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Abstrakt 
 

Bakgrund: År 2014 registrerade IVO 32 735 nya klagomål, där patienter upplever 

brister i given vård och behandling. Sjukvårdspersonalen har ett ansvar att bemöta 

patienter så att alla får lika rättigheter och möjligheter och att deras värdigheter 

bevaras.  
Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskan kan bevara patientens värdighet inom 

sjukhusmiljö. 
Metod: Litteraturgranskning av åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar från databaserna 

PubMed och Cinahl. 

Resultat: Det framkom att sjuksköterskan kan bevara patientens värdighet genom att 

kommunicera, visa respekt, verka för integritet samt att anpassa miljö. 
Slutsats: Människors värdighet hotas då de hamnar på sjukhus. Genom att tillämpa 

personcentrerad vård kan detta reduceras. Ny kunskap inom området kan hjälpa 

sjuksköterskor att bidra till en bättre patient upplevelse av vården och en minskning av 

klagomål. 
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Introduktion 

 

 

Problemområde 

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tar emot anmälningar och klagomål på given vård 

och behandling. År 2014 registrerade IVO 32 735 nya klagomål. Detta är en ökning med 1564 

ärenden från föregående år. Hälften av alla klagomål från patienter faller på somatisk 

specialistsjukvård. Ett återkommande problem är att många patienter upplever att de inte blir 

lyssnade till eller gjorts delaktiga i sin vård och behandling (IVO, 2015). Brister när det gäller 

bemötande kan vara allt ifrån nonchalans, avsaknad av medmänsklighet och engagemang till 

allvarliga kränkningar (Croona, 2003). I Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 

framkommer det att samma problem även finns internationellt (Socialstyrelsen, 2009).  

 

En vårdsituation skapar ett möte som ger en maktobalans. Patienten befinner sig i ett 

underläge på grund av sjukdom och okunskap, sjuksköterskan däremot hamnar automatiskt i 

ett överläge på grund av sin yrkeskunskap, fackspråk och status. Sjukvårdspersonalen har ett 

ansvar att bemöta patienter på ett sådant sätt så att alla får lika rättigheter och möjligheter 

(Socialstyrelsen, 2015). Eftersom patienten hamnar i en beroendeställning är det av största 

vikt att sjuksköterskan arbetar för att bevara patientens integritet, värdighet och autonomi. 

Detta görs bäst genom att omvårdnaden bedrivs på patientens villkor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009). Trots goda avsikter visar socialstyrelsens- och 

diskrimineringsombudsmannens rapporter att människor inte ges lika vård. Det beror på att 

såväl vården som samhället har en ram av diskriminerande strukturer som skapats av olika 

attityder och värderingar i samhället (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Sjuksköterskeprofessionens förtroende påverkas av omvårdnadens kvalitet. För att bibehålla 

och främja detta förtroende är det viktigt att alla sjuksköterskor värnar om relationen till 

patienten. Patientens värdighet, integritet och självbestämmande är av stor betydelse för att 

kunna känna tillit, hopp och mening och ett lindrat lidande trots ohälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014a). Detta aktualiserar syftet med den här studien som är att 

beskriva hur sjuksköterskan kan bevara patientens värdighet i sjukhusmiljö, då den lyfter fram 

vikten av ett bra bemötande och förhållningssätt gentemot patienter. 
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Bakgrund 

 

Teoretisk referensram 

 

Studiens utgångspunkt var ett humanistiskt synsätt som innebär att kropp och själ är odelbara 

och att människan själv ansvarar för sitt liv (Kozier, Berman & Snyder, 2012). Enligt 

Eriksson (2014) grundar sig den humanistiska synen på vördnad och respekt inför den unika 

människan. Katie Eriksson baserar sin vårdteori på begreppet omsorg (caritas). Teorin har en 

filosofisk karaktär och handlar om vårdandets essens eller ursprungliga idé. Eriksson 

använder sig huvudsakligen av fyra begrepp: människa, hälsa, vård och lidande. Teorin 

grundar sig på vad hon anser vara människans huvudsakliga existentiella problem: 

förhållandet mellan individen och andra människor samt gud och människan (a.a.). Enligt 

Katie Erikssons teori är det i dessa relationer som människan och dess existens skapas. 

Hennes människosyn är tätt sammansvetsad med förhållandet mellan individen och den andra. 

Den andra innefattar både anhöriga, vänner och vårdgivare samt gud (Kirkevold, 2000). 

 

Holism definieras av McEvoy och Duffy (2008) som ett tillstånd av harmoni mellan kropp, 

själ, känslor och ande. Varje patient är unik som människa och helheten av hens fysiska, 

sociala, kulturella och andliga förmågor är sammankopplade med varandra (a.a.). 

Helhetsperspektiv förekommer också inom personcentrerad vård där patienter ses som 

personer utifrån ett holistiskt synsätt där hela människan beaktas och inte reduceras till sin 

sjukdom, utan snarare tas hänsyn till deras personlighet och integration inom miljö, deras 

styrkor, deras framtidsplaner och deras rättigheter (Ekman et al., 2011).  

 

Ovanstående människosyn och teoretiska perspektiv syftar till att se människan som en helhet 

vilket stämmer väl överens med författarnas människosyn. Det anknyter väl till syftet med 

denna studie då värdighet bör ses ur ett helhetsperspektiv. 

 

 

Värdighet 

 

Enligt Griffin - Heslin (2005) är värdighet en central företeelse inom omvårdnad med 

utgångspunkter som respekt, autonomi, empowerment, integritet, empati, kommunikation och 

medmänsklighet. För att kunna upprätthålla patienternas värdighet måste även 
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sjuksköterskorna känna sig värdefulla (a.a.). Edlund (2012) delar in begreppet värdighet i tre 

dimensioner, den absoluta värdigheten, är fri från värderingstänkande och oföränderlig. Den 

relativa värdigheten innefattar en inre etisk hållning som gör oss medvetna om den egna och 

andras värdighet. Den är beroende av människans kultur och ändrar sig under livets gång 

eftersom den alltid upplevs i relation till någon och något. Den yttre värdigheten visar sig 

genom estetiskt handlande. Av patienter och sjuksköterskor beskrivs värdighet som att vara 

hederlig, känna stolthet, självständighet, känna sig värdefull, ha kontroll och kunna ta ansvar. 

Känslan av att vara betydelsefull gör att den egna värdigheten bekräftas (a.a.). 

