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Abstrakt  

Bakgrund: Sjuksköterskans uppgift i hälso- och sjukvården är att värna om 

patientens styrkor i omvårdnaden. Personcentrerad omvårdnad innebär att ett 

holistiskt synsätt och förhållningssätt till patienten praktiseras i omvårdnaden. 

Orems egenvårdsteori innebär att patientens hälsa främjas av att bedriva egenvård. 

Autonomi innebär självständighet och självbestämmande. Patientautonomi 

försummas inom omvårdnaden och det är därför väsentligt att undersöka 

patientens uppfattning av autonomins betydelse.       

Syfte: Att beskriva äldre och medelålders patienters upplevelse av autonomins 

betydelse vid omvårdnad. 

Metod: En litteraturöversikt där (n=16) kvalitativa artiklar söktes i databaserna 

PubMed och CINAHL. Analysen har skett genom att hitta teman och subteman 

utifrån likheter/skillnader i artiklarnas resultat.  

Resultat: Äldre och medelålders patienter upplevde att autonomi vid omvårdnad 

påverkade deras värdighet och identitet. Dessa påverkade patienternas 

välbefinnande och livskvalitet. Sjuksköterskan hade en betydande roll för 

möjligheten till autonomi, där tidsbrist, respekt för patienten och egna attityder 

kunde påverka autonomin. Majoriteten av patienterna upplevde inte autonomi vid 

omvårdnad. 

Konklusion: Både sjuksköterskan och patienten upplever att patientautonomi 

försummas vid omvårdnad vilket påverkar patientens välbefinnande och 

livskvalitet negativt. Tidigare forskning i ämnet är begränsat och det behövs vidare 

forskning kring ämnet. 

 

Nyckelord: Autonomi, Litteraturöversikt, Patientupplevelse, 

Sjuksköterskerollen, Välbefinnande/livskvalitet. 



 

  

Abstract 

Background: The nurse's role in the health-care is to defend the patient's 

abilities. Person-centred care refers to the practice of a holistic approach towards 

the patient in the nursing care. Orem's theory of self care intends that patients' 

health benefits from practicing self care. Autonomy means independency and self-

determination. Patient autonomy is found in previous research to be neglected in 

the nursing care, which makes it essential to further investigate the patient's 

experience of the meaning of autonomy.                      

Aim: To describe elderly and middle-aged patients' experience of the meaning of 

autonomy in nursing care.    

Method: A review of the literature where (n=16) qualitative articles were 

searched for in the databases PubMed and CINAHL. The analysis focused on 

finding themes and subthemes in the similarities/differences of the articles' results.  

Results: Elderly and middle-aged patients experienced that the autonomy in 

nursing care affected their dignity and identity, which also affected their well-

being and quality of life. The nurse had a significant role in terms of the 

opportunity to autonomy, their time restraints, respect for patients, and attitudes 

could influence the autonomy. The majority of the patients did not experience 

autonomy. 

Conclusion: Both nurses and patients experience that patient autonomy is 

neglected, which influences the patient's well-being and quality of life negatively. 

Few studies describes the patients' experience of autonomy in nursing care, so 

further research in this area is needed.           

 

Keywords: Autonomy, Literature review, Patient experience, Nurse's role, Well-

being/Quality of life.
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Introduktion 

Under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som sjuksköterskestudent, samt ute i 

arbete som undersköterska och vårdbiträde har det upplevts som att tidsbristen hos 

sjuksköterskor påverkar patientens möjlighet till autonomi. Detta både med tanke 

på autonomin med att få utföra sysslor, samt chansen till självbestämmande. Det 

har även upplevts under VFU-perioder som att vissa sjuksköterskor prioriterar att 

sysslorna ska gå snabbt, snarare än att involvera patienten i omvårdnaden. Därför 

är det av intresse att undersöka patientens upplevelse av autonomin betydelse vid 

omvårdnad inom hälso- och sjukvården.  

 

Bakgrund 

I bakgrunden kommer det tas upp kring lagar och riktlinjer kopplade till 

skyldigheten att bedriva hälso- och sjukvård för att eftersträva patientautonomi. 

Den teoretiska referensramen som kommer användas och beskrivas är Orems 

egenvårdsteori med dess tre innefattande teorier: egenvård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystem. Personcentrerad omvårdnad förklarar hur synsättet och 

förhållningssättet som ska användas av personalen inom hälso- och sjukvården, 

som är ett holistiskt synsätt där patienten i helhet sätts i fokus. Det har tagits fram 

tre steg som kan underlätta personcentrering vid omvårdnad. Dessa är initiera, 

integrera och säkra partnerskap. Autonomi är en av de medicinska grundläggande 

principerna och betyder självbestämmande och oberoende. Patientautonomi syftar 

till att patienten själv bestämmer över sin egen vård och att sjuksköterskan ska i 

högsta mån eftersträva att möjliggöra av detta. Detta kan leda till ökat 

välbefinnande och snabbare tillfrisknande. Dock så kan stress och tidsbrist hos 

sjuksköterskan medföra att patientautonomin försummas och att detta är ett etiskt 

dilemma inom omvårdnaden.   

 

Lagar och riktlinjer 

Hälso- och sjukvård ska enligt kap 5, 1 § i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) bedrivas på ett sådant sätt att en god vård kan uppnås, vilket bland annat 

innebär att självbestämmande ska respekteras. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821, 

kap. 1, 1 §) är vårdgivare skyldiga att “stärka och tydliggöra patientens ställning 
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samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet”. 

Sjuksköterskor ska värna om patientens möjligheter och styrkor och se till att lyfta 

fram dessa för att kunna ge god vård. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap 6, 

1 §, 6-7 §) menar på att vårdgivaren som har ansvar för en patients hälso- och 

sjukvård ska bedriva omvårdnaden i samråd med patienten så långt som möjligt 

och då även utforma den efter önskemål. Lagen hävdar även att tillräcklig 

information om valmöjligheter ska ges till patienten för att möjliggöra det för 

vårdtagaren att kunna ta beslut i sin omvårdnad. Därmed eftersträva 

patientautonomi. 

