sjuka 

intensivvårdspatienten är värdigheten särskilt hotad. En ökad förståelse för begreppet kan 

skapa förutsättningar för att upprätthålla och främja patientens värdighet i relationen med 

sjuksköterskan.   

 

Syfte: Syftet med studien var att redogöra för begreppet värdighet i kontext till relationen 

mellan patient och sjuksköterska inom intensivvården. 

 

Metod: Metoden som användes var en begreppsanalys av Walker och Avant, vilket innebar 

en modell i åtta steg för att utveckla och konkretisera begreppets betydelse samt öka 

förståelsen för dess innebörd.  

 

Resultat: Analysen ledde till fyra definierande attribut vilka var respekt, autonomi, integritet 

och kommunikation. En god vård och omvårdnad kunde inte uppnås utan att respektera och 

skydda patientens värdighet i relationen med sjuksköterskan, oavsett tillstånd och situation. 

Detta krävde kunskap om den teoretiska och praktiska innebörden av begreppet, vilket var en 

utmaning inom intensivvården som dominerades av avancerad teknologi och etiskt svåra 

situationer.  

 

Slutsats: Patientens värdighet främjades genom en individanpassad och holistisk vård som 

grundades i en tillitsfull relation med sjuksköterskan, inom vilken värdighetens alla olika 

aspekter respekterades.  

 

Nyckelord  

Värdighet, intensivvård, begreppsanalys, Fundamentals of Care 
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ABSTRACT 

Background: Dignity is an ethical basic concept in nursing. According to guidelines and 

laws, it is the duty of the nurse to work to preserve the patient's dignity. However, the concept 

of dignity is multidimensional and complex, which makes it difficult to define and that the 

application in practical activities is varied. For the critically ill intensive care patient, dignity 

is particularly threatened. An increased understanding of the concept can create conditions for 

maintaining and promoting the patient's dignity in the relationship with the nurse.    

  

Purpose: The purpose of the study was to account for the concept of dignity in context to the 

relationship between patient and nurse in intensive care. 

 

Method: The method used was a conceptual analysis of Walker and Avant, which involved 

an eight-step model to develop and flesh out the meaning of the concept and increase 

understanding of its significance.  

  

Results: The analysis led to four defining attributes which were respect, autonomy, integrity 

and communication. Good care could not be achieved without respecting and protecting the 

patient's dignity in the relationship with the nurse, regardless of condition and situation. This 

required knowledge of the theoretical and practical meaning of the concept, which was a 

challenge in intensive care dominated by advanced technology and ethically difficult 

situations.  

 

Conclusion: The patient's dignity was promoted through personalised and holistic care based 

in a trusting relationship with the nurse, in which all aspects of dignity were respected.  

  

Keywords 

Dignity, Intensive Care, Conceptual Analysis, Fundamentals of Care 
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1. BAKGRUND 
 

1.1 Begreppet värdighet 

”Värdighet innebär varje människas rätt att bli sedd, mottagen och bekräftad som en unik 

människa” (Arman, 2016a, s 181). Enligt vårdetiken är människans värdighet ett 

grundläggande begrepp där varje individ har ett värde enbart i egenskap av att vara människa 

och alla människor är lika mycket värda (Arman, 2016a; Arman, 2016b; Edlund & Lindwall, 

2017). Upplevelsen av värdighet är något fundamentalt och subjektivt för människan som 

baseras på individens egna värderingar och erfarenheter. Värdighet kan ses ur ett 

multidimensionellt perspektiv (Sanaková & Cáp, 2019). Detta gör att begreppet värdighet är 

komplext och därför kan vara svårt att definiera samt exakt sätta fingret på dess betydelse. I 

mänskliga relationer finns både en absolut och en relativ värdighet, där den absoluta 

värdigheten är oföränderlig medan den relativa kan påverkas både av egna och andras 

handlingar (Arman, 2016b; Edlund & Lindwall, 2017). En människas värdighet kan såväl 

respekteras som kränkas av våra handlingar (Arman, 2016a; Jacelon, Connelly, Brown, 

Proulx & Vo, 2004).  

 

1.2 Betydelsen av värdighet inom hälso- och sjukvården 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor framhäver att rätten till värdighet ligger i vårdens natur 

(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014). Värdighet beskrivs som en basal del i 

sjuksköterskans arbete eftersom det är associerat med människans upplevelse av hälsa 

(Edlund & Lindwall, 2017). Värdighet är även ett bärande begrepp inom omvårdnadens 

värdegrund (SSF, 2016). Omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskor utför i syfte att bevara 

patientens värdighet kan handla om symtomlindring för att öka välbefinnande, tillgodose 

basala behov samt ge emotionellt stöd (Efstathiou & Ives, 2018; Lin & Tsai, 2011). 

 

Enligt Chochinovs (2007) modell bygger bevarandet av värdighet inom vården på beteende, 

attityd, medkänsla och dialog.  Inom det praktiska vårdarbetet är betydelsen av begreppet 

värdighet dock inte helt självklar, vilket innebär att det förekommer varierande tolkningar. 

Sjuksköterskan och patienten kan ha olika uppfattningar om vad som är viktigast att ta hänsyn 

till för att uppnå värdig vård (Aydin Er, İncedere & Öztürk, 2018). Patientsäkerhetslagen 

(SFS, 2010:659) betonar att patienten ska skyddas mot vårdskada och onödigt lidande. Trots 

detta förekommer många handlingar inom vården som förolämpar eller skadar patientens 

värdighet och därmed orsakar lidande (Arman, 2016a).  Orsaken till att etiska problem 
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uppstår med risk för att kränka patientens värdighet är ofta relaterat till vårdpersonalens 

beteende (Carrese et al., 2017; Park et al., 2015). Sjuksköterskans beteende och attityd måste 

stämma överens med målet att uppnå en värdig vård för att lyckas (Martin-Ferreres, De Juan 

Pardo, Bardallo Porras & Medina Moya, 2019). Att bli behandlad med värdighet är förknippat 

med positiva effekter på patientens upplevelse av vården (Beach et al., 2005).  

 

Begreppet värdighet är relevant att studera i en vårdvetenskaplig kontext ur flera olika 

synvinklar. Ur ett samhällsperspektiv kan vården effektiviseras genom att främja patientens 

återhämtning, vilket kan leda till reducerade vårdtider. Detta kan även skapa positiva effekter 

på folkhälsan. Ur vårdens perspektiv är detta relevant för att skapa en ökad medvetenhet och 

gemensam förståelse så att patienternas behov ska kunna tillgodoses på bästa sätt samt bidra 

till klinisk utveckling och förändring. Ur individens perspektiv är detta relevant för att lättare 

kunna sätta sig in i patientens situation, öka välbefinnandet och således optimera upplevelsen 

av vården. 

 

1.3 Intensivvårdskontext  

Den kritiskt sjuka intensivvårdspatienten vårdas i en främmande och högteknologisk miljö 

och kan många gånger inte föra sin egen talan, till exempel på grund av behandlingsåtgärder 

som sedering eller respiratorvård. Detta gör att intensivvårdspatienten är i en extra utsatt 

situation, där möjligheten till självbestämmande är väldigt begränsad och att värdigheten 

därför är särskilt hotad. Intensivvårdsmiljön kan kännas overklig och förvirrande för patienten 

(Tingsvik, Hammarskjöld, Mårtensson & Henricson, 2018; Wang, Zhang, Li & Wang, 2008). 

Den avancerade tekniken kan upplevas som skrämmande och obehaglig, även om patienten 

förstår att den är nödvändig för att rädda liv (Wang et al., 2008). För intensivvårdspatienten 

förenas teknologin med vården och utgör således en självklar del av relationen med 

sjuksköterskan (Stayt, Seers & Tutton, 2015). Detta ställer ökade krav på sjuksköterskans 

kunskap och förmåga att etablera en relation med patienten.  

 

För att upprätthålla värdigheten måste vården stämma överens med patientens egna 

värderingar (Cook & Rocker, 2014; Lin & Tsai, 2011). Inom intensivvården förekommer ett 

flertal hinder för sjuksköterskans kommunikation med patienten som ofta sker på ett icke 

verbalt sätt (Foá et al., 2016; Happ et al., 2011). Detta är en utmaning särskilt när patienten 

inte själv kan uttrycka sin vilja, vilket gör att kommunikationen med närstående är av stor 

vikt. Patientens psykosociala behov får ofta stå tillbaka då sjuksköterskan prioriterar de 
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fysiologiska behoven och livsuppehållande behandling (Minton, Batten & Huntington, 2018; 

Üzar Özçetin & Hiçdurmaz, 2015). Intensivvårdspatienter och deras närstående är sårbara för 

respektlöshet (Brown et al., 2018). Att vara beroende av vårdpersonalen med svårighet att 

kommunicera kan innebära upplevelse av lidande, förnedring och exkludering för patienten, 

som ofta är för svag för att ifrågasätta eller protestera och därför inte har något annat val än att 

acceptera situationen (Tingsvik et al., 2018; Wang et al., 2008). 

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten i studien utgörs av relationsaspekten enligt Fundamentals of 

Care (FoC), eftersom förutsättningarna för att främja patientens värdighet skapas genom 

relationen med sjuksköterskan. FoC är ett multidimensionellt omvårdnadsteoretiskt ramverk 

där patientens grundläggande basala behov är i fokus (Kitson, Conroy, Kuluski, Locock & 

Lyons, 2013a; Kitson, Conroy, Wengström, Profetto-McGrath & Robertson-Malt, 2010). 

Grunden i FoC utgörs av relationen mellan sjuksköterska och patient, vilken framställs som 

en ständigt pågående process (Feo, Rasmussen, Wiechula, Conroy & Kitson, 2017a; Kitson et 

al., 2013a; Feo et al., 2017b; Kitson, 2018). Vården inleds alltid med ett möte mellan 

sjuksköterska och patient, vilket genererar en relation som sedan sker kontinuerligt under 

vårdtiden. Människans grundvärden som hälsa, lidande och värdighet speglas inom 

vårdrelationen (Arman, 2016a).  

 

Kitson (2018) beskriver etablerandet av en god relation enligt FoC som att den bygger på att 

utveckla förtroende och skapa tillit, vilket möjliggör att sjuksköterskan kan fokusera på 

patienten med sin fulla uppmärksamhet samt göra en adekvat bedömning och utvärdering. 