 

Alla människor har en värdighet som vi har enbart genom att vara människa. Det innebär att 

alla har rätt att utforma sitt liv och bli bekräftad som den unika person man är. Rätten att bli 

bekräftad skapar dock en skyldighet att ge andra människor samma rätt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014b). Att reflektera över mänsklig förmåga är betydelsefull för att 

upprätthålla och främja mänsklig värdighet. Patienternas krav på bekräftelse av deras behov 

kan ge en känsla av välbefinnande, men det är mycket individuellt. Patienters förväntningar 

och mentala tillstånd är därför viktigt att tänka på. Genom att erbjuda patienterna behandling 

samt hjälp och vård som är lämplig i givna situationer respekteras deras vilja, integritet och 

värdigheten behålls (Stabel & Nåden, 2006). 

 

 

Bemötande 

 

Croona (2003) beskriver bemötande som mänsklig kommunikation och att möta människans 

krav och förväntningar. Ett gott bemötande är det som vårdsökande och allmänheten förväntar 

sig få av de professionella inom vården. Personalen måste bortse från sina egna värderingar 

vad gäller patientens livsval eller identitet. Vad som anses vara ett bra bemötande är högst 

individuellt men det innefattar att vi känner oss trygga, respekterade och att vi får rätt vård 

(Denhov, 2007). Det goda bemötandet innefattar också etik men vad som anses vara det rätta 

och goda varierar mellan olika kulturer. När patienter blir gott bemötta genom att personalen 

har en helhetssyn, visas vänlighet, förtroende, tilltro och hjälp ges vid behov. Då kan 

patienterna känna trygghet, känna sig omhändertagna och ha en känsla av kontroll vilket i sin 

tur inger hopp och säkerhet. Bra vård nås delvis genom ett gott bemötande (Croona, 2003). 

Målet med omvårdnad är att patienten ska vara självständig och oberoende så långt det är 

möjligt och uppleva god hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). 
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Makt 

 

Skau (2001) beskriver makt som ett begrepp som i vardagligt tal ofta ger ett negativt intryck. 

Människor vill helst slippa utsättas för andras maktutövande och att beskriva sig själva som 

personer med makt. Makt i sig behöver inte nödvändigtvis vara av ondo och inte heller positiv 

eller negativ. Makt kan utövas på ett etiskt försvarbart sätt men även på ett oetiskt sätt och 

sammankopplas per automatik med etiska frågor och konflikter. Grunden till makt är 

ojämlikhet mellan människor och den kan vara baserad på allt från frivillig underkastelse till 

användning av vapenmakt och fysiskt våld (a.a.). Makt finns i alla relationer och förknippas 

med kunskap, moral och etik (Rundqvist, 2012). Sjuksköterskan måste ha i åtanke att 

relationen mellan hen och patienten bygger på ett beroende och en maktrelation som utgör en 

annan sorts relation än vad som finns mellan två vänner som har en ömsesidig och helt 

frivillig relation (Delmar, 2012). 

 

 

Patient och sjuksköterska i en vårdande relation 

 

En vårdande relation skulle enligt Kasén (2012) kunna beskrivas som en vårdrelation där 

patientens lidande lindras. Språkligt skulle relationen kunna förklaras som: förhållande, 

förpliktelse, beröring och berättelse. Förhållandet kan handla om en inre ställning eller yttre 

villkor. Förpliktelse kan innehålla ett löfte om att inte överge. Beröring kan förmedla både 

värme och omsorg men även motsatsen. Berättelsen kan beröra eller utesluta (a.a.). Enligt 

Berg och Danielson (2007) behöver patienter en personlig vårdande relation för att få 

förtroende för vården. Den vårdande relationen skapar ett ömsesidigt intresse av att ha en 

meningsfull social relation. Detta är en process som påverkar både patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonal. Deras kompetens och samarbete i ett team spelar en stor roll för patientens 

hälsa, välbefinnande och trygghet. Brist på engagemang, information, tillgänglighet och 

kontinuitet samt stress i vården kan framkalla barriärer i en vårdande relation (a.a.). 

Sjuksköterskan ska respektera patienten och i största mån uppfylla patientens behov av 

omvårdnad. För att vara en god kommunikatör ska sjuksköterskan kunna lyssna, ta initiativ 

och ge stöd (Eide & Eide, 2006). 
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Personcentrerad vård 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) 2a§ är personcentrerad vård ett av kraven 

vad gäller god vård inom hälso- och sjukvården och vård och behandling ska genomföras i 

samråd med patienten så långt det är möjligt. Det framkommer också tydligt i patientlagen 

(SFS, 2014:821) att hälso- och sjukvården “ska så långt som möjligt utformas och genomföras 

i samråd med patienten” (1 §). 

 

Begreppet personcentrerad vård har enligt Edvardsson (2010b) blivit liktydligt med god 

omvårdnad. Hälso- och sjukvård ska inkludera ett livsvärldsperspektiv som innefattar 

personens tankar och upplevelser om sin varande situation och på ett humanistiskt sätt möta 

andra och bevara deras värdighet. Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att inkludera 

personen i alla vårdbeslut och vårdprocesser utifrån individens perspektiv (Edvardsson, 

2010a, 2010b). Inom personcentrerad vård står patientens berättelse, partnerskap och 

dokumentation i centrum för vårdprocessen. Partnerskap innebär att man delar information, 

samtal och beslutsfattande för en delaktighet mellan personal och person samt säkerställer 

kvaliteten av dokumentation utifrån en helhetssyn av patientberättelsen (Kristensson Uggla, 

2014). För att skapa en personcentrerad vård är det viktigt att fånga upp patientberättelsen för 

att fastställa hens behov, resurser och förväntningar. Man bör se personen bakom patienten 

som en människa med känslor och behov, för att tillsammans kunna diskutera och planera 

vård och behandling som är anpassad till hens livsstil, värderingar och hälsoproblem (Ekman 

et al., 2011). 

 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskan kan bevara patientens värdighet i 

sjukhusmiljö. 
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Metod  

 

 

En litteraturstudie genomfördes med inspiration av Friberg (2006b) för att bidra med evidens 

för vidare forskning. Kvalitativa studier har sin utgångspunkt i patientens lidande, 

upplevelser, erfarenheter och förväntningar (Friberg, 2006a). En litteraturstudie är enligt Polit 

och Beck (2014) en skriftlig sammanfattning av evidens på ett forskningsproblem. Att göra en 

litteraturöversikt innebär enligt Friberg (2006b) “att ta reda på befintlig forskning inom ett 

visst område för att få en uppfattning om vad som studerats, vilka metoder eller vilka 

teoretiska utgångspunkter som använts, för att nämna några aspekter”(sid.115). 