 

Personcentrerad omvårdnad  

För att kunna identifiera patientens egna förmågor i omvårdnaden krävs då ett 

holistiskt synsätt där patienten i helhet sätts i fokus (Svensk sjuksköterskeförening 

[SSF], 2016a). Begreppet personcentrerad omvårdnad utvecklades av Edvardsson 

(2009) som då anser att patienten ska vara i fokus snarare än sjukdomen. Ekman et 

al. (2011a) anser att trots att personcentrering ska ske vid omvårdnad oavsett 

vårdtagarens begränsningar, kan det ibland vara utmanande att genomföra detta i 

klinisk praxis. De har därför tagit fram tre steg som kan underlätta 

personcentrering vid omvårdnad. Dessa är initiera, integrera och säkra partnerskap. 

Initiera innebär att genom patientberättelse skapa ett partnerskap mellan 

sjuksköterskan och vårdtagaren. Integrera syftar till att genomföra detta 

partnerskap och att även ha ett gemensamt beslutsfattande i omvårdnaden. Då 

patientens berättelse dokumenteras genom journalföring säkras partnerskapet 

(Ekman et al., 2011a). 

  

Personcentrerad omvårdnad är vad som inom omvårdnaden förklarar hur 

förhållningssättet och synsättet till patienten ska vara (Socialstyrelsen, 2005). Det 

synsätt som ska praktiseras inom vården är ett humanistiskt synsätt där patienten 

som helhet och person sätts i fokus snarare än sjukdomen. Förhållningssättet 

därefter syftar då till att fokusera vården enligt patientens önskemål, erfarenheter, 

styrkor, möjligheter och värderingar och då inkludera patienten i sin egen vård 

som en partner vid målplanering och beslutsfattande (SSF, 2016a). I Ekmans et al. 

(2011b) studie visade resultaten att praktisk tillämpning av personcentrerad vård 



 

 3 

ledde till kortare vårdtider för patienter med kronisk hjärtsjukdom. Detta eftersom 

patientberättelsen hjälper till att identifiera patientens fysiska och sociala styrkor 

innan en vårdplan upprättas (a.a.). Utifrån sjuksköterskans perspektiv så visade 

Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark och Edvardsson (2014) att ett upplevt gott 

välbefinnande hos vårdpersonalen, lägre stressnivåer psykiskt och på arbetet, samt 

ett positivt arbetsklimat i större utsträckning möjliggjorde tillämpandet av 

personcentrerad vård i praktiken.   

          

Teoretisk referensram 

Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem (1985) utvecklade år 1971 en 

egenvårdsteori som innefattar tre teorier, egenvård, egenvårdsbrist, samt 

omvårdnadssystem. Med egenvård menar hon att patientens egen förmåga till att ta 

hand om sig själv ska stödjas då livssituationen ändras. Detta för att egenvården 

främjar patientens välbefinnande, normala funktioner och hälsa. Egenvårdsbristen 

syftar till att bedrift av egenvård kan försvåras om patientens kunskap om sin egen 

sjukdom är begränsad eller obefintlig. Dessa brister kan bero på både 

känslomässiga eller fysiska brister relaterade till patientens sjukdom (a.a.).      

 

Teorin om omvårdnadssystem (Orem, 1985) förklarar olika omvårdnadssituationer 

som kan uppstå där vårdtagaren är i behov av hjälp för att bedriva egenvård och 

sjuksköterskan då behöver hjälpa till. Förmågan att hjälpa kallas för 

omvårdnadskapacitet och syftar till att kompensera för begränsningar i egenvården 

för vårdtagaren, antingen till viss del eller helt. Detta innebär alltså att 

sjuksköterskan endast ska sträva efter att utföra den del av omvårdnaden som 

patienten själv inte klarar av. På så vis främjas vårdtagarens förmåga och möjlighet 

till egenvård. Egenvårdsåtgärderna, som är de åtgärder sjuksköterskan använder 

sig av för att främja patientens egenvård, delar Orem in i tre grader: Helt 

kompenserad, då patienten inte kan bedriva egenvård exempelvis vid koma, delvis 

kompenserad, då patienten kan utföra en viss del av omvårdnaden, samt 

stödjande/undervisande då sjuksköterskan ger vägledning genom information så 

beslut kan fattas av vårdtagaren (a.a.).           
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Autonomi 

Autonomi är enligt Statens medicin-etiska råd (SMER, u.å.) en av de medicinska 

grundläggande principerna. Autonomi betyder självbestämmande och oberoende 

och syftar inom vården till att alla har rätten till att själv bestämma över sitt eget 

liv och handlingar, förutsatt att det inte kränker någon annans rätt till autonomi. 

Patientautonomi innebär att det i första hand är patienten själv som bestämmer 

över sin vård och att sjuksköterskor i högsta möjliga mån ska se till att engagera 

patienten i sin egen vård, samt att en strävan finns för patientens självständighet 

(Lindberg, Fagerström, Sivberg & Willman, 2014).  

 

Autonomi leder till ökat välbefinnande och kan på så vis leda till snabbare 

tillfrisknande, eftersom patientens erfarenheter och kunskaper beaktas vid 

beslutsfattanden och omvårdnad, samt att patienten får omvårdnaden på det sätt 

som vederbörande föredrar (Lindberg et al., 2014). För att kunna aktivera 

patienten i sin egen vård krävs det att tillräcklig information ges för att patienten 

själv ska kunna bedöma vilket/vilka alternativ som upplevs vara aktuella (Deber, 

Kraetschmer & Irvine, 1996).    

 

Sjuksköterskeyrket är tidspressat och många sjuksköterskor upplever stress på 

arbetet (Ringsberg, 2014; Zúñiga et al., 2015). Detta kan leda till att 

personcentrering av patienten, med fokus på patientens självständighet och 

självbestämmande, autonomi, försummas (Bolster & Manias, 2010). Ulrich et al. 

(2010) visade att sjuksköterskor upplever bland annat skyddande av 

patienträttigheter som ett av de mest stressfulla etiska och omvårdnadsrelaterade 

dilemman i det dagliga arbetet. Skyddande av patientens rättigheter avser i detta 

fall autonomi och informerat samtycke vid behandling. Detta kan då påverka 

kvaliteten på omvårdnaden negativt. 
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Problemformulering 

Patientens självbestämmande och förmåga till egenvård ska inom hälso- och 

sjukvården främjas. Autonomi hos patienter kan ge ett ökat välbefinnande och 

snabbare tillfrisknande. Stress och tidsbrist hos sjuksköterskor kan innebära att 

personcentrerad vård och patientens autonomi inte prioriteras vid omvårdnad inom 

hälso- och sjukvården. Det är därför väsentligt att genomföra denna 

litteraturöversikt för att kunna beskriva patientens upplevelse av autonomins 

betydelse vid omvårdnad, samt vad de upplever vara sjuksköterskans roll för 

möjligheten till patientautonomi. Detta för att inge kunskap hos sjuksköterskor 

kring vad patienten anser om autonomi vid omvårdnad. Ökad förståelse kring 

patientens preferenser och värderingar kan dessutom leda till förbättringsarbete för 

att uppfylla dessa i den mån det är möjligt.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva äldre och medelålders patienters 

upplevelse av autonomins betydelse vid omvårdnad. 