Detta kräver en patientcentrerad vård med sjuksköterskans fysiska och mentala närvaro (Feo 

et al., 2017a; Feo et al., 2017b). För att skapa och upprätthålla förtroende är det nödvändigt att 

sjuksköterskan tar reda på patientens förväntningar med relationen samt är medveten om dess 

påverkan av miljö, kontext och handlingar (Feo et al., 2017b). Sjuksköterskan måste även ha 

förmåga att lära känna patienten, sätta sig in i dennes situation samt använda informationen 

för att vidta åtgärder, sätta upp mål och utvärdera effekten av relationen med hänsyn till hur 

patientens förväntningar har bemötts (Feo et al., 2017a; Feo et al., 2017b; Kitson, 2018).  

 

Alla patienter har psykosociala, fysiologiska och relationella behov som hänger ihop med 

varandra och måste tas i beaktande oberoende av kliniskt tillstånd och vårdform (Kitson, 

Dow, Calabrese, Locock & Muntlin Athlin, 2013b; Feo & Kitson, 2016). Sjuksköterskan blir 
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den som har mest kontakt med patienten, som ska tillgodose patientens behov, informera och 

föra patientens talan. Hur denna relation etableras och utformas är en central del för 

patientens upplevelse av den grundläggande vården (Jangland, Kitson & Muntlin Athlin, 

2016). En god relation med sjuksköterskan och en trygg omgivning leder till en vård av hög 

kvalitet och är därför av stor betydelse för en positiv inverkan på patientens välbefinnande 

(Jangland, Teodorsson, Molander & Muntlin Athlin, 2018; Kitson, 2018). Organisatoriska 

faktorer som tidsbrist och stress kan inverka negativt på sjuksköterskans förmåga och 

möjlighet att etablera en tillitsfull relation (Bridges et al., 2013).  

 

1.5 Problemformulering 

Tidigare forskning har gjorts kring hur patientens värdighet upplevs och bevaras inom 

intensivvården ur flera olika perspektiv, däremot hittades ingen forskning där värdighet 

relaterades till FoC i ett intensivvårdssammanhang. Att klargöra betydelsen av begreppet 

värdighet för relationen mellan sjuksköterska och patient inom intensivvården är viktigt för att 

i sjuksköterskans praktiska arbete bidra till att upprätthålla och skydda värdigheten för en av 

de patientgrupper där den är som mest hotad. En ökad förståelse för begreppets innebörd kan 

även minska risken för att kränka patientens värdighet. 

 

1.6 Syfte  

Syftet var att redogöra för begreppet värdighet i kontext till relationen mellan patient och 

sjuksköterska inom intensivvården. 

 

 

2. METOD  

Studien som genomfördes var en begreppsanalys av värdighet med hjälp av en modell i åtta 

steg från Walker och Avant (2011). Dessa steg beskrivs i dataanalysen. Enligt Walker och 

Avant (2011) är en begreppsanalys ett sätt att utforska ett begrepps kännetecken och på så vis 

förenkla ett svårlöst begrepp, vilket är särskilt lämpat inom vårdforskningen. Genomgående i 

studien avses intensivvårdssjuksköterska och intensivvårdspatient, dock benämns dessa som 

sjuksköterska och patient för att texten ska bli mer lättläst. Termen närstående inkluderar 

familj och anhöriga.  

2.1 Datainsamling och urval 

Eftersom studien skrevs på svenska utgick begreppet värdighet från svenska definitioner. För 
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att få fram ett tillräckligt stort underlag inkluderade datainsamlingen dock både svensk och 

engelsk litteratur. Datainsamlingen var inte heltäckande inom området eftersom det inte var 

möjligt inom tidsramen för studien. Begreppet värdighet definierades och utforskades genom 

två steg, varav en lexikal analys där även en etymologisk del ingick, samt en litterär analys. 

Till den lexikala analysen användes litteratur från 1868–2020 i form av ordböcker, 

uppslagsverk, lexikon och synonymordböcker som söktes fram manuellt. Till den litterära 

analysen tillämpades vetenskaplig litteratur med kontext till värdighetens betydelse för 

relationen mellan sjuksköterska och patient inom intensivvården.  

Datainsamlingen till den litterära analysen skedde elektroniskt genom litteratursökning av 

artiklar i de omvårdnadsforskningsinriktade databaserna Pubmed och Cinahl. Även 

referenslistorna från relevanta artiklar användes som ett söksätt genom granskning av dessa 

(Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering [SBU], 2017). Initiala sökord som 

användes i databaserna var dignity, intensive care samt Fundamentals of Care. Värdighet 

översattes fritt till dignity på engelska, eftersom MeSH-termerna respect och personhood som 

finns för värdighet skulle ha gjort sökningen för stor (Karolinska Institutet, 2016). Sökningen 

skedde både fritt och specificerades genom att kombinera sökorden med den booelska termen 

AND för att få fram artiklar som berörde ämnet (Karlsson, 2017; SBU, 2017). Sökordet 

Fundamentals of Care hittades inte i intensivvårdssammanhang.  

Initialt lästes abstract igenom utifrån adekvata rubriker. Efter fulltextläsning av artiklar som 

bedömdes vara relevanta för studiens syfte valdes 14 artiklar ut, varav 6 av dessa tillkom 

genom granskning av studiernas referenslistor. Inklusionskriterier för artiklarna var att de 

skulle vara peer-reviewed och därmed granskade av forskningsetiska nämnder samt finnas 

tillgängliga i fulltext. Ingen tidsbegränsning användes vid sökningen för att kunna följa 

begreppet över tid. Artiklarna som användes till resultatet var publicerade mellan år 1997–

2020. Dessa finns presenterade i artikelmatrisen (se bilaga 1). Samtliga artiklar granskades 

och lästes igenom noggrant samt översattes från engelska till svenska. Därefter 

sammanställdes all text som berörde begreppet värdighet från resultatet i varje enskild artikel, 

för att sedan sorteras utifrån gemensamma teman som svarade mot studiens syfte. 

2.2 Dataanalys 

Modellen för begreppsanalys som användes i studien bygger på åtta steg enligt följande: Välja 

ett begrepp, Fastställa ett syfte med analysen, Identifiera begreppets alla 

användningsområden, Fastställa definierande attribut för begreppet, Framställa modellfall, 
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Identifiera ytterligare fall, Identifiera förutsättningar och konsekvenser samt Definiera 

empiriska referenter. De olika stegen i modellen förtydligas på ett överskådligt sätt nedan 

genom pyramiden, där syftet är att begreppet ska besvaras i takt med att pyramiden smalnas 

av.  

 

Figur 1. Begreppsanalysens åtta steg enligt Walker och Avants (2011) modell.  

 

Val av begrepp: Steg ett i modellen. Begreppet som har studerats är värdighet vilket beskrivs 

mer ingående i bakgrunden.  

Analysens syfte: Steg två i modellen. Syftet med denna analys presenterades i inledningen av 

arbetet.   

Identifiering av begreppets användningsområden: Steg tre i modellen. Tillvägagångssättet 

för identifiering av användningsområden för begreppet värdighet skedde genom en lexikal 

samt en litterär analys, vilka finns beskrivna mer detaljerat i metodavsnittet datainsamling och 

urval. 

Begreppets definierande attribut: Steg fyra i modellen, här beskrivs vad begreppet 

värdighet har för egenskaper relaterat till syftet. Genom noggrann avvägning och 

sammanställning av analyserna i det tredje steget framkom slutligen fyra definierande attribut 

som måste uppfyllas för att värdighet ska uppnås. 
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Framställning av modellfall: Steg fem i modellen. Genom den lexikala och litterära 

analysen bildades en uppfattning om begreppets betydelse och användning i olika 

sammanhang. Modellfallet visar samtliga definierande attribut för att skapa förståelse för 

innebörden av begreppet. Fallbeskrivningen i resultatet är en fiktiv berättelse med fiktiva 

personer. 

 

Identifiering av ytterligare fall: I steg sex i modellen beskrivs ett gränsfall och motsatsfall 

utgående från modellfallet. Gränsfallet innehåller en del av de definierande attributen men 

inte alla, för att illustrera betydelsen av att samtliga tas i beaktande. Motsatsfallet tydliggör 

vad begreppet värdighet inte är för att underlätta uppfattningen om hur det kan appliceras, 

vilket illustreras genom avsaknad av de definierande attributen. 

Identifiering av konsekvenser och förutsättningar: Steg sju i modellen. Förutsättningarna 

måste finnas för begreppets förekomst medan konsekvenserna är resultatet av detta, vilket i 

denna studie beskrivs genom relevansen för klinisk praxis. 

Definiera empiriska referenter: I det åttonde och sista steget fastställs kännetecken för de 

definierande attributen för att på så sätt demonstrera förekomsten av själva begreppet. Detta 

innebär att empiriska referenter hör ihop med begreppets definierande attribut och inte direkt 

med det centrala begreppet. 

2.3 Projektets betydelse  

Inom den tekniskt avancerade intensivvårdsmiljön kan omvårdnadsarbetet underlättas och 

utvecklas genom nya insikter och vidgat perspektiv på värdighetens innebörd i relationen med 

sjuksköterskan. En större medvetenhet om detta kan skapa ökat välbefinnande och främja 

återhämtningen, vilket kan bidra till att effektivisera vården i form av kortare vårdtid samt 

färre resurser och således ge ett positivt utfall både på individ- och samhällsnivå. 

2.4 Forskningsetiska överväganden 

Studien baserades på tidigare forskning inom området. Samtliga artiklar som inkluderades var 

granskade och godkända av forskningsetiska nämnder varpå etiskt ställningstagande 

upprätthölls (Polit & Beck, 2006). Målet med den vetenskapliga litteraturgenomgången var 

trots förförståelse att göra en grundlig granskning och tolkning av innehållet utan att låta egna 

åsikter påverka i den mån det var genomförbart. På detta sätt eftersträvades att återge samt 

redovisa resultatet så troget och objektivt som möjligt för att öka studiens trovärdighet och 
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tillförlitlighet, samt att noggrant beskriva metoddelen för att möjliggöra bedömning av 

resultatets överförbarhet (Polit & Beck, 2016). Vetenskapsrådets (2017) grundläggande 

åsikter om att inte förfärdiga, plagiera eller förfalska data har följts. Formalia och referenser 

användes enligt Uppsala universitets riktlinjer för examensarbete på avancerad nivå.  

 

3. RESULTAT 

3.1 Identifiering av begreppets användningsområden                                                       

Den lexikala analysen med en etymologisk del inkluderat består av totalt 12 verk. Den 

litterära analysen omfattar 14 vetenskapliga artiklar från England, Finland, Frankrike, 

Grekland, Iran, Irland, Italien, Norge, Spanien, Sverige och USA. 