 

I föreliggande studie användes nedan beskrivna steg. Först togs ett helhetsgrepp på området 

utifrån ett helikopterperspektiv som innebär att inte rikta in sig mot detaljer i de enskilda 

studierna utan att få en överblick över det som är mest utmärkande för det studerande 

området. En undersökningsfråga ställdes om hur sjuksköterskan kan bevara patientens 

värdighet. Efter det första steget avgränsades området genom ett urval som innebar att vissa 

studier exkluderats och andra inkluderats. Förfarandet genomfördes för att förstå, kritiskt 

värdera och sammanfatta vad som redan är känt inom området för att kunna besvara studiens 

syfte. När ett antal studier identifierades efter systematiskt sökning granskades deras kvalité 

och därefter analyserades studierna för att identifiera övergripande områden som presenteras i 

studiens resultat (Friberg, 2006b). 

 

 

Urval  

 

Studier söktes på ett strukturerat sätt i databaserna PubMed som innehåller vetenskaplig 

litteratur inom medicin och omvårdnad samt CINAHL som är särskilt användbar för 

sjuksköterskor på grund av att den omfattar tidskrifter om omvårdnad och hälsa (Polit & 

Beck, 2014). Indexord, nyckelord som utgår ifrån vad artiklarna handlar om, användes som 

sökord nurse-patient relation, nurse treatment, patient dignity, health promotion, 

communication, nursing, nurses experience, adult i fritext samt som MeSH- termer ” nurse 

patient relations”, “patient dignity”, “nurse treatment”. Dessa sökord användes för att hitta så 

många relevanta studier som möjligt som svarade på föreliggande litteraturstudies syfte. För 
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att identifiera de mest relevanta studierna kombinerades sökorden med sökoperator “AND” 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Inklusionskriterier för urvalet av artiklarna var 

vetenskapliga artiklar publicerade under de senaste 10 åren samt att de skulle vara skrivna på 

svenska eller engelska. Studierna skulle vara granskade och godkända av en etisk kommitté 

samt hålla medel eller hög kvalité efter kvalitetsgranskningen för att få ett så pålitligt resultat 

som möjligt (Willman et al., 2011). Närstående, barn, palliativ vård, demens, intensivvård, 

hemsjukvård och cancer valdes som exklusionskriterier för att begränsa förekommande 

studier inom området. Artiklar som inte innehöll abstrakt samt de som författarna inte hade fri 

tillgång till valdes bort. Det gjordes tre urval innan artiklarna till föreliggande studies resultat 

valdes, först lästes titlar efter systematisk sökning, sedan lästes abstrakt och till sist fulltext för 

att granska deras relevans. 

 

 

Datainsamling 

 

Data samlades in genom att kombinera valda sökord som fritext, MeSH-termer och Cinahl 

headings (MH). Vid kombination av MeSH-termer i PubMed och MH i CINAHL gavs noll 

träffar, därför kombinerades sökorden med fritext. Efter systematisk sökning lästes i PubMed 

161 titlar och i CINAHL- 63 titlar, vilka har fetmarkerats i tabell 1 och tabell 2. Vid första 

urvalet sorterades de artiklar bort vars titlar inte ansågs relevanta för studiens syfte eller 

innehöll några exklusionskriterier och dubbletter. I PubMed lästes därefter 35 artiklars 

abstrakt och 16 i fulltext. I CINAHL lästes utöver dubbletterna 13 artiklars abstrakt, dessa 

valdes bort då de inte ansågs vara av betydelse för studiens syfte. De relevanta träffar som 

förekom i CINAHL och valdes ingå i studien var enbart dubbletter som redan fanns i 

PubMed, därför redovisas dessa inte i tabell 2. Siffror inom parantes i tabellerna är 

artikelnummer i matrisen. 

 

 

Tabell 1. Sökning i Medline (PubMed) och granskningsprocessen 

 

Sökord Antal träffar Lästa 

abstrakts 

Lästa i 

fulltext 

Granskade Inkluderade i 

resultatet 

“Nurse patient relations” 

(fritext) 

12 195     

“Patient dignity” (fritext) 1 384     



 

 9 

Sökord Antal träffar Lästa 

abstrakts 

Lästa i 

fulltext 

Granskade Inkluderade i 

resultatet 

“Nurse treatment” (fritext) 53 385     

#1 AND #2 115     

#1 AND #2 AND #3 80     

#1 AND #2 AND #3 AND 

adult 
41 10 6 4 4 (1,2,5,6) 

“Nurse patient 

relations”(MeSH) 

10185     

“Patient dignity”(MeSH) 114     

“Nurse treatment” (MeSH) 3     

#7 AND #8 AND #9 0     

#7 AND #8 AND #3 11 6 0 0 0 (1,2,5) 

#1 AND #3 AND #8 12 7 4 3 2 (2,4,7) 

“Communication” (fritext) 263 816     

”Nursing” (fritext) 202 435     

#2 AND #13 AND #14 97 12 6 4 2 (3,5,7,8) 

 

 

Tabell 2. Sökning i CINAHL och granskningsprocessen 

 

Sökord Antal träffar Lästa 

abstrakts 

Lästa i 

fulltext 

Granskade Inkluderade i 

resultatet 

“Nurse patient relations” 

(fritext) 

16 928     

“Patient dignity” (fritext) 1 582     

“Nurses treatment”(fritext) 11 244     

#1 AND #2 AND #3 13 4 0 0 0 

“Health promotion” 

(fritext) 

37 119     

#2 AND #5 16 (4) 3 0 0 0 

“Nurse patient relations” 

(MH) 

11 213     
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Sökord Antal träffar Lästa 

abstrakts 

Lästa i 

fulltext 

Granskade Inkluderade i 

resultatet 

“Nurses treatment” (MH) 2     

“Patient dignity” (MH) 120     

#7AND #8 AND #9 0     

#7 AND #9 24 (4,3) 6 0 0 0 

“Communication” (fritext) 84 423     

“Nursing”(fritext) 253 849     

#12 AND #13 AND #2 10 (2,3) 5 0 0 0 

 

 

Efter fulltext genomläsning reducerades antalet kvalitativa artiklar till elva som sorterades, 

granskades och kvalitetsbedömdes enligt protokoll som återfinns i Willman et al. (2011) 

protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod för att värdera de valda 

studiernas kvalitet. För att kunna bedöma kvalitén på artiklarna upprättades ett poängsystem 

med 18 frågor, där varje fråga gav maximalt ett poäng. För hög kvalité krävdes 15-18 poäng; 

10-14 poäng - för medel kvalité samt under nio - för låg kvalité. Av dem åta utvalda artiklarna 

som ingår i studiens resultat bedömdes sju hålla hög kvalité och en medel kvalité efter 

granskning. I referenslistan markeras dessa med asterisk (*). 