 

Centrala begrepp 

Med äldre patienter avses i denna litteraturöversikt personer som är 65 år eller 

äldre (Socialstyrelsen, 2013). Med medelålders personer avses personer 45-64 år 

(Oxford English Dictionaries [OED], 2017). 

 

Metod  

I metoddelen beskrivs designen, hur urvalet för artikelsökning har gått till, hur 

artiklarnas kvalitet har värderats, hur processen för datainsamling har skett, 

tillvägagångssättet, samt hur data har analyserats och tolkats.  

    

Design 

Designen är en litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär att, genom att 

använda sig av befintlig forskning inom ett vårdvetenskapligt område eller ett 

problemområde inom sjuksköterskans praktiska verksamhet, analysera och göra en 

översikt över kunskapsläget inom just det området. Detta kan i sin tur ge kunskap 
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för förbättringsarbete i det praktiska vårdarbetet, samt om det saknas forskning 

inom det givna området (Friberg, 2012).      

  

Urval 

Databaserna PubMed och CINAHL användes för artikelsökning, eftersom dessa 

enligt Forsberg och Wengström (2015) innehåller ett stort register av vårdinriktade 

vetenskapliga artiklar. Inklusionskriterier: Ålder ≥45 år, hemsjukvård, vårdhem, 

sjukhus, studier genomförda mellan åren 2007 och 2017. Exklusionskriterier: 

Studier där deltagarna hade psykisk ohälsa eller graviditet. Begränsningar i 

sökningarna gjordes i CINAHL genom: peer review, english language, middle 

aged: 45-64 och/eller aged: 65+, human, samt att abstrakt skulle finnas tillgängligt. 

I PubMed användes begränsningarna: English language, abstract available, 10 

years, humans, samt middle aged + 45+years. Artiklar med kvalitativ ansats 

användes i litteraturöversikten, eftersom dessa, enligt Forsberg och Wengström 

(2015) eftersträvar att förstå, beskriva, tolka och förklara, samt skapar förståelse 

för människans upplevelser i ett bestämt sammanhang. Artiklarna fanns även att få 

tag på i fulltext. 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Granskning av artikelns kvalitet genomfördes med hjälp av en granskningsmall för 

kvalitativ studie (Forsberg & Wengström, 2015; Friberg, 2012). Artiklar som 

uppnådde 20-25 poäng i mallen bedömdes vara av hög kvalitet, enligt Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006) och de som uppnådde 15-19 poäng var av 

medelkvalitet användes i analysen eftersom de ansågs vara av tillräckligt god 

kvalitet för att användas i litteraturöversiktens analys. Artiklar som fick ≤14 poäng 

bedömdes vara av låg kvalitet och användes inte till analys. Enligt Friberg (2012) 

bör inte artiklar som bedöms vara av låg kvalitet inkluderas vid analys.    

  

Datainsamling 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) och Friberg (2012) bör sökord vid 

datainsamling utformas enligt syftet till litteraturöversikten och synonymer kan 
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användas för att utöka sökorden. Boolesk sökteknik kan användas antingen för att 

bredda sökresultaten, OR, eller för att göra resultatet smalare, AND och NOT. 

Trunkering av ord ger också en bredare sökning då böjningsformer eller varianter 

av ordet inkluderas vid sökning, exempelvis nurs* ger då träff på nursing, nurses, 

nurse. En presentation av valda artiklars ansats, metod och dataunderlag bör finnas 

med, samt en redovisning av vilka databaser, sökord eller frågeställningar som 

använts. Vilka publiceringsår som sökningarna har omfattat och vilka 

begränsningar som använts bör anges. I metodbeskrivningen måste det ingå 

uppgifter om sökord, databaser, antal träffar, urval och kvalitetsvärdering av 

artikeln (Forsberg & Wengström, 2015; Friberg, 2012).                 

  

Datainsamlingen har skett enligt Forsberg och Wengström (2015), samt Friberg 

(2012). Söktermerna som användes var: patient, experience, autonomy, caring, 

nursing, older people, elderly, importance, meaning, middle-aged, satisfaction. 

Vid sökningarna användes även MeSH-termerna: Personal Autonomy, Patient 

Satisfaction, Middle Aged, Patients. De synonymer som använts är: caring och 

nursing, older people och elderly, experience och satisfaction, samt importance 

och meaning. Söktermerna användes tillsammans i olika sammansättningar vid 

sökning, samt med hjälp av boolesk sökteknik där AND och OR användes. OR 

användes i syfte att inte förlora någon av åldersgrupperna 65+ och 45-64 år, 

eftersom dessa två begränsningar tillsammans i en sökning bara inkluderar studier 

som innehåller båda grupperna. Då OR används inkluderas studier som innehåller 

en av åldersgrupperna eller båda. I söktabellen (Bilaga 1) fördes det in vilka av 

sökningarna i CINAHL som använt sig av åldersgruppen 65+ respektive 45-64 år. 

Trunkering av nurs* användes vid sökningarna för att ge en bredare sökträff. Detta 

genom att samtliga ord som börjar på nurs, exempelvis nurse, nurses och nursing, 

inkluderades vid sökningen, precis som Forsberg och Wengström (2015), samt 

Friberg (2012) beskriver.  

 

De olika kombinationer av söktermerna som gjordes fördes in i en söktabell 

(Bilaga 1) där det angavs vilken kombination som använts av söktermer, hur 

många träffar som fåtts för varje term som lagts till, hur många abstrakt som lästs 

vid sökningen, hur många artiklar som lästs vid sökningen, samt hur många 
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artiklar som sedan valts ut för att analyseras och användas i litteraturöversiktens 

resultat. En artikelmatris skapades därefter som beskriver de artiklar som valts ut 

(Bilaga 2). 