3.1.1 Lexikal analys 

I det lexikala segmentet har begreppet brutits ned och ursprunget kartlagts. Totalt återfanns 38 

synonymer till ordet värdighet som framkom i 8 olika verk. De vanligast förekommande 

betydelserna var ”bestämd känsla av vad som är värdigt” och ”rang”. Samtliga synonymer 

från respektive verk finns presenterade i en tabellöversikt (se bilaga 2). Enligt Svensk ordbok 

(2009) är begreppet värdighet ett substantiv bestående av ordledet värd -ig -het -en.  De ord 

som ingår i begreppet har följande betydelser: 

 

Värd 

Substantivets värd hänvisar till en person som tar hand om inbjudna gäster (Svensk ordbok, 

2009).  

 

Värdig 

Adjektivets värd-ig betyder att vara god nog för något, värd: en värdig segrare, stolt, högtidlig 

(Svenska Akademien, 2015). 

 

Värdighet 

En bestämd känsla av vad som är värdigt beteende (Svensk ordbok, 2009). 

 

3.1.2 Etymologisk analys 

Ordet värdighet har sitt ursprung från latinets ”dignus” (värd, värdig) samt ”dignitas” 

(värdighet) (Nationalencyklopedin [NE], i.d). Historiskt kan ordet värdighet härledas till 
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yngre fornsvensk tid i form av värdighet med tre olika meningar: 1. Bestämd känsla av vad 

som är värdigt beteende för den egna personen; 2. Att ha visst värde i visst avseende; 3. (Hög) 

ställning och (högt) anseende i visst samhälle (dignitet, grad, rang) (NE, i.d). I Svensk 

etymologisk ordbok av Hellquist (1948) återfinns fornsvenskans värd, värdig, värderad som 

synonymer till värdighet. Svenska Akademien (2019) kartlägger ordet värdighet som en 

avledning till värdig från 1500–1900-talet med sex olika meningar: 1. Värde; 2. Värdefull, 

dyrbar; 3. Förtjänar, är god nog för, värd; 4. Värderad, aktningsvärd, hedervärd; 5. 

Överensstämmer med vad någon bör göra, hur någon bör vara; 6. Högtidlig, högstämd, 

allvarlig, upphöjd, behärskad, sansad.  

 

3.1.3 Litterär analys 

Den litterära analysen redovisas både i en tabellöversikt samt en text där åtta huvudsakliga 

teman sammanfattas. 

 

Tabell 1. Fastställande av kännetecken genom beskrivningar och egenskaper.  

Kännetecken Författare 

Absolut och relativ värdighet  

Värdighet som absolut innebär människans 

okränkbara värde och tillhör alla i egenskap av att 

vara människa, kan ej förloras 

  

Edlund et al., 2013; Nordenfelt, 2004; Rejnö et 

al., 2020; Söderberg et al., 1997 

Värdighet som relativ är föränderlig, innebär 

medvetenhet, påverkas av handlingar och relationer 

Edlund et al., 2013 

Värdighet som objektiv eller subjektiv Nordenfelt, 2004 

Jämlik behandling  

Värdighet som principen om människors lika värde 

genom en jämlik behandling 

Aboumatar et al., 2015; Bidabadi et al., 2019; 

Edlund et al., 2013; Koksvik, 2015; Nyholm & 

Koskinen, 2017; Rejnö et al., 2020; Turnock & 

Kelleher, 2001 

Värdighet genom att behandla andra som du själv vill 

bli behandlad 

Aboumatar et al., 2015; Nyholm & Koskinen, 

2017 

Personlig identitet  

Värdighet som identitet 

 

 

Moen & Nåden, 2015; Nordenfelt, 2004; 

Koksvik, 2015; Plakas et al., 2009; Rejnö et al., 

2020 

Värdighet genom att bli behandlad som en unik 

individ och människa, bemöta patientens behov, bli 

sedd och hörd, ta hänsyn till värderingar och tro samt 

förståelse för patientens situation 

Aboumatar et al., 2015; Carrese et al., 2015; 

Edlund et al., 2013; Koksvik, 2015; Moen & 

Nåden, 2015; Nordenfelt, 2004; Nyholm & 

Koskinen, 2017; Rejnö et al., 2020; Söderberg 

et al., 1997; Wilkin & Slevin, 2004 
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Värdighetens påverkan av kultur, omgivning, fysisk 

miljö, utbildning och samhälle 

Aboumatar et al., 2015; Carrese et al., 2015; 

Edlund et al., 2013; Nyholm & Koskinen, 2017; 

Turnock & Kelleher, 2001 

Värdighet som moral i form av gärningar och en 

värdig karaktär 

Edlund et al., 2013; Nordenfelt, 2004 

Värdighet genom merit, prestation, position, social 

status, makt, ära och rang 

Edlund et al., 2013; Nordenfelt, 2004; 

Söderberg et al., 1997 

Värdighet vid en känsla av avhumanisering för 

patienten 

Koksvik, 2015; Söderberg et al., 1997 

Patientens kritiska tillstånd  

Värdighet vid kritisk sjukdom och akuta tillstånd som 

innebär sårbarhet och utsatthet, förlust av makt och 

kontroll över sin egen kropp, hjälplöshet samt att 

vara beroende av andra 

Aboumatar et al., 2015; Bibadi et al., 2019; 

Edlund et al., 2013; Moen & Nåden, 2015; 

Koksvik, 2015; Nordenfelt, 2004; Nyholm & 

Koskinen, 2017; Plakas et al., 2009; Rejnö et 

al., 2020; Söderberg et al., 1997; Turnock & 

Kelleher, 2001 

Värdighet genom att inte överbehandla patienten om 

det inte finns hopp om återhämtning 

Koksvik, 2015; Nyholm & Koskinen, 2017; 

Söderberg et al., 1997 

Sjuksköterskans ansvar och kompetens  

Värdighet som ett etiskt ansvar för sjuksköterskan Edlund et al., 2013; Nyholm & Koskinen, 2017; 

Söderberg et al., 1997; Wilkin & Slevin, 2004 

Värdighet som moralisk plikt Edlund et al., 2013; Rejnö et al., 2020 

Värdighet genom kunskap och kompetens, rätten till 

en professionell vård 

Aboumatar et al., 2015; Buchini et al., 2014; 

Nyholm & Koskinen, 2017; Söderberg et al., 

1997; Wilkin & Slevin, 2004 

Omvårdnad  

Värdighet som grundläggande inom etiken för en 

holistisk vård  

Bidabadi et al., 2019; Nyholm & Koskinen, 

2017; Rejnö et al, 2020; Wilkin & Slevin, 2004 

Värdighet genom välbefinnande Aboumatar et al., 2015; Carrese et al., 2015; 

Moen & Nåden, 2015; Rejnö et al., 2020; 

Wilkin & Slevin, 2004 

Värdighet genom att lindra ångest och oro Nyholm & Koskinen, 2017; Wilkin & Slevin, 

2004 

Värdighet genom att lindra lidande Plakas et al., 2009 

Värdighet genom smärtlindring Aboumatar et al., 2015; Carrese et al., 2015; 

Nyholm & Koskinen, 2017; Plakas et al., 2009; 

Rejnö et al., 2020 

Värdighet genom sjuksköterskans uppmärksamhet, 

tid och närvaro 

Bidabadi et al., 2019; Buchini et al., 2014; 

Carrese et al., 2015; Nyholm & Koskinen, 

2017; Rejnö et al., 2020; Söderberg et al., 1997; 

Wilkin & Slevin, 2004 

 

 

 

Värdighet genom respekt Aboumatar et al., 2015; Carrese et al., 2015; 

Edlund et al., 2013; Moen & Nåden, 2015; 

Nordenfelt, 2004; Nyholm & Koskinen, 2017; 

Plakas et al., 2009; Rejnö et al., 2020; 

Söderberg et al., 1997; Wilkin & Slevin, 2004 
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Värdighet genom att se patienten som en helhet Edlund et al., 2013; Nyholm & Koskinen, 2017; 

Wilkin & Slevin, 2004 

Värdighet genom kommunikation, dialog och 

information 

Aboumatar et al., 2015; Bidabadi et al., 2019; 

Carrese et al., 2015; Moen & Nåden, 2015; 

Koksvik, 2015; Nyholm & Koskinen, 2017; 

Rejnö et al., 2020; Söderberg et al., 1997; 

Wilkin & Slevin, 2004 

Värdighet genom lyhördhet Aboumatar et al., 2015; Carrese et al., 2015; 

Nyholm & Koskinen, 2017; Wilkin & Slevin, 

2004 

Värdighet genom stöd, uppmuntran och bekräftelse Aboumatar et al., 2015; Buchini et al., 2014; 

Moen & Nåden, 2015; Wilkin & Slevin, 2004 

Värdighet som emotionell för sjuksköterska och 

patient 

Koksvik, 2015; Plakas et al., 2009; Wilkin & 

Slevin, 2004 

Bemötande  

Värdighet genom självkänsla och egenvärde Edlund et al., 2013; Nordenfelt, 2004; Nyholm 

& Koskinen, 2017; Rejnö et al., 2020 

Värdighetens påverkan av andra genom ord, uppsyn, 

kroppsspråk, handlingar, beteende och attityd 

Aboumatar et al., 2015; Bibadi et al., 2019; 

Carrese et al., 2015; Edlund et al., 2013; Moen 

& Nåden, 2015; Koksvik, 2015; Nordenfelt, 

2004; Nyholm & Koskinen, 2017; Rejnö et al., 

2020; Söderberg et al., 1997 

Värdighet genom sjuksköterskans medvetenhet och 

engagemang 

Bidabadi et al., 2019; Buchini et al., 2014; 

Carrese et al., 2015; Söderberg et al., 1997; 

Turnock & Kelleher, 2001 

Värdighet genom sjuksköterskans medkänsla, empati 

och känslighet 

Bidabadi et al., 2019; Koksvik, 2015; Söderberg 

et al., 1997; Wilkin & Slevin, 2004 

Värdighet genom att sjuksköterskan genuint bryr sig Moen & Nåden, 2015 

Värdighet genom att vara patientens röst och 

förespråka patientens vilja 

Nyholm & Koskinen, 2017 

Värdighet genom att bli tagen på allvar Edlund et al., 2013; Nyholm & Koskinen, 2017 

Värdighet som stolthet för sjuksköterska och patient Bidabadi et al., 2019; Edlund et al., 2013 

Värdighet som autonomi Koksvik, 2015; Moen & Nåden, 2015; 

Nordenfelt, 2004; Nyholm & Koskinen, 2017; 

Rejnö et al., 2020 

Värdighet som frihet Edlund et al., 2013; Koksvik, 2015 

Värdighet genom delaktighet i vård och beslut Carrese et al., 2015; Moen & Nåden, 2015; 

Nyholm & Koskinen, 2017 

Värdighet genom att involvera närstående 

 

Aboumatar et al., 2015; Buchini et al., 2014; 

Carrese et al., 2015; Koksvik, 2015; Nyholm & 

Koskinen, 2017; Plakas et al., 2009; Rejnö et 

al., 2020; Wilkin & Slevin, 2004 

Anständighet  

Värdighet som integritet Koksvik, 2015; Moen & Nåden, 2015; 

Nordenfelt, 2004; Nyholm & Koskinen, 2017; 

Rejnö et al., 2020; Wilkin & Slevin, 2004 

Värdighet som kroppens framställande och utseende, 

att vara ren, att inte förnedras, exponeras eller blottas 

i onödan, skapa avskärmning och avskildhet som 

skydd 

Aboumatar et al., 2015; Carrese et al., 2015; 

Koksvik, 2015; Moen & Nåden, 2015; Nyholm 

& Koskinen, 2017; Plakas et al., 2009; Rejnö et 

al., 2020; Turnock & Kelleher, 2001 
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Sammanfattning 

Värdighet förekom i många olika dimensioner samtidigt och kunde förminskas eller förloras 

av respektlösa handlingar och beteenden i relationer med andra. Denna komplexa betydelse 

ledde till flera perspektiv för sjuksköterskan att förstå och ta hänsyn till för att kunna 

upprätthålla och främja värdigheten i relationen med patienten. Sjuksköterskan måste ha 

tillräcklig kunskap och kompetens för att ge en professionell, rättvis och individanpassad vård 

där alla olika aspekter av värdighet beaktas, oberoende av patientens tillstånd eller situation. 