 

Resultatet av granskningen och kvalitetsbedömningen för studier med hög och medel kvalité 

redovisas i tabellform se bilaga 1 som omfattar författarnamn, årtal för publicering, titel, 

studiens syfte, eventuellt urval/bortfall, studiens metod, resultat och kvalité (Willman et al., 

2011). 

 

 

Dataanalys 

 

Analys har skett utifrån en induktiv ansats som utgår från delarna till helheten för att 

formulera en slutsats. Författarna sammanställde resultatet med hjälp av en integrerad analys i 

fem steg (Friberg, 2006a). Först genomlästes artiklarna med fokus på deras resultat; i andra 

steget identifierades nyckelfynd i varje studies resultat; i tredje steget sammanställdes varje 
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studies resultat; i fjärde steget relaterades likheter och skillnader mellan olika studiers resultat; 

i femte steget formulerades en beskrivning av nya teman (a.a.). Varje artikels resultat skrevs 

på ett gemensamt papper för att lättare identifiera de likheter och skillnader som framkom i 

studiernas resultat. Dessa markerades med olika färg för att ge en bättre helhetsbild och på så 

sätt kunna identifiera nya teman. 

 

 

Forskningsetiska avvägningar 

 

I de studier som har granskats fanns en etisk kommittés godkännande att genomföra 

forskning. All forskning ska följa etiska riktlinjer som bygger på FNs deklaration om de 

mänskliga rättigheterna och Helsingforsdeklarationen (Northern Nurses’ Federation, 2003). 

De etiska principer som avses är Principen om autonomi vilken innefattar värdighet, integritet 

och sårbarhet och bygger på att människan ska få möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar och förhoppningar. Forskningen ska bygga på att individen har lämnat ett 

informerat samtycke. Principen om att göra gott går ut på att omvårdnaden ska kunna ha 

nytta av forskningen. Ny kunskap genom forskning bidrar till att främja hälsa och motverka 

sjukdom. Principen om att inte skada betyder att forskningen inte ska skada de människor 

som deltar. Forskarna måste kunna garantera deltagarnas säkerhet och avbryta om 

nödvändigt. Principen om rättvisa innefattar att alla människor ska behandlas likvärdigt 

förutsatt att det inte finns några etiska relevanta skillnader. Svaga grupper får ej utnyttjas i 

forskningen. Studierna ska även uppfylla krav så som informationskrav, krav på samtycke, 

konfidentialitet och deltagarens säkerhet (a.a.). 

 

Författarna analyserade och tolkade objektivt studierna med hänsyn till att engelska inte var 

deras modersmål. I resultatet användes citat på engelska från originalkällan för att minimera 

risken för tolkningsfel. 
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Resultat 

 

 

Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskan kan bevara patientens värdighet i 

sjukhusmiljö. Efter analys av valda studier framkom följande tema: att kommunicera, visa 

respekt, verka för integritet och att anpassa miljö. 

 

 

Att kommunicera 

 

Manookian, Cheraghi & Nasrabadi (2014) utförde en studie i Iran med 14 patienter. Syftet var 

att undersöka vilka faktorer som påverkar, främjar eller hindrar patienternas värdighet. Med 

kommunikation avsågs att språkligt kommunicera, kroppsspråk, empati och att ägna patienter 

tillräckligt med tid. I en studie av Bagheri, Yaghmaei, Ashktorab & Zayeri (2012) från Iran 

ingick 22 patienter med hjärtsvikt och syftet var att ta reda på vilka faktorer som relaterade till 

patientens värdighet. I studien framkom det att patienterna ansåg att en god kommunikation 

var en av de viktigaste delarna för att hålla dem nöjda och upprätthålla en hög vårdstandard. 

En god kommunikation skapar glädje och ger en känsla av värde. Att kommunikation var en 

viktig faktor bekräftas också av Webster & Bryan (2009) där syftet var att undersöka äldre 

patienters erfarenhet av att vara på sjukhus, deras syn på värdighet och vilka faktorer som 

främjar värdighet. Studien utfördes i England och tio patienter ingick. Patienterna kände sig 

viktiga och omhändertagna när personalen visade omsorg och intresse. Dålig kommunikation 

var ett hot mot patienternas värdighet då de kände sig oviktiga och bortvalda av personalen 

och detta påverkade värdigheten negativt (a.a.). Faktorer som ansågs kunna ha en negativ 

inverkan på kommunikation var trötthet, brist på personal och överbeläggningar (Bagheri et 

al., 2012). Patienterna ansåg även att hur de tilltalades var lika viktigt som innehållet i själva 

samtalet (Webster & Bryan, 2009). I en studie av Heijkenskjöld, Ekstedt & Lindwall (2010) 

var syftet att förstå hur sjuksköterskor upplevde patientens värdighet. Studien utfördes i 

Sverige och 12 sjuksköterskor deltog. Sjuksköterskorna påtalade att patienternas värdighet 

hotades då de behandlades som barn i stället för vuxna, vilket hände när språket som 

användes var mer anpassat för ett barn än en vuxen person (a.a.). 
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Rasmussen & Delmar (2014) utförde en studie i Danmark med fyra patienter som informanter 

vars syfte var att beskriva egenskaper om vikten av värdighet och hur det uppfattas av 

patienter. Information gjorde att patienterna upplevde en säkerhet och minskade deras oro, de 

kände även att deras värdighet främjades eftersom de då kunde förstå och känna kontroll över 

vad som skulle komma att ske och varför. Information bidrog också till att patienterna kände 

sig viktiga och som medspelare eftersom de då kunde vara delaktiga i beslut som rörde dem 

själva. Relationen till sjuksköterskan ansågs viktig för att erhålla tillräckligt med information 

och det blev uppenbart att värdighet är beroende av ett fungerande samarbete och en 

ömsesidig respekt (a.a.). Genom att patienterna gavs tid till att diskutera sitt hälsotillstånd och 

behandlingen samt att de fick tillräckligt med information om sin sjukdom främjades deras 

värdighet och gav en känsla av lugn (Bagheri et al., 2012). 

 

I en studie av Baillie (2009) utförd i England där 24 patienter och 26 sjuksköterskor och 

undersköterskor ingick var syftet att undersöka betydelsen av patienternas värdighet, hot mot 

deras värdighet och hur deras värdighet kunde främjas. Personalens beteende och interaktion 

hade stor betydelse för patienternas värdighet (a.a.). Hur sjuksköterskan använde sitt 

kroppsspråk var av stor vikt, till exempel uppskattade patienterna ett leende och det var även 

viktigt hur de blev sedda och uppfattade (Manookian et al., 2014). 

 

How does she speak? With a smiling face or frown? It is important to recognize how she is 

looking at you. These factors made you feel valued. Often there is no need to say anything 

because the behavior says it all (Manookian et al., 2014, s. 327). 