 

Tillvägagångssätt 

Ett dokument över Google documents har använts för att föra in sökningar och 

även göra anteckningar till arbetet. Sökningar gjordes och det valdes ut utifrån 

titlar vilka abstrakt som skulle läsas. Vid tveksamhet lästes abstraktet ändå för att 

avgöra om artikeln passade in i litteraturöversikten syfte. Abstrakten lästes flera 

gånger för att avgöra om artiklarna kunde vara relevanta för att besvara syftet med 

litteraturöversikten. 

  

De valda artiklarna lästes i sin helhet, där även granskning av artikelns kvalitet 

genomfördes med hjälp av en granskningsmall för kvalitativ studie (Forsberg & 

Wengström, 2015; Friberg, 2012). De studier som uppnådde 20-25 poäng, ≥80% i 

mallen och då var av god kvalitet, samt de som uppnådde 15-19 poäng, 60% - 76% 

och var av medelkvalitet användes i analysen (Willman et al., 2006). Artiklarna 

lästes flera gånger för att avgöra om de passade syftet med denna litteraturöversikt. 

  

Analys och tolkning av data 

Friberg (2012) beskriver analysarbetet av utvalda artiklar i fem steg. Det första 

steget beskriver att de valda artiklarna bör läsas igenom flera gånger för att förstå 

fullt ut vad de handlar om, där fokus ligger på resultatdelen. Nästa steg fokuserar 

på att hitta nyckelteman i varje enskild artikels resultat. Det tredje steget blir att 

göra en sammanställning av varje artikels resultat för att få en överblick för att se 

vad som ska analyseras. Därefter blir det fjärde steget att identifiera skillnader 

och/eller likheter mellan artiklarnas resultat och skapa nya teman av de 

skillnader/likheter som hittas. Det sista och femte steget är att formulera en 

beskrivning av de teman som skapats, så att det ska bli lättläst och tydligt (a.a.).  

 

Analysen gjordes efter att artiklarna hade lästs för att ta fram aktuellt resultat. 

Precis som Friberg (2012) beskriver så lästes valda artiklar flera gånger för att en 
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uppfattning om vad de fokuserar på skulle fås. Därefter identifierades skillnader 

respektive likheter i artiklarnas resultat. Sedan gjordes en sammanställning av de 

likheter och skillnader som hittades. Teman skapades utifrån vad som analyserats i 

artiklarnas resultat som besvarade litteraturöversiktens syfte. Rubriker i form av 

huvudteman med tillhörande subteman skapades utifrån de fynd som gjorts. 

 

Etiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2015) beskriver att nödvändiga etiska överväganden vid 

litteraturöversikt är att använda studier som fått godkännande från en etisk 

kommitté eller som gjort noggranna etiska överväganden, att redovisa samtliga 

studier som inkluderats i litteraturöversikten, samt att samtliga resultat presenteras 

oberoende om de stödjer eller inte stödjer hypotesen (a.a.).  

 

Vid datainsamling och analys gjordes granskning av de vetenskapliga artiklarna 

utifrån etiska principer vid forskning som är: respekt mot människovärdet, ej 

riskera deltagarnas hälsa, säkerhet eller integritet, konfidentialitet och anonymitet, 

information och samtycke för deltagande (Lag om etikprövning av forskning som 

avser människor, SFS 2003:460, 7 § - 13 §). Som Forsberg och Wengström (2015) 

beskriver, så har studierna som genomförts och beskrivits i valda artiklar fått 

godkännande av en etisk kommitté. Engelsk-svenskt ordlexikon användes för att 

undvika missuppfattning vid översättning av artiklarna. Resultaten tolkades 

objektivt, alltså utan den egna förförståelsen för att undvika att resultatet vinklades 

till litteraturöversiktens fördel. 
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Resultat 

I Bilaga 2 finns de studier som ligger till grund för litteraturöversikten 

presenterade. Sexton studier användes från åtta länder: Australien (n=4), Kanada 

(n=1), Norge (n=3), Sydkorea (n=1), Spanien (n=1), Sverige (n=4), Taiwan (n=1), 

samt USA (n=1). Resultatet är strukturerat i två huvudteman och sex subteman 

som beskriver de deltagande patienternas uppfattning av autonomins betydelse vid 

omvårdnad och vad de upplever kan påverka möjligheten till autonomi vid 

omvårdnad. Huvudteman var: Autonomi kopplat till välbefinnande och livskvalitet, 

med subteman: Autonomi kopplat till värdighet, Autonomi kopplat till identitet och 

Upplevelsen av patientautonomi, samt Sjuksköterskan - betydande för autonomi 

med subteman: Sjuksköterskans respekt för patienten, Tid - betydande roll för 

autonomi och Maktskillnader i sjuksköterska-patientrelationen.    

  

Autonomi kopplat till välbefinnande och livskvalitet 

Patienter upplevde att autonomi var betydande för välbefinnandet och 

livskvaliteten (Aasen, Kvangarsnes & Heggen, 2012; Anderberg & Berglund, 

2010; Cho et al., 2017; Doyle, 2014; Hellström & Sarvimäki, 2007; Holmberg, 

Valmari & Lundgren, 2012; Hughes & Moore, 2012; Lafrenière, Folch, Dubois, 

Bédard & Ducharme, 2015). Patienterna uttryckte att försummad autonomi vid 

omvårdnad ledde till sämre välbefinnande och livskvalitet (Aasen et al., 2012; 

Anderberg & Berglund, 2010; ). Välbefinnandet och livskvaliteten påverkades 

också genom att de upplevde stress på grund av begränsad autonomi vid 

omvårdnad och upplevd fångenskap och på så vis sämre livskvalitet (Cho et al., 

2017). Välbefinnandet och livskvaliteten påverkades även av beroendeställningen 

och autonomin kopplad till detta, som kunde leda till känslor som kunde påverka 

välbefinnandet, exempelvis vrede eller god självkänsla (Doyle, 2014; Hellström & 

Sarvimäki, 2007; Holmberg et al., 2012; Hughes & Moore, 2012). De uttryckte 

också att de ville vara autonoma för att motverka funktionell nedgång och främja 

tillfrisknande och välbefinnande (Lafrenière et al., 2015). 
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Autonomi kopplat till värdighet 