Intensivvården utgjorde en kritisk och akut fas för patienten, vilket innebar ett särskilt utsatt 

sammanhang för värdigheten och en utmaning för sjuksköterskan att förhålla sig till.  

 

Absolut och relativ värdighet  

Värdighet framställdes som givet och föränderligt på samma gång genom att existera hos en 

människa som både absolut och relativ värdighet. Edlund, Lindwall, von Post och Lindström 

(2013) samt Nordenfelt (2004) beskrev människans absoluta värdighet som inneboende och 

att den tillhörde alla enbart i egenskap av att vara människa, vilket innebar att den inte kunde 

ifrågasättas eller tas ifrån en. Nordenfelt (2004) menade att denna värdighet var allas plikt att 

respektera, då den utgjorde grunden för mänskliga rättigheter i form av integritet och 

autonomi. Den relativa värdigheten beskrevs av Edlund och medarbetare (2013) som 

föränderlig eftersom den påverkades av handlingar i relationer med andra och fenomen i 

omgivningen, vilket ledde till att den kunde förstöras men även etableras på nytt.  

 

Jämlik behandling 

Principen om alla människors lika värde ingick i den absoluta värdigheten. Följsamhet till 

denna princip beskrevs som att behandla andra som man själv vill bli behandlad (Aboumatar 

et al., 2015; Nyholm & Koskinen, 2017). Detta tillämpades av sjuksköterskorna som riktlinje 

för omvårdnaden framförallt när patienten inte själv kunde uttrycka sin åsikt (Nyholm & 

Koskinen, 2017). Trots att sjuksköterskorna var medvetna om patientens rätt till en jämlik 

behandling framkom från flera studier att det fanns svårigheter att fullfölja detta i praktiken, 

vilket riskerade att kränka värdigheten. Enligt Bidabadi, Yasdannik och Zargham-Boroujeni 

(2019) fanns ett glapp mellan sjuksköterskans värderingar och handlingar, då den praktiska 

vården påverkades av patientens sociala status som till exempel smittsamma sjukdomar eller 

missbruk.  
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Personlig identitet 

Värdighet i form av identitet beskrevs som en av de mest relevanta aspekterna i kontext till 

sjukdom (Nordenfelt, 2004). En människas identitet framkom som varierande och kopplat till 

individens självbild. Denna värdighet grundades enligt Nordenfelt (2004) i människans 

integritet, autonomi samt sociala relationer och kunde tas ifrån oss genom andras handlingar 

eller på grund av skada, sjukdom och hög ålder, vilket kunde leda till en känsla av förnedring 

och förlust av självrespekt. Förändrad identitet hos kritiskt sjuka patienter benämndes som 

förändringar i utseende och medvetandegrad (Plakas, Cant & Taket, 2009). 

 

Att se och respektera patienten som en unik individ och person samt anpassa vården därefter 

framhävdes i majoriteten av studierna. Aboumatar och medarbetare (2015) beskrev 

betydelsen för patienten av att bli behandlad som viktig och värdefull. Att försöka förstå 

patientens unika behov och ta reda på mer om personen bakom sjukdomen kunde resultera i 

en bättre individanpassad vård (Koksvik, 2015; Rejnö, Ternestedt. Nordenfelt, Silfverberg & 

Godskesen, 2020). Enligt Turnock och Kelleher (2001) måste det tas i beaktande att en 

persons kulturella och sociala bakgrund alltid påverkar ens värderingar och attityd, eftersom 

en större medvetenhet om detta kunde bidra till att främja patientens värdighet. Rejnö och 

medarbetare (2020) menade att det fanns en extra stor risk att tappa perspektivet på 

individualiteten om patienten var medvetslös. 

 

Patientens kritiska tillstånd 

Värdighet inom en intensivvårdskontext hade enligt Nyholm & Koskinen (2017) en speciell 

betydelse eftersom patienterna ofta var sårbara, utsatta och beroende av hjälp, vilket kunde 

vara svårt för patienterna att acceptera och upplevas som en kränkning. Enbart inläggning på 

intensiven hotade värdigheten, men när målet var att rädda liv och återskapa patientens hälsa 

verkade en tillfällig förlust av värdighet vara acceptabelt (Koksvik, 2015). Turnock och 

Kelleher (2001) beskrev äventyrandet av patientens värdighet som en olycklig konsekvens av 

kritisk sjukdom. Inom intensivvårdens komplexa miljö och akuta natur gick livräddande 

åtgärder först vilket gjorde att patientens värdighet kom i andra hand. I dessa situationer 

kunde det vara svårt att inte kränka värdigheten, men genom att förklara handlingarna i 

efterhand kunde värdigheten återställas (Nyholm och Koskinen, 2017).  Etiskt svåra 

situationer beskrevs som vanligt förekommande och i dessa lägen fungerade värdigheten som 

en sorts kompass med emotionella riktlinjer, vilket krävde att sjuksköterskan satte sin egen 
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åsikt åt sidan (Söderberg, Gilje & Norberg, 1997).  

 

Sjuksköterskans ansvar och kompetens 

Sjuksköterskan ansvarade för att upprätthålla och försvara patientens värdighet. Söderberg 

och medarbetare (1997) beskrev sjuksköterskans personliga ansvar för patienten som den 

viktigaste faktorn för patientens värdighet. Sjuksköterskans kunskap och kompetens hade stor 

betydelse för att främja patientens värdighet. Nyholm och Koskinen (2017) beskrev detta 

samband som att värdigheten bevarades genom att garantera en adekvat och korrekt vård samt 

att patienten måste kunna lita på att de får en professionell vård och känna sig trygg. Att 

sjuksköterskan kunde hantera alla aspekter av omvårdnaden och förändringar i patientens 

tillstånd var nödvändigt, samt att hålla sig lugn inför patient och närstående även i akuta 

situationer (Wilkin & Slevin, 2004).  

 

Omvårdnad 

Värdighet inom omvårdnaden innebar en grundvård av hög kvalitet samt att ta hänsyn till 

patientens specifika behov och symtom med ett gott bemötande. Detta inkluderade 

välbefinnande, att ge fysisk vård, lyssna, uppmuntra och kommunicera (Wilkin & Slevin, 

2004). Enligt Plakas och medarbetare (2009) innebar en värdig vård både emotionell 

värdighet och respektfull omvårdnad utan smärta eller lidande samt att vara ren och skyddad 

från exponering. När värdigheten utgjorde den etiska grunden för all omvårdnad blev det 

synligt genom sjuksköterskans attityd och handlingar mot patienten, vilket krävde tid, 

färdighet, vilja och mod (Nyholm & Koskinen, 2017). Att sjuksköterskan betedde sig 

respektfullt och inte visade några negativa signaler, särskilt under intima tvättar, förminskade 

patientens upplevelse av förnedring (Moen & Nåden, 2015). Betydelsen av sjuksköterskans 

närvaro för värdigheten betonades i flera av studierna. Detta utgjordes enligt Bidabadi och 

medarbetare (2019) av att ge tillräckligt mycket tid och uppmärksamhet till patienten medan 

Wilkin och Slevin (2004) menade att detta innebar en holistisk vård där patientens alla olika 

aspekter vårdades som en helhet.  

 

Bemötande 

Enligt Nordenfelt (2004) var en persons känsla av värde är i stor omfattning beroende av hur 

de sågs av andra människor. Att patienten blev sedd och hörd och fick sina önskemål och 

behov bemötta samt att sjuksköterskan genuint brydde sig gjorde att de upplevde en värdig 

vård (Moen & Nåden, 2015). Patienten behövde stöd och bekräftelse (Buchini, Quattrin & 
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Zampieron, 2014).  I praktiken utövade sjuksköterskorna värdighet genom empati, vilket 

innebar att föreställa sig själva i patientens situation och påverkas emotionellt (Koksvik, 

2015). Koksvik (2015) menade att sjuksköterskans beteende och attityd var av största vikt för 

att upprätthålla värdigheten vilket enligt Carrese och medarbetare (2015) även inkluderade 

uppsyn och kroppsspråk. Sjuksköterskan pratade med patienterna oavsett sederingsnivå eller 

medvetandegrad för att påminnas om patientens mänsklighet samt för att ingen exakt kunde 

veta vad som uppfattades av patienten (Koksvik, 2015; Nyholm & Koskinen, 2017; Wilkin & 

Slevin, 2004). När en patient inte kunde uttrycka sin egen vilja ansågs det lämpligt att vända 

sig till närstående som en vädjan till autonomin (Koksvik, 2015). 

 

Anständighet 

Att värna om patientens anständighet genom utseende och exponering främjade värdigheten.  

Detta kunde till viss del ses som rent estetiskt samt ett sätt att bevara personlighet och social 

status genom att bry sig om aspekter som inte hade betydelse för klinisk bedömning, till 

exempel att borsta håret eller raka patienten (Carrese et al., 2015; Koksvik, 2015). Patienterna 

upplevde en mera värdig vård om de skyddades från exponering (Buchini et al., 2014; Moen 

& Nåden, 2015). Trots detta visade Turnock och Kelleher (2001) att exponering av intima 

kroppsdelar var vanligt förekommande inom intensivvården vilket ledde till att värdigheten 

förlorades. Dock kunde tillfällig exponering och ofullständig avskärmning vara oundvikligt i 

vissa situationer, till exempel om sjuksköterskan behövde ha koll på flera patienter samtidigt 

(Koksvik, 2015; Turnock & Kelleher, 2001). 