 

Empati var en annan faktor som värderades högt av många patienter eftersom en empatisk 

miljö främjar en hög värdighet (Bagheri et al., 2012). En god relation till personalen ansågs 

också vara värdehöjande. Ofta var det patienterna själv som tog initiativ till att skapa denna 

relation då det fick dem att känna sig mer bekväma i sjukhusmiljön (Baillie, 2009). I en studie 

av Hall & Høy (2012) genomförd i Danmark ingick 22 sjuksköterskor och sju 

undersköterskor. Syftet var att undersöka sjuksköterskornas erfarenhet av omhändertagande 

av äldre patienter på sjukhus. För de äldre patienterna ansåg sjuksköterskorna det vara viktigt 

samt stimulerande att lyssna, guida, att vara involverad och att involvera patienterna själva på 

alla möjliga sätt (a.a.). De ansåg också det vara viktigt och stärkande för relationen att 

patienterna fick prata om sig själva. Att lyssna på patienternas historier var till godo för båda 

parter (Heijkenskjöld et al., 2010). Enligt Hall & Høj (2012) hade sjuksköterskorna ett ansvar 

för att hjälpa patienterna förstå att de även efter fysiska förluster kan fortsätta leva ett 
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vardagligt liv med hjälp av fysiska hjälpmedel. För att stärka patienternas självförtroende bör 

sjuksköterskan ta reda på deras önskningar och utefter det sätta realistiska mål som återtar 

deras värdighet i vardagen (a.a.). 

 

 

Att visa respekt 

 

Både patienter och personal visade sig ha liknande syn på vad värdighet innebar; att känna sig 

bekväm, ha kontroll och att ha ett värde. De var även eniga om att försämrad hälsa som gav 

ett beroende av vård var ett hot mot värdighet (Baillie, 2008).  

 

Arman & Rehnsfeldt (2007) genomförde en studie med syftet att hitta kliniska 

erfarenhetsmässiga indikationer för god etisk vård och att undersöka hur den ideala 

omvårdnaden kunde se ut. I studien som genomfördes i Sverige ingick sex sjuksköterskor, 

fyra sjuksköterskestudenter och två tidigare patienter. Ideal vård innebar att se hela personen, 

respektera dem och utföra vårdhandlingar efter det på en individualiserad nivå. 

 

Sjuksköterskorna menade att viljan och att ge det lilla extra var att bevara patienternas 

värdighet. Att göra det lilla extra definierades som att våga gå utanför rutiner och att göra lite 

mer än det som var absolut nödvändigt. Andra viktiga faktorer var att se patienten som en hel 

person och att respektera hens önskningar och behov. Även patienterna betonade vikten av att 

bli sedda som personer och inte som en sjukdom (a.a.). Att bli respekterad och känna sig som 

en betydelsefull person samt att ha en aktiv roll i sin vård och behandling ansåg patienterna 

också vara viktigt (Rasmussen & Delmar, 2014). För att upprätthålla patientens värdighet 

måste personalen tillmötesgå deras önskemål och det viktigaste önskemålet var ömsesidig 

respekt (Bagheri et al., 2012; Baillie, 2008). Förmågan att visa respekt för andra skapade en 

stämning av ömsesidig respekt (Baillie, 2008; Heijkenskjöld et al., 2010). 

 

Att se patienten som en unik person innebar att vårda en individ som har sina föreställningar, 

värderingar, förmågor och livshistoria och inte se personen som en diagnos (Hall & Høj, 

2012). Respektera patientens känslor och oro, ha tålamod, medkännande och ett vänligt sätt 

var några viktiga aspekter för att bevara värdighet (Manookian et al., 2014). 
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Then there was this nurse who was a little bit more committed, who gave that little extra. She 

went round every room, looking. You need small clothes, she said, and went round searching 

everywhere. She didn’t stop until she found them… she was committed to me. She saw me. She 

saw what i needed and having smaller clothes meant so much to me… She did this on her own 

initiative, no-one had to tell her… (Arman & Rehnsfeldt, 2007, s. 378). 

 

Även i Heijkenskjöld et al. (2010) beskrev sjuksköterskorna att de bevarade patienternas 

värdighet genom att se dem som unika personer och att ge dem valmöjligheter till att berätta 

om sig själva och sina liv. Genom att patienterna fick bära sina egna kläder underlättade det 

för sjuksköterskorna att se personen bakom diagnosen, de kände även att det blev lättare att 

upprätthålla en god kommunikation och skapa en relation som främjade värdigheten (Hall & 

Høj, 2012). 

 

När patienterna fick ett val kände de sig involverade i sin vård och behandling och fick då en 

känsla av kontroll. Det verkade dock som att patienterna ofta inte fick vara så involverade 

som de skulle vilja (Rasmussen & Delmar, 2014). Även i Webster & Bryan (2009) påpekade 

patienterna vikten av att ha kontroll för att upprätthålla sin värdighet. Kontroll uppnås bäst 

genom information (a.a.). Att skydda och bevara patienternas värdighet kunde betyda att låta 

dem delta i sin egen vård, till exempel genom att lyssna på hur och när de ville ha sin vård. På 

detta sätt etablerades en förståelse från båda parter. Det ansågs dock som en utmaning att 

utföra föreskriven vård vid samma tidpunkt dagligen och att låta patienterna vara 

medbestämmande. Värdigheten hotades då önskan om att få hjälp ignorerades och när 

åtgärder utan patientens godkännande genomfördes (Heijkenskjöld et al., 2010). Tidsbrist 

kunde vara en bidragande faktor till att patienterna nekades möjlighet att delta i vården och 

det var också ett hot mot värdigheten (Rasmussen & Delmar, 2014). 

 

Enligt Rasmussen & Delmar (2014) kunde det vara krävande för sjuka patienter som kände 

sig orkeslösa att vara socialt delaktiga när de tvingades dela rum med andra. Det kunde leda 

till att de kände tillfällig skuld mot medpatienter och skapade konflikter, speciellt om 

personligheten inte stämde överens. Om samarbetet med sjuksköterskorna inte fungerade 

fanns det risk för att patienternas vanor och deras rättighet att bestämma över sin dygnsrytm 

inte respekterades vilket kunde leda till minskad värdighet. Att vara socialt delaktig kunde 

dock ge stöd och hjälp eftersom patienterna befann sig i samma situation och strävade efter 

samma mål (a.a.). 
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Omvårdnad innebar också att hjälpa patienterna med mobilisering som att gå runt sängen eller 

ut i korridoren. Att få upp patienterna ur sängen ansågs vara det bästa sättet att återfå hälsa, 

välbefinnande och värdighet. Erfarenheten var att när de äldre patienterna kom ur sängen 

ändrade de sin självbild från att vara sjuka till att bli ansvarstagande (Hall & Høj, 2012). 