En majoritet av artiklarna beskrev att patienterna upplever autonomin vid 

omvårdnad som en betydande faktor för värdigheten (Anderberg & Berglund, 

2010; Bollig, Gjengedal & Rosland, 2016; Hellström & Sarvimäki, 2007; 

Holmberg, Valmari & Lundgren, 2012; Lafrenière, Folch, Dubois, Bédard & 

Ducharme, 2015; Lin, Tsai & Chen, 2011; Palacios-Ceña, et al., 2013; Walker & 

Paliadelis, 2016). Patienter upplevde att det var av betydelse att bibehålla sina 

förmågor för att få ett mer värdigt liv (Anderberg & Berglund, 2010; Lafrenière et 

al., 2015). Somliga patienter rapporterade att utan autonomin påverkades 

värdigheten negativt, medan andra kände sig autonoma och upplevde att detta hade 

betydelse för att känna sig som en person (Bollig et al., 2016; Hellström & 

Sarvimäki, 2007; Holmberg et al., 2012; Lin et al., 2011; Palacios-Ceña, et al., 

2013). Förlorad autonomi upplevdes även som förlorande av kontrollen över sitt 

eget liv, som resulterade i förlust av värdigheten (Walker & Paliadelis, 2016).  

          

Autonomi kopplat till identitet 

Patienterna i studierna upplevde att patientautonomi vid omvårdnad var kopplat till 

upplevelsen av sig själv, alltså identiteten (Aasen et al, 2012; Anderberg & 

Berglund, 2010; Cho et al., 2017; Doyle, 2012; Palacios.Ceña et al., 2013). De 

flesta uttryckte att försummad autonomi vid omvårdnad innebar förlorad identitet 

(Aasen et al., 2012; Anderberg & Berglund, 2010; Doyle, 2012;). Andra upplevde 

däremot att normer kopplat till omvårdnaden begränsade deras autonomi, vilket 

gav dem en känsla av att vara i ett fängelse. Att känna sig fängslad utgjorde ett hot 

mot deras identitet, som i sin tur påverkade deras välbefinnande negativt (Cho et 

al., 2017; Palacios-Ceña et al., 2013).  

 

Upplevelsen av patientautonomi 

Majoriteten av patienterna upplevde ingen eller begränsad autonomi vid 

omvårdnad (Aasen, et al. 2012; Anderberg & Berglund, 2010; Bollig et al., 2016; 

Cho et al., 2017; Dickert & Kass, 2009; Doyle, 2012; Doyle, 2014; Hellström & 

Sarvimäki, 2007; Holmberg et al., 2012; Hughes & Moore, 2012; Lafrenière et al., 

2015; Palacios.Ceña et al., 2013; Walker & Paliadelis, 2016; Wikström & 
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Emilsson, 2014). Patienter beskrev att deras önskemål och preferenser inte möttes 

eller respekterades vid omvårdnaden, vilket resulterade i sämre välbefinnande och 

livskvalitet (Aasen et al., 2012; Anderberg & Berglund, 2010; Bollig, et al., 2016; 

Cho et al., 2017; Dickert & Kass, 2009; Doyle, 2012; Doyle, 2014; Hellström & 

Sarvimäki, 2007; Holmberg et al., 2012; Palacios.Ceña et al., 2013; Walker & 

Paliadelis, 2016; Wikström & Emilsson, 2014). De upplevde att autonomin var 

begränsad eller frånvarande helt, men de var ändå nöjda med omvårdnaden 

överlag (Hughes & Moore, 2012). Å andra sidan visade andra resultat att patienter 

upplevde patientautonomi och att de var nöjda med omvårdnaden (Doyle, 2012; 

Holmberg et al., 2012; Lafrenière et al., 2015; Lin et al., 2011; Torheim & 

Gjengedal, 2010). Dessa patienter upplevde att de blev respekterade och att de 

kunde vara autonoma i vissa omvårdnadsrelaterade situationer, vilket påverkade 

deras välbefinnande och livskvalitet positivt.  

 

Sjuksköterskan - betydande för autonomi 

Patienterna upplevde att sjuksköterskans roll hade betydelse för möjligheten till 

autonomi vid omvårdnad och som i sin tur gav upplevelsen av ökat välbefinnande 

och livskvalitet (Aasen et al., 2012; Bollig et al., 2016; Doyle, 2012; Doyle, 2014; 

Dickert & Kass, 2009; Hellström & Sarvimäki, 2007; Hughes & Moore, 2012; 

Lafrenière et al., 2015; Torheim & Gjengedal, 2010; Wikström & Emilsson, 

2014). Detta genom sjuksköterskans förmåga att respektera patientens identitet och 

önskemål, då sjuksköterskan upplevdes ha tidsbrist i sitt arbete, samt då patienten 

upplevde att sjuksköterskan var i maktposition i relationen mellan patienten och 

sjuksköterskan. Patienterna upplevde även att omvårdnaden i sig ofta begränsade 

möjligheten till autonomi och att de förlorade sig själva då autonomin 

begränsades, samt att omvårdnadsupplevelsen i sin helhet hade en betydande roll 

för deras känsla av att få vara autonoma.        

 

Sjuksköterskans respekt för patienten 

Patienterna upplevde att sjuksköterskans roll till patientautonomi vid omvårdnad 

kunde kopplas till respekt för patienten (Bollig et al., 2016; Dickert & Kass, 2009; 

Hellström & Sarvimäki, 2007; Lafrenière et al., 2015; Torheim & Gjengedal, 
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2010; Wikström & Emilsson, 2014). Flera av patienterna menade på att 

patientautonomin vid omvårdnad spelade stor roll för att känna sig respekterad 

som människa (Dickert & Kass, 2009; Wikström & Emilsson, 2014). Andra 

upplevde att sjuksköterskans respekt till patientautonomi vid omvårdnad, samt 

patienten som individ påverkade deras känsla av att vara värderad (Lafrenière et 

al., 2015; Hellström & Sarvimäki, 2007). Flera patienter upplevde istället att 

sjuksköterskans respekt till patienten var betydande för starka känslor hos 

patienten som kunde påverka upplevelsen av välbefinnande och livskvalitet, 

exempelvis frustration eller trygghet (Hellström & Sarvimäki, 2007; Torheim & 

Gjengedal, 2010).        