 

3.2 Definierande attribut 

 

3.2.1 Respekt  

Att bli bemött med respekt som en unik individ var fundamentalt för att upprätthålla 

värdigheten. Edlund och medarbetare (2013) beskrev att begreppet värdighet innebar att 

människan var värdefull och värd respekt. Söderberg och medarbetare (1997) menade att 

respekt för värdigheten betydde att på ett komplext sätt respektera människans okränkbara 

värde. Värdighet utgjorde grunden för vården och därför borde respekt för patientens 

värdighet automatiskt finnas hos sjuksköterskan (Nyholm & Koskinen, 2017). För att kunna 

visa respekt krävdes en fungerande relation som baserades på förtroende där patienten 

behandlades som en jämlik (Rejnö et al., 2020). Aboumatar och medarbetare (2015) menade 

att det var viktigt att patienten behandlades med respekt för sitt kritiska tillstånd och 
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sårbarhet. Inom intensivvården uppfattade patienterna inte alltid hur de behandlades på grund 

av deras tillstånd, men det betydde inte att deras värdighet inte kunde kränkas genom 

respektlös behandling. 

 

3.2.2 Autonomi 

Patientens rätt till självbestämmande beskrevs som en etisk princip som måste tas hänsyn till 

för att upprätthålla värdigheten. Kritisk sjukdom och akuta tillstånd innebar förlust av makt 

och kontroll över sin egen kropp, vilket reducerade autonomin och kunde upplevas 

förnedrande. Nyholm och Koskinen (2017) menade att sedering av en patient hotade 

värdigheten eftersom det gjorde så att patienten inte kunde uttrycka sin åsikt. Att vårda en 

patient med försämrad autonomi innebar djupa etiska utmaningar och för dessa patienter 

fanns alltid en risk att värdigheten kränktes av andras handlingar (Rejnö et al., 2020). Att ge 

vård mot patientens vilja hotade värdigheten, dock skedde intensivvården många gånger 

enligt principen om förmodat samtycke i kritiska lägen då patienten inte kunde uttrycka sin 

åsikt, vilket ofta innebar att fråga närstående om tiden fanns (Koksvik, 2015). 

 

3.2.3 Integritet 

Integritet är bundet till en persons fysiska och psykiska egenvärde med en stark koppling till 

värdighet (Statens medicinskt-etiska råd [SMER], i.d.). Integriteten hotades vid kritisk 

sjukdom och värdigheten riskerade att kränkas om integriteten inte skyddades (Moen & 

Nåden, 2015; Nyholm & Koskinen, 2017). Att sjuksköterskans etablerade en förtroendefull 

relation med patienten skyddade integriteten (Wilkin & Slevin, 2004). Den fysiska 

integriteten bevarades genom att ta hänsyn till patientens kropp och anständighet, vilket var 

en viktig del av att bli behandlad med respekt och värdighet (Carrese et al., 2015; Turnock & 

Kelleher, 2001). Detta innebar att vara ren, att inte exponeras eller blottas i onödan samt att 

skapa avskärmning och avskildhet som skydd (Aboumatar et al., 2015; Buchini et al., 2014; 

Carrese et al., 2015; Koksvik, 2015; Moen & Nåden, 2015; Nyholm & Koskinen, 2017; 

Plakas et al., 2009; Rejnö et al., 2020; Turnock & Kelleher, 2001). Den psykiska integriteten 

främjades av att ta hänsyn till patientens behov och värderingar samt att lindra stress och oro 

(Nyholm & Koskinen, 2017; Wilkin & Slevin, 2004). Värdigheten upprätthålls genom stöd, 

uppmuntran och bekräftelse (Aboumatar et al., 2015; Buchini et al., 2014; Moen & Nåden, 

2015; Wilkin & Slevin, 2004).  Att bryta mot sekretessen var kränkande för patientens 

integritet (Nyholm & Koskinen, 2017). 
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3.2.4 Kommunikation 

Sjuksköterskans interaktion med patienten skedde genom kommunikation i någon form. En 

god kommunikation var knutet till värdighet, vilket inom intensivvården kunde försvåras av 

fysiska hinder i patientens behandling. Att kommunicera med svårt sjuka, intuberade och 

sederade patienter utgjorde unika utmaningar för sjuksköterskan (Aboumatar et al., 2015). Det 

kritiska tillståndet kunde göra så att patienten helt exkluderades från kommunikationen (Moen 

& Nåden, 2015). Bristande kommunikation kunde ses som otillräcklig uppmärksamhet av 

patientens värdighet (Koksvik, 2015). Att ta hänsyn till patientens vilja genom en icke verbal 

kommunikation kunde ske genom att be patienten göra något som var möjligt att klara av, till 

exempel ja eller nej frågor som patienten kunde besvara genom kroppsspråk, eller genom att 

använda verktyg som bildtavlor samt att skriva (Carrese et al., 2015; Koksvik, 2015; Wilkin 

& Slevin, 2004). Moen och Nåden (2015) menade att patienten borde göras så delaktig som 

möjligt genom information och dialog.  

3. 3 Framställning av modellfall 

Intensivvårdssjuksköterskan Petra arbetar en valborgsmässoafton på centralintensiven. Vid 

11-tiden på förmiddagen meddelas Petra att hon ska ta emot en ny patient. Petra får en kort 

rapport om en kvinna som heter Frida född -95 och hittats medvetslös med alkoholhalt 4.0 

promille i blodet. Frida har druckit större mängder alkohol och vid ankomst till 

akutmottagningen har hon också krampat, efter att ha fått Stesolid upprepade gånger kunde 

hon inte längre hålla fri luftväg och var tvungen att intuberas och sövas. I botten har hon 

anorexi och har för bara en månad sedan varit inne efter en intoxikation av Paracetamol. 

Hon är RLS 3 och planeras för en lungröntgen då hon troligtvis har aspirerat. Fridas 

närstående har informerats om vad som har hänt och att hon är på sjukhuset. Ganska 

omgående efter att Frida kommer till centralintensiven får hon en tid för röntgen, Petra 

börjar direkt planera för en säker transport. Väl på röntgen behöver Frida flyttas över till 

röntgenbordet, personalen frågar ”är det Frida som kommer nu?” ”Ja” svarar Petra och 

uppger personnumret till röntgensjuksköterskan. Undersköterskan som står vid bordet ber 

Petra att ta ett inkontinensskydd och informerar Frida att de ska byta till torrt eftersom hon 

har kissat på sig och att det inte är någon fara.  

Kommentar: I modellfallet behandlas Frida med värdighet genom att samtliga definierande 

attribut finns representerade. Personalen uppvisar ett professionellt beteende och tar hänsyn 

till Fridas integritet genom att se till så hon inte ska känna någon skam. De kommunicerar 
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genom att prata med Frida och inte om Frida. Personalen respekterar Frida oavsett social 

status och bakgrund samt vädjar till autonomin genom att närstående är informerade och på så 

vis delaktiga. 

 

Figur 2. Modellfall med alla definierande attribut representerade. 

3. 4 Identifiering av ytterligare fall 

3.4.1 Gränsfall                                                                                              

Intensivvårdssjuksköterskan Petra arbetar en valborgsmässoafton på centralintensiven. Vid 

11-tiden på förmiddagen meddelas Petra att hon ska ta emot en ny patient. Petra får en kort 

rapport om en kvinna som heter Frida född -95 och hittats medvetslös med alkoholhalt 4.0 

promille i blodet. Frida har druckit större mängder alkohol och vid ankomst till 

akutmottagningen har hon också krampat. Efter att ha fått Stesolid upprepade gånger kunde 

hon inte längre hålla fri luftväg och var tvungen att intuberas och sövas. I botten har hon 

anorexi och har för bara en månad sedan varit inne efter en intoxikation av Paracetamol. 

Hon är RLS 3 och planeras för en lungröntgen då hon troligtvis har aspirerat. Ganska 

omgående efter att Frida kommer till centralintensiven får hon en tid för röntgen, Petra 

börjar direkt planera för en säker transport. Väl på röntgen behöver Frida flyttas över till 

röntgenbordet, personalen frågar ”är det intoxen som kommer nu?” Petra förklarar för 

röntgensjuksköterskan att det är Frida som ska göra en lungröntgen då misstanke om 

aspiration finns. Undersköterskan som står vid bordet ber Petra att ta ett inkontinensskydd 

och informerar Frida att de ska byta till torrt eftersom hon har kissat på sig och att det inte är 
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någon fara. 

 

Kommentar: Fallet innehåller delar av värdighet då personalen tar hänsyn till Fridas integritet 

och kommunicerar med henne. Respekt för Fridas situation och som unik individ uppnås inte, 

även om Petra försöker neutralisera situationen efter uttalandet om att identifiera en patient 

som ”intoxen”. Beaktande för Fridas autonomi saknas.   

 

 

Figur 3. Gränsfall med avsaknad av vissa definierande attribut. 

3.4.2 Motsatsfall 

Intensivvårdssjuksköterskan Petra arbetar en valborgsmässoafton på centralintensiven. Vid 

11-tiden på förmiddagen meddelas Petra att hon ska ta emot en ny patient. Petra får en kort 

rapport om en kvinna som heter Frida född -95 och hittats medvetslös med alkoholhalt 4.0 

promille i blodet. Frida har druckit större mängder alkohol och vid ankomst till 

akutmottagningen har hon också krampat, efter att ha fått Stesolid upprepade gånger kunde 

hon inte längre hålla fri luftväg och var tvungen att intuberas och sövas. I botten har hon 

anorexi och har för bara en månad sedan varit inne efter en intoxikation av Paracetamol. 

Hon är RLS 3 och planeras för en lungröntgen då hon troligtvis har aspirerat. Ganska 

omgående efter att Frida kommer till centralintensiven får hon en tid för röntgen. Väl på 

röntgen behöver Frida flyttas över till röntgenbordet, personalen frågar ”är det intoxen som 

Värdighet

Kommun-
ikation

Respekt

Autonomi

Integritet



 24 

kommer nu?” och Petra förklarar att det ska göras en lungröntgen då misstanke om 

aspiration finns. Petra går och tar ett förkläde och i samma ögonblick hör hon en 

undersköterska sucka ”hon har kissat på sig”.   

Kommentar: I motsatsfallet möts Petra och Monica av ett stigma från personalgruppen. Här 

illustreras hur värdigheten inte alltid respekteras likvärdigt för alla människor, i detta fall 

beroende på social status och bakgrund. Personalen visar respektlöshet mot Frida, bristande 

kommunikation och otillräckligt skydd av hennes integritet. Beaktande för Fridas autonomi 

saknas.   