 

 

Verka för Integritet  

 

Enligt Bagheri et al. (2012) önskade de flesta patienter att deras kropp skulle exponeras så lite 

som möjligt under vårdtiden då för mycket exponering hotade deras värdighet. Även 

personalen ansåg att detta var en viktig del för att främja värdighet (Baillie, 2008). Många 

patienter hade dock en realistisk syn och förväntade sig en viss förlägenhet och 

kroppsexponering under sin sjukhusvistelse (Webster & Bryan, 2009). Sjuksköterskorna 

ansträngde sig för att respektera patienternas privatliv och minimera deras exponering. När 

personalen hade en avslappnad attityd till arbetsuppgifter som exponerar patienterna blev det 

lättare för dem att hantera situationen (Rasmussen & Delmar, 2014). 

 

De gånger när exponering av patienterna skedde och gardinerna i flerbäddsrum ej drogs för 

hotades värdigheten och även medpatienterna kände sig besvärade av situationen då de 

riskerade att se något som de inte hade att göra med. Det fanns även risk för att patienterna 

kände sig exponerade då andra kunde höra vad som sas (Rasmussen & Delmar, 2014). I en 

studie av Webster & Bryan (2009) ansåg dock ingen av patienterna att det var viktigt med 

privathet under samtal med läkare eller närstående för att bevara värdigheten. 

 

I Baillie (2009) framkom det att både patienter och personal ansåg att klädsel och utseende 

hade ett starkt samband med värdighet. Detta bekräftas också i en studie av Hall & Høj 

(2012). De vita sjukhuskläderna fick de äldre patienterna att bete sig passivt, de blev apatiska 

och förlorade sin förmåga till att kunna sköta sig själv och bad om mer hjälp än vad som var 

nödvändigt. I egna kläder var patienterna mer självständiga och sjuksköterskorna kunde se en 

markant skillnad (a.a.). 

 

It has to do with the personality - now I’m myself again. You look very different in here. When 

you are a patient, personality is peeled off; it’s a little bit like being a prisoner in the striped 

uniform and a hat; then you are anonymous (Rasmussen & Delmar, 2014, s.7). 

 



 

 17 

Att bära sina egna kläder var ett sätt att bibehålla sin personlighet och främja värdighet 

(Rasmussen & Delmar, 2014). 

 

 

Att anpassa miljö 

 

Den fysiska miljön på avdelningen, särskilt städning och belysning, var en faktor som 

patienterna ansåg påverka deras värdighet. I de fall detta var till belåtenhet kände patienterna 

sig bekväma och värdefulla (Bagheri et al., 2012). Att städning var en viktig del bekräftas 

även i Webster & Bryan (2009). Flera patienter ansåg att vårdavdelningens uppbyggnad med 

flerbäddsrum hindrade privatliv och således även deras värdighet då de hade föredragit 

singelrum. På vissa rum förekom även en mix av könen vilket upplevdes som besvärande av 

både patienter och personal framför allt vid kroppsexponering (Baillie, 2008). 

 

Personalbrist och utmattad personal var ett hinder för att kunna tillhandahålla adekvat och 

lämplig vård. Även om personalen hade vana att hantera trötthet, personalbrist och ett stort 

antal patienter kunde dessa faktorer störa kommunikationen mellan personal och patienter och 

ge patienterna en känsla av minskad värdighet (Bagheri et al., 2012). 

 

Patienterna ansåg att personalens beteende var av stor vikt. Baserat på deras uttalanden, 

professionella engagemang, tillräckliga personalresurser och personalens kunskaper och 

kompetens ansågs det ha en stor påverkan på patienternas värdighet (Manookian et al., 2014). 

 

How could I expect high quality care, when there was no adequate number of nurses in the 

ward … it is necessary to correct the nurse to patient ratios (Manookian et al., 2014, s. 328). 

 

Arman & Rehnsfeldt (2007) kom fram till att sjukvårdspersonalen bör vårda patienterna mer 

ur ett medmänskligt perspektiv än ur ett professionellt perspektiv. Då ges en bättre vård där 

etik får ett stort utrymme. Sjukvårdspersonalen bör inte fokusera enbart på adekvat 

behandling utan också på att ge det lilla extra så som att trösta och motivera patienterna till 

fortsatt vård (a.a.). 

 

Bagheri et al. (2012) fann att sjuksköterskor som hade en ansvarskänsla över sina handlingar 

förbättrade patienternas värdighet och tillfredsställelse oavsett problem på avdelningen som 
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till exempel överbelastning eller tidsbrist. Enligt samma studie hade ledningsstrukturen på en 

vårdavdelning en stor påverkan på patienternas värdighet samt på interaktionen mellan 

ledning och patienter. Deltagarna ansåg att ju starkare chefskapet på avdelningen var desto 

nöjdare var patienterna. Förordningar och ökad byråkrati var också något som nämndes av 

patienterna som något som påverkar kommunikationen mellan de och personalen. Det i sin tur 

påverkar patienternas upplevelse av värde och värdighet (a.a.). 

 

 

 

Diskussion 

 

 

Diskussion av vald metod 

 

Författarna valde att göra en litteraturstudie för att få en djupare kunskap inom området. 

Fördelar med att göra en litteraturstudie är att det under kort tid finns möjlighet att analysera 

olika studiers aspekter på området som rör föreliggande studies syfte (Friberg, 2006b). De 

utvalda studierna var publicerade mellan år 2007 och år 2016, eftersom författarna var 

intresserade av den senaste forskningen inom det aktuella området. Studierna handlar om hur 

vårdpersonal kan bevara patienternas värdighet i sjukhusmiljö utifrån patienters och 

vårdpersonalens perspektiv. Både patient- och sjuksköterskeperspektiv togs med för att belysa 

om bevarande av patientens värdighet upplevdes på samma sätt, vilket skulle kunna stärka 

resultatets trovärdighet. Begränsningar/svagheter med studien kan ligga i att tolkning av 

artiklarna som hade engelskt textinnehåll kunde misstolkas och påverka resultatet. En annan 

svaghet i studien kan vara att artiklar med relevant innehåll fallit bort på grund av de 

exkluderande kriterierna. Under projektplanen hade författarna ett annat syfte med 

föreliggande studie: “Hur kan sjuksköterskan bevara patientens värdighet genom sitt 

bemötande? Under arbetets gång ändrades syftet på grund av svårigheter under 

artikelsökningarna med att hitta artiklar som handlar enbart om bemötande samt att området 

blev väldigt brett. Därför omarbetades undersökningsområdet och syftet ändrades till: “Hur 

sjuksköterskan kan bevara patientens värdighet i sjukhusmiljö”. 
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Kvalitativa studier valdes för att författarna hade intresse av att skriva om människors 

upplevelser, tankar eller erfarenheter i relation till bevarande av värdighet, inte hur stort urval 

eller mätbar statistik eller andra kvantitativa ansatser som förekommer i kvantitativa studier. 