 

Tid - betydande roll för autonomi 

Patienter upplevde att deras möjlighet till autonomi begränsades vid omvårdnad på 

grund av sjuksköterskans otillgänglighet eller tidsbrist och att detta i sin tur 

påverkade upplevelsen av omvårdnaden negativt (Aasen et al., 2012; Hellström & 

Sarvimäki, 2007; Hughes & Moore, 2012; Lafrenière et al., 2015). Detta beskrevs 

även av vissa patienter som en faktor som motverkade möjligheten till autonomi, 

vilket kunde leda till funktionell nedgång och motverkande av tillfrisknande. 

Därmed påverkades även välbefinnande och livskvalitet (Hughes & Moore, 2012; 

Lafrenière et al., 2015). Upplevelsen av att sjuksköterskor hade tidsbrist ledde till 

att patienter åsidosatte sina egna omvårdnadsrelaterade behov och preferenser för 

att inte belasta sjuksköterskorna. Detta upplevde patienterna försämra deras 

välbefinnande och livskvalitet (Aasen et al., 2012; Hellström & Sarvimäki, 2007; 

Lafrenière et al., 2015).          

 

Maktskillnader i sjuksköterska-patientrelationen 

Patienter upplevde att sjuksköterskan kunde kopplas till upplevelsen av autonomi 

vid omvårdnad. Detta genom att de upplevde att maktskillnaden mellan patienten 

och sjuksköterskan i omvårdnadsrelationen motverkade autonomin vid omvårdnad 

(Aasen et al., 2012; Bollig et al., 2016; Doyle, 2014; Hellström & Sarvimäki, 

2007; Wikström & Emilsson, 2014). Majoriteten av patienterna upplevde då att 

sjuksköterskans dominering i omvårdnadsrelationen och personliga attityd mot 
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äldre gjorde att patienterna kände sig maktlösa. Detta ledde i sin tur att önskemål 

inte uppfylldes och patientautonomin försummades, som de upplevde som negativ 

påverkan av välbefinnandet och livskvaliteten (Aasen et al., 2012; Bollig et al., 

2016; Doyle, 2014; Wikström & Emilsson, 2014). Andra patienter berättade dock 

att bristfällig omvårdnadsrelaterad information från sjuksköterskan gjorde att 

patienter upplevde att delar av deras självbestämmande fråntogs (Hellström & 

Sarvimäki, 2007). 

       

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Resultat visade att äldre och medelålders patienter upplevde att autonomin vid 

omvårdnad var väsentlig för välbefinnandet och livskvaliteten. Detta genom att 

känna sig värderade som människa och att få ett värdigt liv (värdigheten), att få 

känna sig som den unika individ de är (identiteten), samt genom att känna sig 

respekterad. Majoriteten av patienterna upplevde ingen eller begränsad autonomi i 

sin omvårdnad. Sjuksköterskan upplevdes påverka möjligheten till autonomi och 

även välbefinnandet och livskvaliteten. Detta genom att sjuksköterskan behövde 

respektera patienten och dennes behov, samt att sjuksköterskans tidsbrist och 

otillgänglighet försämrade möjligheten till autonomi. Sjuksköterskans 

maktposition i relationen mellan patienten och sjuksköterskan påverkade också 

möjligheterna till patientautonomi vid omvårdnad.           

 

Resultatdiskussion  

I litteraturöversiktens analys valdes det att använda Autonomi kopplat till 

välbefinnande och livskvalitet som huvudrubrik. Detta eftersom både värdighet, 

identitet och respekt handlar om välbefinnande och livskvalitet. Värdighet syftar 

till i resultatet både att känna värdighet, men också att få leva ett värdigt liv. 

Identitet handlar om i artiklarnas resultat att inte förlora sig själv, samt att bli 

försummad eller bekräftad för sin individuella karaktär (Anderberg & Berglund, 

2010; Bollig et al., 2016; Cho et al., 2017; Doyle, 2012; Hellström & Sarvimäki, 

2007; Holmberg et al., 2012; Lafrenière et al., 2015; Lin, Tsai & Chen, 2011; 

Palacios-Ceña, et al., 2013; Walker & Paliadelis, 2016). I tidigare forskning har 
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Ekman (1996) och Kihlgren, Hallgren, Norberg och Karlsson (1994) visat att om 

sjuksköterskan hjälpte patienten att utföra en omvårdnadsrelaterad uppgift kunde 

patienten känna att denne kunde påverka sin egen omvårdnad, vilket gav en känsla 

av autonomi. Detta uppmärksammades då av sjuksköterskan, som gjorde att 

patienten kände sig bekräftad och att identiteten stärktes. Patienten upplevde då 

integritet i sin omvårdnad, alltså värdighet, som genererade i att en känsla av 

mening gavs (a.a.). Om då en patients upplevelse av värdighet eller identitet 

påverkas negativt, försämras även välbefinnandet och livskvaliteten genom att de 

inte känner sig värdiga och deras liv känns då inte lika värdefullt. Som även 

Ekman (1996) och Kihlgren et al. (1994) beskrev har sjuksköterskan en central roll 

för att patienten ska känna autonomi vid omvårdnad och har därför analyserats 

som ett huvudtema i denna litteraturöversikt.    

 

Autonomi kopplat till välbefinnande och livskvalitet 

Resultatet i litteraturöversikten visade att patientens upplevelse av autonomi vid 

omvårdnad påverkar välbefinnandet och livskvaliteten (Aasen et al., 2012; 

Anderberg & Berglund, 2010; Cho et al., 2017; Doyle, 2014; Hellström & 

Sarvimäki, 2007; Holmberg et al., 2012; Hughes & Moore, 2012; Lafrenière et al., 

2015). Detta samstämmer med tidigare forskning som har visat att patientautonomi 

vid omvårdnad kan leda till ökat välbefinnande och kortare vårdtider, genom att 

patientens erfarenheter och kunskaper beaktas vid beslutsfattanden och 

omvårdnad, samt att patientens preferenser tillgodoses (Lindberg et al., 2014). 

Lindberg et al. (2014) visade också att de upplevde en bättre livskvalitet och 

välbefinnande just genom att de fick vara "mästare över sitt eget öde” (Doyle, 

2012) och bestämma över sin omvårdnad. 