 

Figur 4. Motsatsfall där alla definierande attribut saknas.  

3. 5 Identifiering av förutsättningar och konsekvenser                                             

Värdighet kunde inte uppnås utan att visa respekt för den unika individen med hänsyn till 

integritet och autonomi samt en god kommunikation anpassad efter omständigheterna. Detta 

förutsatte en humanistisk och holistisk vård av god kvalitet där alla aspekter av patientens 

hälsa respekterades (Nyholm & Koskinen, 2017; Rejnö et al., 2020; Wilkin & Slevin, 2004). 

Det måste även finnas en medvetenhet om värdighetens konstanta och jämlika värde samt 

föränderlighet genom påverkan av egna och andras handlingar (Edlund et al., 2013; 

Nordenfelt, 2004). För att kunna ge en värdig vård krävdes det att sjuksköterskan hade 

teoretisk och praktisk förståelse för innebörden av begreppet värdighet både som helhet, i det 

specifika sammanhanget och för patienten som person. Genom kunskap och kompetens 
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erhölls en förmåga att agera på ett sätt som bevarade värdigheten i möjligaste mån samt 

förståelse för hur sjuksköterskans handlingar inverkade på patienten (Buchini et al., 2014).  

För att en värdighetsbaserad vård skulle vara möjligt för sjuksköterskan måste det finnas 

tillräckligt med tid för patienten (Buchini et al., 2014). Sjuksköterskan skyddade värdigheten 

genom att agera i patientens bästa intresse (Rejnö et al., 2020). Som konsekvens av en värdig 

vård skapades välbefinnande (Moen & Nåden, 2015). Att relationen med sjuksköterskan 

resulterade i en personlig och individanpassad vård där patientens behov bemöttes var av stor 

betydelse för att bevara värdigheten och gjorde att patienten kände sig väl omhändertagen 

(Moen & Nåden, 2015). Värdigheten hotades om vården var omänsklig, överdriven eller 

orättvis (Söderberg et al., 1997). En vård där diskriminering eller nedlåtande attityd och 

beteende förekom kränkte värdigheten genom att skapa känslor av förminskning, förnedring, 

obehag och skam, vilket inverkade negativt på patientens självkänsla (Nyholm & Koskinen, 

2017; Rejnö et al., 2020).  

3.6 Definition av empiriska referenter 

3.6.1 Hälsotillstånd                                                                                                                   

Till följd av hälsotillståndet var etiskt svåra situationer vanligt förekommande. Inom 

intensivvården var patientens kritiska tillstånd många gånger livshotande. Patienterna lades in 

på intensiven för att komma över en akut och kritisk fas i deras sjukdom eller skada, och så 

fort deras tillstånd blev mer stabilt flyttades de till vanliga vårdavdelningar (Koksvik, 2015). 

Bidabadi och medarbetare (2019) menade att patientens fysiologiska behov alltid prioriterades 

medan de psykosociala behoven oftast togs för givet. Patienten kunde förlora kontrollen över 

situationen på grund av skada, sjukdom och behandling med reducerad autonomi, integritet 

och kommunikation som följd (Moen & Nåden, 2015). Att veta när behandlingen skulle 

avslutas eller inte var en svår fråga inom intensivvården med stor risk för att kränka 

värdigheten (Koksvik, 2015; Nyholm & Koskinen, 2017; Söderberg et al., 1997). 

3.6.2 Högteknologisk miljö                                                                                  

Intensivvårdens stressiga miljö och avancerade teknologi kunde inverka negativt på patientens 

värdighet. Teknologin var en nödvändig och självklar del av vården. Sjuksköterskorna kunde 

uppleva teknologin som ett hinder för omvårdnaden och att den gjorde patienten osynlig 

(Wilkin & Slevin, 2004). Apparaterna kunde göra att det var trångt och brist på utrymme 

(Buchini et al., 2014; Nyholm & Koskinen, 2017). Den fysiska miljön inverkade på patientens 
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upplevelse genom faktorer som ljud, ljus, rumstemperatur, mat och sängkläder (Carrese et al., 

2015). 

3.6.3 Maktbalans                                                                                                             

Relationen med vårdpersonalen var inte jämlik eftersom patienten befann sig i underläge 

(Bidabadi et al., 2019). Vårdpersonalens sätt och agerande kunde ha en positiv eller negativ 

inverkan på utjämnandet av maktbalansen. Genom att ta hänsyn till patientens åsikt, dela med 

sig av kunskap samt att inte se ner på patienten eller vara dömande stärktes patientens makt i 

situationen (Aboumatar et al., 2015). Att anklaga patienten för sin sjukdom till exempel på 

grund av ohälsosamma levnadsvanor eller att ha ett auktoritärt beteende var en 

missanvändning av makten (Bibadi et al., 2019). Sjuksköterskan kunde även använda sin 

makt i hälsofrämjande syfte. Patienten kunde känna sig tvingad att utföra aktiviteter mot deras 

vilja, särskilt vid mobilisering då de ofta kände sig för svaga, men i efterhand förstå att det var 

för deras eget bästa (Moen & Nåden, 2015). 

3.6.4 Delaktighet                                                                                                                       

Att vara delaktig i vård och beslut var en fundamental del av patientens autonomi. Genom att 

erbjudas ett val och delta i behandlingen samt erhålla uppriktig information om läget kunde 

patienten få en känsla av att ha kontroll och att vara självständig (Aboumatar et al., 2015; 

Nyholm & Koskinen, 2017). Kontinuerlig information och uppdatering om den dagliga 

planeringen gav patienten en chans att delta i vården (Moen & Nåden, 2015). Det var av stor 

betydelse att engagera patienten för att skapa delaktighet (Carrese et al., 2015). Att patienten 

klarade av saker på egen hand höjde självförtroendet (Moen & Nåden, 2015). 

3.6.5 Objektifiering                                                                                                                   

En objektifierande vård var kontraindicerat mot sjuksköterskans professionella holistiska 

värderingar.  Inom intensivvården kunde personen sägas försvinna tillfälligt till fördel för 

kroppens hälsa och det förekom många aspekter som inbjöd till avhumansiering (Koksvik, 

2015). Den högteknologiska utrustningen kunde bidra till objektifiering och göra att patienten 

trots all övervakning inte kände sig sedd (Aboumatar et al., 2015; Koksvik, 2015). Att inte 

bara lägga fokus på patientens kropp utan att se helheten genom biologiska, psykologiska, 

sociala, kulturella och spirituella aspekter motverkade objektifiering (Bidabadi et al., 2019 

Nyholm & Koskinen, 2017). Det krävdes att se människan bakom sjukdomen (Koksvik, 

2015). Det var också viktigt att inte sätta stämpel på patienten och prata om dem som ett 
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rumsnummer eller diagnos istället för att nämna dem vid namn (Bidabadi et al., 2019). 

Känslan av att bli behandlad som ett objekt hämmade värdigheten (Moen & Nåden, 2015). 

 

Figur 5. Sammanställning av begreppet värdighets definierande attribut och empiriska 

referenter. 

 

4. DISKUSSION 

Värdighet förekom i många olika dimensioner samtidigt och kunde förminskas eller förloras 

av respektlösa handlingar och beteenden i relationer med andra. Denna komplexa betydelse 

ledde till flera perspektiv för sjuksköterskan att förstå och ta hänsyn till för att kunna 

upprätthålla och främja värdigheten i relationen med patienten. Sjuksköterskan måste ha 

tillräcklig kunskap och kompetens för att ge en professionell, rättvis och individanpassad vård 

där alla olika aspekter av värdighet beaktas, oberoende av patientens tillstånd eller situation. 

Intensivvården utgjorde en kritisk och akut fas för patienten, vilket innebar ett särskilt utsatt 

sammanhang för värdigheten och en utmaning för sjuksköterskan att förhålla sig till. 

 

4.1 Resultatdiskussion  

Den sammanfattande analysen visade att värdighet är ett omfattande och konsekvent begrepp 

som kan appliceras inom intensivvården. Med hjälp av den teoretiska referensramen FoC fick 
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begreppet en kontext till sjuksköterskans relation med patienten. Begreppet värdighet belystes 

från flera olika synvinklar. Förutom dess konstanta existens kunde värdigheten stärkas liksom 

raseras av egna och andras handlingar, varpå begreppet ansågs relevant i relationen mellan 

patient och sjuksköterska. Upplevelsen av värdighet styrdes av individens erfarenheter och 

värderingar. Vid tillfällen då patientens värdighet kränktes kunde de känna förnedring och att 

de fråntogs möjligheten att påverka i vården. Meningsskiljaktigheter mellan patient och 

sjuksköterska kunde bli ett dilemma i vissa situationer vilket ledde till att begreppets kontext 

istället blev en etisk konflikt (Beach et al., 2005; Lin & Tsai, 2011). Utifrån den lexikala 

analysen (se bilaga 2) framkom värdighet som subjektivt och fick därigenom en individuell 

betydelse. Då begreppets definierande attribut betraktas som huvuddelen i analysen diskuteras 

resultatet med dessa som grund. 

 

4.1.1 Definierande attribut och referensram 

Begreppets fyra definierande attribut som framkom i studien var autonomi, respekt, integritet 

och kommunikation. Utifrån studiens resultat kan det konstateras att intensivvården präglades 

av en högteknologisk och akut miljö med vårdsituationer som involverade patienter med 

måttligt till gravt nedsatt autonomi. Inom relationen med patienten måste sjuksköterskan 

därför ha förmåga att anpassa vården efter patientens individuella förmåga och behov. Rejnö 

och medarbetare (2020) menar att det i situationer där patienten har nedsatt autonomi finns 

stor risk att värdigheten inte respekteras och i värsta fall kränks. Genom att göra patienten och 

närstående involverade i beslutfattandet om vården främjas värdigheten (Wilkin & Slevin, 

2004). Tingsvik och medarbetare (2018) belyser att patienten är en person med resurser och 

förmågor och inte bara en passiv mottagare, därför är deltagande och inkludering i vården en 

viktig aspekt för att upprätthålla välbefinnandet.  

 

Omvårdnad med respekt för individen framkom som något fundamentalt hos sjuksköterskan 

och var nödvändigt för en god relation med patienten. Detta beskrivs av Martin-Ferreres och 

medarbetare (2019) som att medvetenhet, ansvar och det aktiva försvaret av 

värdighetsbevarande beteenden är grunden för en värdig omvårdnad. Den teoretiska 

utgångspunkten FoC tydliggjorde relationsaspektens betydelse för det praktiska arbetet. 