Genom intervju av människor går det att få en djupare förståelse för det fenomen som skulle 

studeras (Kristensson, 2014). Därför hade alla studier som ingick i resultatet en kvalitativ 

ansats som passade för studiens syfte.  

 

En litteraturstudie där artiklar med kvalitativ ansats söktes på ett strukturerat sätt valdes för att 

medverka till evidens i kvalitativ forskning (Friberg, 2006a). Det var lätt att följa varje steg i 

denna metod, eftersom allt var väl beskrivet. Metasyntes valdes bort eftersom det kräver god 

innehållsmässig metodkunskap och det inte rekommenderas i ett examensarbete på 

kandidatnivå (Friberg, 2006a). 

 

Under urval, vid titelläsning valdes många artiklar bort som innehöll exklusionskriterier: 

närstående, barn, palliativ vård, demens, intensivvård, hemsjukvård och cancer för att 

begränsa studiens område. Författarna läste artiklarnas abstrakt och kom slutligen gemensamt 

fram till vilka som ansågs relevanta och borde läsas i fulltext. Några artiklar vars abstrakt 

ansågs passande kunde inte läsas på grund av att de inte fanns fritt tillgängliga, vilket 

möjligtvis kunde ha påverkat resultatet i föreliggande studie. Efter genomläsning valdes 11 

artiklar ut som efter granskning reducerades till åtta som inkluderades i resultatdelen. Tre av 

åtta artiklar återfanns också i CINAHL-databasen som visar relevans av valda sökord. De åtta 

valda studierna bedömdes innehålla upplevelser av varierande karaktär från olika kulturer. 

Eftersom de studier som ingick i resultatet var från flera av världens länder så som Sverige, 

Danmark, Iran och England och hade en liknande syn gällande att bevara av patienters 

värdighet stärker detta föreliggande studies resultat.  

 

 

Diskussion av framtaget resultat 

 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskan kan bevara 

patientens värdighet i sjukhusmiljö. Resultatet bygger på åtta artiklar som tillsammans gav ny 

kunskapsinsikt. De teman som framkom under analys av artiklarna var följande: att verka för 

patientens värdighet, att kommunicera, visa respekt, verka för integritet och att anpassa miljö. 

Studierna lyfter fram både patientens och sjuksköterskans perspektiv på värdighet och vilken 
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betydelse det har för patienternas välmående. Mänsklig värdighet innebär att respektera varje 

människa som en unik individ vilket är en mänsklig rättighet och moralisk skyldighet och 

grunden för hälsa i klinisk miljö. I en kombination av professionella värderingar och omsorg 

blir resultatet en värdig omvårdnad. Dåligt organisationsklimat, stark hierarki, auktoritär och 

byråkratisk struktur, bristande kapacitet och kompetens gör att omvårdnad som en 

professionell disciplin förlorar sitt värde (Parandeh, Khaghanizade, Mohammadi, & 

Mokhtari- Nouri, 2016). 

 

I föreliggande studie tydliggörs att god kommunikation är en av de viktigaste aspekterna för 

att bevara patienternas värdighet. I en vårdsituation är god kommunikation en förutsättning 

för personcentrerad vård (Saldert, 2014). Resultatet visar på att tidsbrist och fokusering på 

diagnos och fysisk behandling kan vara en barriär. Det har även visat sig vara svårt för 

patienterna att förstå den information som ges då miljön är stressig. På grund av stress har 

sjuksköterskorna svårt att vara närvarande både känslomässigt och mentalt och detta påverkar 

mötet med patienterna negativt (Nilsson, Skär & Söderberg, 2015). Eftersom föreliggande 

studie påvisar vikten av en god kommunikation för patienternas värdighet anser författarna 

det vara av största vikt att belysa detta problem. Tidsbrist och stress tycks vara den 

bakomliggande orsaken och arbetsmiljön bör därför ses över. Oavsett hinder är det 

sjuksköterskans ansvar att visa sin tillgänglighet för patienterna för att de ska känna sig 

bekväma (Nilsson et al., 2015). 

 

I föreliggande studies resultat framkommer att patienternas värdighet främjas då 

sjuksköterskan respekterar patienten och ser hen som en person med unika behov och 

önskemål. Detta överensstämmer med en narrativ litteraturstudie av Lin och Tsai (2011) som 

menar att genom ett holistiskt synsätt ses helheten av människan och patienten bemöts som en 

unik person utan att all fokus läggs på deras sjukdom. I denna studies resultat framkom att en 

vårdande relation har betydelse för patienters värdighet. Grunden i omsorg är enligt Kasén 

(2002) vårdande relation som lindrar patientens lidande och främjar hälsa och välbefinnande. 

Vårdrelation kan inte vara mätbar, men kan beskrivas av personer som upplever den (a.a.). 

Det stämmer väl överens med Erikssons omvårdnadsteori som bekräftar att vårdande relation 

är en del av vårdprocessen och har stor betydelse för värdighet. Sjuksköterskans 

förhållningssätt i relation med patienter bevarar värdighet genom att hen ser på patientens 

kroppsliga, själsliga och andliga behov som helhet samt att varje individ är unik (Eriksson, 

2014). Lin, Watson och Tsai (2013) bekräftar att professionella vårdare måste visa respekt 
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genom att vara känslig för patienternas behov samt att integritet och värdighet är en viktig 

mänsklig egenskap. Delaktighet är en annan faktor för bevarande av mäniskans värdighet som 

beskrivs av Eriksson (2014) och som även är ett fynd i föreliggande studies resultat. Utifrån 

sjuksköterskans perspektiv av bevarandet av patienters värdighet bör vårdpersonal engagera 

patienter i beslut om sin vård, lyssna till patientens önskemål och se behov av personcentrerad 

vård så att hen känner sig delaktig (Berghout, van Exel, Leensvaart & Cramm, 2015). 