 

Litteraturöversiktens resultat visade att upplevelser som stress, vrede, fångenskap, 

god självkänsla och tillfredsställelse påverkade patienternas välbefinnande och 

livskvalitet (Cho et al., 2017; Doyle, 2014; Hellström & Sarvimäki, 2007; 

Holmberg et al., 2012; Hughes & Moore, 2012). Detta samklingar med tidigare 

studier, där Benner och Wrubel (1989) visade att en händelse kan leda till stress 

genom brist av kontroll och kan påverkas av individens individuella kapacitet och 

självkänsla. I Wheatons (1994) stresskontinuum visades att livshändelser som 
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exempelvis innebar en förändring i livet, mikrohändelser samt ickehändelser 

kunde bidra till att stress utvecklades hos en individ. Känslan av fångenskap som 

beskrivs i litteraturöversiktens resultat kan därför leda till stress, eftersom denna 

upplevs till följd av en livshändelse som innebär en förändring för patienten - att 

flytta till boende eller försämrad funktionsförmåga. För patienten innebär detta 

försämrad kapacitet till självständighet. Detta är kopplat till att kontrollen förloras 

över sitt eget liv i och med fångenskapen, vilket resulterar i känsla av stress.    

 

Litteraturöversiktens resultat visade att deltagare upplever försämrat välbefinnande 

och livskvalitet, eftersom de känner sig försummade, stressade eller frustrerade då 

deras autonomi åsidosätts (Aasen et al., 2012; Anderberg & Berglund, 2010; Cho 

et al., 2017; Doyle, 2014; Hellström & Sarvimäki, 2007; Holmberg et al., 2012; 

Hughes & Moore, 2012). Tidigare forskning har visat att stress kan leda till 

försämrad livskvalitet och välbefinnande, genom att det påverkar individens hälsa 

negativt både kortsiktigt, exempelvis högt blodtryck, irritation, samt ökad risk för 

blodpropp och långsiktigt genom till exempel nedsatt immunförsvar, ångest och 

trötthet (Gustafsson, 2014; Währborg, 2009; Åsberg & Nygren, 2012). Detta 

samklingar med resultatet i föreliggande litteraturöversikt.  

 

I Litteraturöversiktens resultat kunde positiva upplevelser, som exempelvis 

tillfredsställelse och god självkänsla, kopplas till autonomin vid omvårdnaden, 

som i sin tur gav ökad livskvalitet och välbefinnande (Doyle, 2014; Hellström & 

Sarvimäki, 2007; Holmberg et al., 2012; Hughes & Moore, 2012; Lafrenière et al., 

2015). Detta genom att då patienterna får vara autonoma i sin omvårdnad får de 

upplevelsen av att de kan själva och att det är de som bestämmer, som Orems 

(1985) egenvårdsteori beskriver. Även den funktionella nedgången kan påverka 

livskvaliteten och välbefinnandet, som det även beskrivs i hennes teori genom att 

egenvård har en positiv inverkan på funktioner. Patienternas funktioner påverkas i 

negativ riktning när de inte får vara autonoma, eftersom de inte aktiveras lika 

mycket och då blir mindre mobila. Mobilitet är betydande för hälsa och 

välbefinnande då detta ökar blodcirkulationen i kroppen, vilket i sin tur främjar 

tillfrisknandet och motverkar sjukdom. Detta samklingar med tidigare forskning, 

där Hagströmer och Franzén (2017) visade att fysisk aktivitet har ett samband med 
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prevention av sjukdom och ökat välbefinnande.    

   

Autonomi kopplat till värdighet 

Litteraturöversiktens resultat visade att äldre och medelålders patienter upplever 

att autonomin har en betydande roll för värdigheten (Anderberg & Berglund, 2010; 

Bollig, Gjengedal & Rosland, 2016; Hellström & Sarvimäki, 2007; Holmberg, 

Valmari & Lundgren, 2012; Lafrenière, Folch, Dubois, Bédard & Ducharme, 

2015; Lin, Tsai & Chen, 2011; Palacios-Ceña, et al., 2013; Walker & Paliadelis, 

2016). Värdighet inom omvårdnad syftar till, enligt SSF (2016b) att respektera 

varje patients rätt till att själv forma sitt liv och att bli bekräftad som en unik 

människa. Detta ska respekteras så länge det inte skadar eller kränker någon annan 

och innebär även att människan har rätt till sina erfarenheter och att fatta beslut, 

med andra ord rätten till autonomi och självbestämmande. Patientens autonomi 

utgör därmed en väsentlig del för värdighet vid omvårdnad, precis som 

litteraturöversiktens resultat visade. I tidigare forskning syftade Randers och 

Mattiasson (2004) till att undersöka relationen mellan integriteten och autonomin 

enligt patienter. De visade att autonomin vid omvårdnaden påverkade patientens 

integritet och att detta ledde till att värdigheten påverkades.         

 

Resultatet i litteraturöversikten visade att bibehållande av förmågor ger ett 

värdigare liv (Anderberg & Berglund, 2010; Lafrenière et al., 2015). Detta 

stämmer överens med det Orem (1985) menar på med sin egenvårdsteori - att 

egenvården, alltså autonomin, främjar patientens normala funktioner. I tidigare 

studier menade Boltz, Resnick, Capezuti, Shuluk och Secic (2012) att omvårdnad 

bör ske enligt funktionsfokuserad omvårdnad för att motverka funktionell nedgång 

hos patienter. I Kjølseth, Ekeberg och Steihaug (2010) undersöktes äldre 

patienters, som begått självmord, kontakt med sjukvården. De visade att då 

patienternas normala funktioner började försämras blev de oroliga för att sin 

autonomi skulle försummas, då de inte litade på sjukvården. Detta bekräftades då 

deras preferenser och önskemål inte möttes när de blev ännu sämre och mer 

beroende. Detta i sin tur påverkade deras värdighet negativt, vilket Kjølseth et al. 