Risken för att kränka värdigheten är större när relationen mellan två personer blir 

asymmetrisk genom att den ena personen har mer makt, styrka och auktoritet, vilket innebär 

att patienten måste ses som en jämlik (Bidabadi et al., 2019). Att skapa förtroende gentemot 

patienten är en förutsättning för att vidmakthålla en bra relation (Feo et al., 2017a). För en 
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djupt sederad patient kan detta enligt Koksvik (2015) innebära att relationen etableras med de 

närstående, för att på så sätt lära känna patienten som person och därigenom individanpassa 

vården. I akuta lägen menar Turnock och Kelleher (2001) dock att respekten för värdigheten 

kan vara svår att upprätthålla. Orsaken till detta beskrivs av Söderberg och medarbetare 

(1997) som att värdighetstänket lätt glöms bort i kritiska situationer. 

 

Att sjuksköterskan respekterade patientens integritet och inte kränkte den fysiska kroppen 

främjade värdigheten. I de flesta situationer då en individ kommer i kontakt med sjukvården 

förekommer situationer som kan uppfattas som pinsamma för patienten (Aydin Er et al., 

2018). Resultatet visade att patienterna bör ses som en helhet med flera biologiska, 

psykologiska, sociala, kulturella och andliga aspekter istället för att enbart fokusera på den 

fysiska kroppen (Nyholm & Koskinen, 2017; Rejnö et al., 2020; Wilkin & Slevin, 2004). 

Patientens värdighet måste tas hänsyn till i alla lägen oavsett behov, situation och 

omständigheter. Turnock och Kelleher (2001) menar dock att patienten ibland exponeras för 

att vara lättillgänglig och underlätta för vårdpersonalen vid klinisk bedömning och 

behandlingsåtgärder, till exempel genom att inte ha kläder på sig eller skärmas av ordentligt.  

 

Jangland och medarbetare (2018) beskriver miljön som en påverkande faktor då en stökig 

omgivning med utebliven sömn påverkar patientens välbefinnande, flersalar leder till 

bristande hänsyn till integritet samt att patienterna känner stress då sekretessen inte alltid 

upprätthålls. Brown och medarbetare (2018) belyser vikten av ett trevligt arbetsklimat inom 

personalgruppen, eftersom det annars kan få en smittsam effekt och resultera i en negativ 

inverkan på relationen med patienten. Att omgivning och organisation inverkade på relationen 

mellan sjuksköterskan och patienten med både positiva och negativa konsekvenser 

framhävdes även i studiens resultat. Sjuksköterskan måste ges förutsättningar i form av tid 

och resurser för att främja värdigheten i relationen med patienten (Buchini et al., 2014).  

 

Under tiden på intensiven utsattes patienten för en fysisk och psykisk stress. Vid behandling 

med mekanisk ventilation kan patienten uppleva frustration över att inte kunna framföra sina 

önskemål och tankar (Moen & Nåden, 2015). Att kommunikation kräver tid och tålamod är 

särskilt viktigt att ta hänsyn till när patienten inte kan uttrycka sig självständigt och 

sjuksköterskor är därför nyckeln till patientens tillgång till kommunikation (Üzar Özçetin & 

Hiçdurmaz, 2015). Att vara sjuk och beroende av andra människor kan upplevas obehagligt 

och förnedrande, dock kan sjuksköterskan vidta åtgärder för att minska dessa känslor då 
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kommunikationen utgör en stor del av relationen med patienten (Jangland et al., 2018). 

Edlund och Lindwall (2017) menar att patienten behöver få information om behandlingar och 

åtgärder av sjuksköterskan eftersom det ger patienten möjlighet att påverka och därmed 

stärker värdigheten. Detta stöds även i Moen och Nådens (2015) kvalitativa studie som visar 

att värdigheten stärks om patientens individuella önskemål kan tillgodoses och patienten 

involveras genom kontinuerlig information. 

 

4.1.2 Klinisk relevans  

En ökad förståelse för värdighetens betydelse inom intensivvårdssammanhang samt hur denna 

främjas i relationen mellan sjuksköterska och patient kan leda till högre tillit, förbättrad 

återhämtning, minskat lidande och kortare vårdtider. På vilket sätt kunskap och kompetens är 

relevant i klinisk praxis har granskats genom en jämförande retrospektiv och prospektiv studie 

av Park och medarbetare (2015) avseende det etiska förhållningssättet av vården i livets slut 

på intensiven. Brister som uppmärksammas i den retrospektiva delen är otillräckligt 

kvalificerade sjuksköterskor samt låg ekonomisk ersättning. I den prospektiva delen har 

undervisning och bättre ersättningar implementerats och vilket leder till ett positivt utfall 

gällande sjuksköterskans etiska förhållningssätt till patienten. Detta visar att utbildning och 

forskning behövs för att förbättra vård och omvårdnad.  

 

Tidigare forskning av Sanaková och Cáp (2019) där ett antal äldre personer intervjuades visar 

att det finns ett stigma gentemot patientens ålder och att de kan känna sig som en ekonomisk 

belastning för samhället. Därutav är förhållningssättet mot de äldre viktigt genom att inte 

uttrycka eller bete sig på ett kränkande eller olämpligt sätt. Studiens resultat visade att det 

fanns en stor medvetenhet om alla människors lika värde, som trots det inte alltid följdes i 

praktiken beroende på patientens sociala status och bakgrund (Bidabadi et al., 2019). Detta 

indikerade att även om sjuksköterskan har en god teoretisk medvetenhet måste detta 

synliggöras inom den praktiska vården genom handlingar och bemötande i relationen med 

patienten. 

 

Arman (2016a) samt Jacelon och medarbetare (2004) menar att värdigheten både kan 

respekteras och kränkas av andras handlingar. Detta beskrevs i en konkret situation genom 

förekomst eller avsaknad av begreppets definierande attribut i de fiktiva fallbeskrivningarna. 

Sjuksköterskan hamnade i en svår situation där hon försökte upprätthålla patientens värdighet 

samtidigt som annan vårdpersonal misslyckades med detta. Syftet med fallbeskrivningarna 
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var att tydliggöra hur det vardagliga vårdarbetet kunde inverka såväl positivt som negativt på 

patientens värdighet oavsett medvetandegrad, eftersom denna aspekt framkom i studiens 

resultat. Nyholm och Koskinen (2017) samt Wilkin och Slevin (2004) betonar 

sjuksköterskans etiska ansvar att bevara och försvara patientens värdighet. Detta beskrivs av 

Söderberg och medarbetare (1997) som att sjuksköterskan måste ha modet att säga ifrån i 

situationer där patientens värdighet kränks eller riskerar att kränkas av andras handlingar.  

 

4.1.3 Etik- och samhällsperspektiv 

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) stadgas i 2 § att vården ska ges med respekt för 

alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. I det etiska ansvaret 

som sjuksköterska ingår ett samhällsansvar som går ut på att vara mottaglig för ny forskning 

och utveckling samt integrera och implementera bästa möjliga evidens i det vardagliga 

vårdarbetet (SSF, 2016). Sjuksköterskan är en yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården med 

skyddad yrkestitel och personlig legitimation, vilket innebär att arbetet ska utföras i enlighet 

med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det krävs därför en medvetenhet om hur 

sjuksköterskans beteende, attityd och handlingar påverkar relationen med patienten i det 

praktiska vårdarbetet, vilket bygger på kunskap och erfarenhet.   

 

Att hälso- och sjukvården ska kännetecknas av respekt för den enskilda människans 

okränkbarhet återfinns på flera ställen i lagstiftningen (Rönnberg, 2005). För att bli mottaglig 

för information vill människan kunna se sammanhang för att kunna koppla ihop, tydliggöra 

och sedan förklara för andra (Vetenskapsrådet, 2017). Utifrån ett samhällsperspektiv behövs 

vidare forskning inom värdighetens betydelse för kunskap och utveckling inom 

vårdvetenskapen samt för att upprätthålla en god och säker vård som följer gällande lagar, 

författningar och etiska riktlinjer. Eftersom återhämtningen kan påverkas av patientens 

upplevelse av värdighet är det därför av stor betydelse att sjuksköterskan har tillräcklig 

förståelse, medvetenhet och kunskap att aktivt arbeta för att upprätthålla värdigheten i 

relationen med patienten (Beach et al., 2005). 

 

4.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras styrkor och svagheter med studien genom termer av trovärdighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet.  
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4.2.1 Walker och Avants metod för begreppsanalys 

Begreppsanalys enligt Walker och Avants (2011) strukturerande och avsmalnande modell 

valdes som metod eftersom den är utformad för forskning inom vårdvetenskap och ansågs 

lämplig för att uppfylla syftet. Detta kan ses som en styrka med studien, eftersom ett väl 

besvarat syfte stärker studiens trovärdighet (Fridlund & Mårtensson, 2017). Segesten (2017) 

menar att en begreppsanalys som examensarbete för sjuksköterskor kan förtydliga och skapa 

en gemensam innebörd av ett begrepp som används för att beskriva fenomen inom 

omvårdnad. Asp (2017) beskriver syftet med utvecklingen av vetenskapliga begrepp som att 

de ska vara till praktisk nytta genom att skapa en förståelse för patientens upplevelse och att 

den kunskap som fås ledsagar vårdpersonalen i omvårdnadsarbetet. Denna metod bedömdes 

därför passa in på värdighet eftersom det är ett svårdefinierat, multidimensionellt och 

komplext begrepp med hög relevans inom en vårdkontext.  

 

Walker och Avant (2011) menar att en begreppsanalys skapar en enorm insikt i fenomenet 

som studeras, men att det är en utmaning. En svårighet med att använda denna metod var att 

tillvägagångssättet för de olika stegen i modellen inte fanns detaljerat beskrivet utan 

förklarades mer övergripande, framförallt från steg tre och framåt. Detta gjorde att studiens 

resultat till stor del bygger på egna tolkningar för vad som ska ingå i analysen för modellens 

respektive steg samt hur det ska redovisas. Då denna metod användes för första gången 

eftersöktes stöd genom granskning av tidigare begreppsanalyser, där det tydligt framkom att 

det inte fanns någon strikt anvisning för Walker och Avants metod eftersom den var utförd på 

flera olika sätt. Denna metod för begreppsanalys rekommenderas dock särskilt för nybörjare, 

eftersom den anses vara lättast att förstå och hantera (Walker & Avant, 2011).  