 

Vidare visar resultatet från föreliggande studie att patienters integritet har stor påverkan på 

känslan av värdighet. Integriteten kan skyddas genom att förhindra exponering eller genom att 

låta patienterna välja klädsel. Inom personcentrerad vård är det patienten som ska fatta beslut 

och i största möjliga mån vara involverad i sin vård (Berghout et al., 2015). I resultatet 

framkommer att patienter ofta blir passiva och anonyma då de bär sjukhuskläder. Eftersom 

författarna helt i linje med personcentrerad vård anser att delaktighet är viktigt för att främja 

patienternas värdighet bör patienterna ges möjlighet att själv välja klädsel. I detta resonemang 

måste dock hänsyn till hygien tas då vårdrelaterade infektioner är ett stort problem inom 

dagens sjukvård och en av de vanligaste orsakerna till vårdskador (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Föreliggande studie tydliggör att sjukhusmiljön påverkar patientens värdighet. Enligt Wijk 

(2010) har människor olika erfarenhet, kunskap och förväntningar vad gäller miljön på 

sjukhus. En personanpassad miljö bör skapas så patienten kan känna ett stöd under sin 

sjukhusvistelse som hjälper dem att må så bra som möjligt. Detta kan uppnås genom kunskap 

om personcentrerad vård och om hur miljö kan påverka varje individ (a.a.). Resultatet påvisar 

att många patienter föredrog singelrum i stället för flerbäddsrum då deras brist på privatliv var 

ett hot mot värdigheten. I Williams och Gardiner (2014) uppgav de patienter som föredrog 

singelrum att största fördelen var mer privathet och avskildhet. En annan anledning var ökad 

integritet vid läkarsamtal. Flera patienter uttryckte att rum med både män och kvinnor hotade 

deras värdighet (Baillie, 2008). Författarna anser att singelrum i största mån bör tillämpas, 

men i de fall då det inte är möjligt på grund av platsbrist bör patienterna på rummen 

åtminstone vara av samma kön. 
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Slutsats och kliniska implikationer 

 

Vid inskrivning på sjukhus föreligger en risk om hot mot patienternas värdighet. Detta är 

något som många patienter förväntar sig och accepterar. Det finns dock mycket som 

sjuksköterskor kan göra för att reducera detta hot mot patienternas värdighet. I denna studie 

framkommer att kommunikation, respekt, integritet och miljö kan vara avgörande faktorer för 

bevarandet av patienternas värdighet. Författarna till föreliggande studie föreslår att 

personcentrerad vård tillämpas för att minimera patienternas förlust av värdighet. 

 

Studiens resultat kan tillämpas och bidra med ny kunskap inom området på till exempel 

sjuksköterskeprogrammet. Det kan även vara vägledande i det praktiska vårdarbete genom 

ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar patienternas värdighet. Genom ökad kunskap 

inom området kan situationer som hotar patienternas värdighet undvikas och de kan på detta 

sätt få en bättre vård och deras värdighet kan främjas genom hela vårdkedjan. Dessutom kan 

klagomål på vård och given behandling minska. 

 

Det finns många studier inom området ur patient- och sjuksköterskeperspektiv. Framtida 

studier skulle kunna beröra anhörigas perspektiv för att öka kunskapen ytterligare om 

bevarandet av patienternas värdighet i klinisk praxis. 

 

Författarnas arbetsfördelning 

 

Planering, analysarbetet och uppsatsskrivandet gjordes tillsammans av författarna med hjälp 

av handledare. Tidsplanen från projektplan följdes som underlättade planering av skrivande. 

Båda författarna har varit likvärdigt delaktiga i alla delar av studien. 
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enheter delades in i 

teman 

Värdighet bevaras 

genom att se patienten 

som en unik person, 

hjälpa till med 

mobilisering och stödja 

patientens utseende  

Hög 



 

 

Nr. Författare/ 

år/land 

Titel Syfte Urval/ bortfall Metod Resultat Gradering 

5. Heijkenskjöld, 

Ekstedt, 

Lindwall 

(2010) 

Sverige 

 

The patient’s 

dignity from 

the nurse’s 

perspective 

Förstå hur 

sjuksköterskor 

upplever 

patienters 

värdighet  

12 

sjuksköterskor 

från tre 

medicinavdelnin

gar  

Kvalitativ 

Hermeneutisk 

“Flangan’s critical 

incident technique” 

De individuella 

texterna 

sammanställdes till en 

text som slutligen blev 

två huvudtema och 

åtta undertema  

Sjuksköterskor som vill 

bevara patienters 

värdighet bör behandla 

dem som medmänniskor 

och stoppa andra 

sjuksköterskor från att 

utföra oetiska handlingar 

Hög 

6. Manookian, 

Cheraghi, 

Nasrabadi 

(2014) 

Iran  

Factors 

influencing 

patients’ 

dignity: 

A qualitative 

study 

 

Vilka faktorer 

som påverkar, 

främjar eller 

hindrar 

patientens 

värdighet. 

14 deltagare (10 

kvinnor och fyra 

män) mellan 23 

och 64 år med 

sjukhusvårds 

erfarenhet 

Kvalitativ 

Innehållsanalys 

Enskilda djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer 

Utvidga 

sjuksköterskornas 

insikter och kunskaper 

om att bevara 

patienternas värdighet 

och de faktorer som 

påverkar dessa  

Hög 



 

 

Nr. Författare/ 

år/land 

Titel  Syfte Urval/ bortfall Metod Resultat Gradering 

7. Rasmussen, 

Delmar 

(2014) 

Danmark 

Dignity as 

an empirical 

lifeworld 

construction

*In the field 

of surgery in 

Denmark 

 

Beskriva 

egenskaper om 

vikten av 

värdighet och 

hur det 

uppfattas av 

patienter 

Fyra deltagare 

på en kirurgi 

avdelning. Två 

kvinnor och två 

män.  

Kvalitativ 

Hermeneutisk 

Fenomenologisk 

Intervjuer med 

semistrukturerade 

frågor spelades in och 

gav tre teman.  

Patienternas perspektiv 

på värdighet: 

sjuksköterskor bör ha 

balanserade 

förväntningar, 

värderingar och åsikter 

för att upprätthålla 

värdighet i vård och 

skapa en gemensam 

plattform för samarbete  

Hög 

8. Webster, Bryan 

(2009) 

England 

Older 

people's 

views of 

dignity and 

how it can 

be promoted 

in a hospital 

environment 

Undersöka 

äldre patienters 

erfarenhet av 

att vara på 

sjukhus, deras 

syn på 

värdighet och 

vilka faktorer 

som främjar 

värdighet 

10 patienter 

intervjuades.  

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

Semistrukturerade 

intervjuer 

transkriberades och 

analyserades, olika 

teman framkom 

Följande faktorer 

främjar värdighet: 

kroppslig integritet, 

renlighet, självständighet 

och möjlighet att behålla 

kontrollen, tillräckligt 

med tid från personalen 

och attityder mot äldre 

människor samt 

kommunikation 

Hög 
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