 

Enligt Polit och Beck (2016) ökar studiens trovärdighet och tillförlitlighet genom att tydligt 

beskriva metod och tillvägagångsätt. Detta återgavs så noggrant som möjligt enligt hur 

metoden tolkades och utfördes i denna studie. Eftersom klara anvisningar saknades för 

majoriteten av modellens åtta steg kan metoden dock ses som en svaghet med studien ur detta 

perspektiv. Walker och Avant (2011) beskriver metoden som en icke-linjär process med få 

regler att förhålla sig till, vilket innebär att gå fram och tillbaka mellan de olika stegen i 

modellen under resultatets gång när nya infallsvinklar framkommer. Detta arbetssätt utgjorde 

ytterligare en svårighet med att beskriva tillvägagångssättet i detalj. 
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4.2.2 Datainsamling och urval 

Enligt Walker och Avant (2011) bör det valda begreppet ses ur alla vinklar och inte begränsas 

till ett sammanhang eller kontext för att få fram en mer omfattande betydelse. Detta arbetssätt 

var dock inte möjligt inom tidsramen för studien då det fanns oändligt mycket källor att tillgå. 

Den litterära datainsamlingen avgränsades därför till vårdvetenskapligt material som ansågs 

relevant för studiens syfte. Ett av inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle vara 

peer reviewed, vilket även stärker studiens trovärdighet och kvalitet (Henricson, 2017; Polit & 

Beck, 2016). Ytterligare ett inklusionskriterie var att ingen tidsbegränsning användes för att 

inte gå miste om viktig kunskap, eftersom begreppets betydelse och förståelse är föränderligt 

över tid (Walker och Avant, 2011). 

 

Artikelsökningarna skedde i två omvårdnadsinriktade databaser för att få fram relevant 

forskning för syftet, vilket kan ses som en styrka med studien. Enligt SBU (2017) krävs det att 

sökningen omfattar minst två databaser för den ska vara tillräcklig. Eftersom sökordet dignity 

gav ett ohanterligt antal träffar inom vården generellt var det nödvändigt att avgränsa 

sökningen med den booelska termen AND i kombination med intensive care. Denna 

specificering innebär dock en risk att missa relevant data (Karlsson, 2017; SBU, 2017). 

Sökordet Fundamentals of Care gav inga träffar inom en intensivvårdskontext. Detta sågs inte 

som negativt för studiens trovärdighet, eftersom FoC är en modell för omvårdnad som går att 

tillämpa på vilken typ av patientgrupp som helst då det endast fokuserar på 

omvårdnadsaspekten och inte patologin eller sjukdomen i sig (Jangland et al., 2016; Kitson et 

al., 2013). FoC gav istället kunskapen som behövdes vid urval och bearbetning av artiklarna 

för att förstå vilka aspekter som ingår i sjuksköterskans relation med patienten.  

 

Totalt inkluderades 14 artiklar till studiens litterära analys, av vilka majoriteten baserades på 

kvalitativa data från intervjuer, fokusgrupper och observationer på intensivvårdsavdelningar. I 

flera artiklar kombinerades två eller flera datainsamlingsmetoder vilket ökar deras 

tillförlitlighet (Polit & Beck, 2016; SBU, 2017). Två av artiklarna var begreppsanalyser av 

värdighet knutet till en vårdkontext som bedömdes vara relevant för studiens syfte. Av 

resterande 12 artiklar utgick alla från intensivvården utom en, som däremot innehöll 

värdighetsaspekten ur ett medvetslöst perspektiv och därför svarade an mot syftet, eftersom 

detta är ett vanligt förekommande tillstånd för patienten på intensiven.  
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Artiklarna innehöll perspektiv från såväl sjuksköterskor och övrig vårdpersonal som patienter 

och närstående, genom ett flertal olika synvinklar och dimensioner av begreppet med 

varierande utgångspunkter. Enligt Walker och Avant (2011) är innebörden av begreppet det 

centrala i en begreppsanalys, därför är alla aspekter viktiga för förståelsen av begreppet. 

Denna kombination av data ansågs uppfylla syftet inom rimligheten för studiens tidsram, utan 

att göra datainsamlingen varken för begränsad eller omfattande.  

 

4.2.3 Analys  

Artiklarna är skrivna på engelska och översattes noggrant till svenska för att undvika 

missförstånd.  Eftersom engelska inte är författarnas modersmål finns en risk att vissa ord och 

meningssammanhang inte har översatts eller förståtts korrekt, vilket kan ses som en svaghet 

med studien. Resultatet har arbetats fram i flera omgångar och tidigare steg har gjorts om vid 

behov då ny information kommit fram, vilket minskade risken att betydelsefullt innehåll 

missades. Det var inte möjligt att redovisa allt som framkom om begreppet värdighet i detalj, 

därför analyserades de delar av de inkluderade artiklarnas resultat som svarade an mot syftet 

medan innehåll som inte bedömdes vara relevant sållades bort.  

 

Att bestämma begreppets definierande attribut utgör hjärtat i analysen (Walker & Avant, 

2011). Från den litterära analysen framträdde till slut fyra definierande attribut som återfanns i 

samtliga studier i någon form. Dessa attribut växte fram genom upprepad och noggrann 

läsning, reflektion, jämförelse och sammanställning av beskrivningar som var frekvent 

förekommande. Fallbeskrivningarna syftar till att förtydliga attributen genom att se dem i ett 

sammanhang, men kan även begränsa förståelsen av begreppet (Walker & Avant, 2011).  

 

Trovärdighet handlar om i vilken grad läsaren kan lita på studiens resultat och tillförlitlighet 

innebär om studien är oberoende av forskarens perspektiv (Polit & Beck, 2016; SBU, 2017). 

De olika artiklarnas resultat stämde överens med varandra på ett flertal punkter vilket bidrar 

till att öka studiens trovärdighet. Samma forskare förekom i två av artiklarna eftersom de 

utgjorde olika delar av ett forskningsprojekt. Resterande artiklar hade olika forskare som dock 

refererade till varandra i flera fall, vilket kan indikera på att en liknande förförståelse fanns 

som utgångspunkt för deras analyser och därmed påverka studiernas tillförlitlighet.   

 

Enligt Fridlund och Mårtensson (2017) kan tillförlitligheten relateras till hur sannolikt det är 

att få samma resultat vid upprepning av studien. Detta bedöms vara svårt med Walker och 
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Avants metod på grund av den icke-linjära processen och utrymmet för egen tolkning i flera 

steg av i modellen. Walker och Avant (2011) menar att analysen måste vara ytterst noggrann 

och precis, men att resultatet aldrig kan betraktas som fulländat eftersom två personer oftast 

inte kommer fram till exakt samma attribut för samma begrepp.  

 

Resultatet inkluderar studier från intensivvårdsavdelningar i flera olika länder och har därför 

en bred omfattning gällande kulturella och organisatoriska faktorer som kan inverka på 

patientens värdighet i relationen med sjuksköterskan. Detta kan anses stärka studiens 

överförbarhet eftersom resultatet trots geografisk spridning är samstämmigt på flera punkter. 

Enligt Polit och Beck (2016) samt SBU (2017) är det dock upp till läsaren att bedöma 

resultatets överförbarhet och för att det ska vara möjligt krävs en väl beskriven studie. 

 

4.2.4 Forskningsetiska överväganden 

Till denna studie behövdes ingen forskningsetisk granskning eftersom underlaget utgjordes av 

studier som redan var granskade av forskningsetiska nämnder, vilket även bidrog till studiens 

objektivitet och kvalitet (Vetenskapsrådet, 2017). I studien har fokuserats på att inte kopiera 

data rakt av utan att omformulera, hänvisa till och sammanställa på ett sant och riktigt sätt. 

Författarnas förförståelse utgjordes av tidigare erfarenheter inom vården både som yrkes- och 

privatpersoner samt generellt i form av egna värderingar. Eftersom författarnas förförståelse 

alltid påverkar varje del av processen är det önskvärt att aktivt förhålla sig till detta 

(Henricson, 2017; SBU, 2017). Därför eftersträvades ett objektivt och neutralt förhållningsätt, 

dock är det inte möjligt att helt bortse från förförståelsen vilket innebär att den genomgående 

har influerat arbetet med studien. 

 

4.3 Slutsats 

I relationen mellan sjuksköterska och patient uppnås värdighet genom att visa respekt för den 

unika individen med hänsyn till integritet och autonomi samt en god kommunikation 

anpassad efter omständigheterna. Värdigheten måste beaktas för en god vård och omvårdnad 

som optimerar patientens välbefinnande och skapar trygghet, vilket innebär att det även utgör 

grunden inom sjuksköterskans relation med patienten.  På grund av patienternas sköra 

tillstånd och specifika behandling på intensiven är upprätthållandet och främjandet av deras 

värdighet många gånger en utmaning. Detta ställer ökade krav på sjuksköterskans kunskap 

och förmåga att etablera en relation med patienten. 
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Självständighetsdeklaration  

Författare Elin Engman har skrivit bakgrund och metoddiskussion samt utfört steg 3,4,7 och 8 

i resultatet. Författare Fredrik Tholin har gjort figurer och layout samt steg 5–6 i resultatet. 

Resterande delar av arbetet med denna uppsats har författarna i lika stor omfattning bidragit 

till.  
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in an intensive 

care unit.  

 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Att undersöka 

betydelsen av 

omvårdnad för 

intensivvårds-

sjuksköterskor. 

Kvalitativ deskriptiv 

studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 12 

intensivvårdssjukskö

terskor. 

En holistisk och human 

vård eftersträvades 

utifrån kunskap, känslor 

och färdighet. Närvaro 

och sätt inverkade på 

värdigheten, som att 

tillmötesgå patientens 

behov, uppmuntra, 

trösta och lyssna. 

Kommunikation och 

information var viktigt i 

samspelet med 

patienten, oavsett 

tillstånd. 
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Bilaga 2. Synonymer till begreppet värdighet.  
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2
0
1
5
) 

      

Allvar    x  x   

Anseende  x       

Anständighet    x  x   

Balans      x   

Balanserat 

uppträdande 

   x  x   

Befattning    x  x  x 

Bestämd känsla 

av vad som är 

värdigt 

 x  x x x  x 

Beteende för den 

egna personen 

 x  x x x   

Dignitet  x  x  x x  

Doktorsgrad    x  x   

Egenskap    x  x   

Fattning     x  x   

Förnämhet    x  x   

Förtjänst x        

Grad  x       

Grandezza   x x  x   

Gravitet    x  x   

Höghet    x  x   

Högtidlighet    x  x   

Karaktär    x  x   

Korrekthet    x  x   

Majestät    x  x   

Nobless   x x  x x  
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Pondus   x x  x x  

Rang x x x x  x   

Respektabilitet    x  x   

Sinnesro    x  x   

Själsjämvikt    x  x   

Självaktning   x x  x x  

Stil   x    x  

Stolthet   x x  x x  

Ställning  x x      

Takt   x x  x x  

Titel   x      

Ämbete    x  x   

Ämbetsställning    x  x   

Äreställe    x     

Värde x x  x  x   

 