(2010) menade var betydelsefull att bevara hos patienter och att det var 

sjuksköterskans uppgift att sträva mot att bevara den.         
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Autonomi kopplat till identitet 

Litteraturöversiktens resultat visade att patienter upplever att de förlorar sig själva, 

alltså identiteten när autonomin försummas och de inte får bestämma över sin 

omvårdnad (Aasen et al, 2012; Anderberg & Berglund, 2010; Cho et al., 2017; 

Doyle, 2012; Palacios.Ceña et al., 2013). Det visade även att patienter som inte 

klagar eller lägger skulden för bristfällig omvårdnad på sjuksköterskorna, snarare 

på politiken, upplever att delar av sitt självbestämmande blir fråntaget (Hellström 

& Sarvimäki, 2007). Detta innebär att autonomin vid omvårdnad påverkas av hur 

patienten är som person. Att bo på ett vårdboende menade Robison et al. (2011) 

innebar hinder för medelålders och äldre patientens välbefinnande genom förlorad 

identitet och syfte med livet. De visade att patienterna inte kunde leva det livet de 

önskade, exempelvis utöva vissa aktiviteter, bibehålla nära relationer och att utföra 

sysslor och att detta då ledde till att de förlorade sig själva och deras syfte med 

livet. Det Robison et al. (2011) visade kan även länkas till resultatet i föreliggande 

litteraturöversikt.    

 

Sjuksköterskan - betydande för autonomi 

Sjuksköterskans roll var i litteraturöversiktens resultat betydande för möjligheten 

till autonomi vid omvårdnad (Aasen et al., 2012; Bollig et al., 2016; Doyle, 2012; 

Doyle, 2014; Dickert & Kass, 2009; Hellström & Sarvimäki, 2007; Hughes & 

Moore, 2012; Lafrenière et al., 2015; Torheim & Gjengedal, 2010; Wikström & 

Emilsson, 2014). I tidigare studier visade Räty och Gustafsson (2006) att en person 

med bättre självbild och självvärdering hade bättre motivation till egenvård. Därför 

är det även enligt uppsatsförfattarens åsikt väsentligt som sjuksköterska att 

uppmuntra patienten till autonomi vid omvårdnad och att förse vårdtagaren med 

den information och kunskap om sitt tillstånd, samt möjliga behandlingssätt som 

finns. Detta för att patienten ska kunna vara en del av omvårdnaden. Orems (1985) 

teori om omvårdnadssystem stämmer även överens med detta, som då menar på att 

sjuksköterskan ska hjälpa patienten i högsta möjliga mån att kunna bidra till 

egenvård och då anpassa detta efter individens hälsotillstånd.  
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Sjuksköterskans respekt för patienten   

Patienterna i litteraturöversiktens resultat upplevde att sjuksköterskans roll till 

patientautonomi vid omvårdnad kunde kopplas till respekt för patienten (Bollig et 

al., 2016; Dickert & Kass, 2009; Hellström & Sarvimäki, 2007; Lafrenière et al., 

2015; Torheim & Gjengedal, 2010; Wikström & Emilsson, 2014). Enligt tidigare 

forskning menade Randers och Mattiasson (2004) att patientens autonomi 

grundades i respekt från sjuksköterskan och att autonomin skulle respekteras 

oavsett patientens förmåga till autonomi. Detta stämmer både överens med 

resultatet i litteraturöversikten och Orems (1985) teori om egenvårdsbrist som 

menar på att sjuksköterskan ska hjälpa och eftersträva patientautonomi i högsta 

möjliga mån oavsett vilka förutsättningar som finns. Respekterande av patienten 

och dess önskemål - då sjuksköterskorna åsidosätter sin egna rädsla för fall och 

istället respekterar patientens vilja till autonomi, så ger det en positiv upplevelse av 

omvårdnaden och autonomin hos patienten. Griffith och Tengnah (2013) menade 

på vikten av att sjuksköterskan respekterade patientens autonomi vid 

beslutsfattande och i omvårdnaden. Detta för att främja patientens hälsa och ge en 

godare omvårdnad, samt egenvården (Orem, 1985).  

 

Tid - betydande roll för autonomi 

I litteraturöversiktens resultat visades att tidsbrist hos sjuksköterskan påverkar 

autonomin negativt genom att den antingen begränsas eller försummas. Att 

sjuksköterskan uppträder stressat leder till att patienter åsidosätter sina egna behov 

för att inte besvära sjuksköterskan (Aasen et al., 2012; Hellström & Sarvimäki, 

2007; Hughes & Moore, 2012; Lafrenière et al., 2015). Detta samklingar med 

tidigare forskning, där Penney och Wellard (2007) visade att äldre patienter 

förlitade sig på sjuksköterskans kunskaper och erfarenheter och därmed valde att ta 

en passiv roll i sin omvårdnad för att inte belasta sjuksköterskan ännu mer. De 

visade även att en bristfällig kommunikation mellan vårdtagaren och 

sjuksköterskan råder till följd av tidsbristen, vilket också innebar ett hinder för 

patienten att vara autonom i sin omvårdnad.  
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Tidigare studier har även visat att sjuksköterskor upplever att yrket är tidspressat 

och att de därmed känner sig stressade (Ringsberg, 2014; Zúñiga et al., 2015). 

Detta kan ha negativ effekt på personcentreringen av patienten, med fokus på 

patientens självständighet och autonomi, genom att den försummas (Bolster & 

Manias, 2010). Ulrich et al. (2010) visade att sjuksköterskor upplevde bland annat 

skyddande av patientens autonomi och informerat samtycke vid behandling som 

ett stressfullt, etiskt och omvårdnadsrelaterande dilemma i det dagliga arbetet. 

Patientens upplevelse av omvårdnadskvaliteten kunde därmed påverkas negativt, 

vilket även stämmer överens med resultatet i litteraturöversikten. 

Uppsatsförfattaren upplever att tidsbristen är den mest övergripande förklaringen 

till varför patientautonomi försummas inom omvårdnaden. Sjuksköterskor vill 

praktisera personcentrerad omvårdnad och är även medvetna om de positiva 

effekterna av patientautonomi vid omvårdnad, vilket Ulrich et al. (2010) menade 

på. Dock så råder tidsbrist inom yrket, som Ringsberg (2014) och Zúñiga et al. 

(2015) beskriver, vilket innebär att arbetsuppgifterna behöver prioriteras. 

Autonomi tros därmed av uppsatsförfattaren bortprioriteras i många fall då andra, 

mer livsnödvändiga arbetsuppgifter prioriteras i första hand, exempelvis 

medicineringar, samt att samtliga patienter ska hinnas med att omvårdas.       

 

Maktskillnader i sjuksköterska-patientrelationen  

Litteraturöversiktens resultat visade att patienter upplever att maktskillnaden 

mellan patienten och sjuksköterskan i omvårdnadsrelationen motverkar autonomin 

vid omvårdnad (Aasen et al., 2012; Bollig et al., 2016; Doyle, 2014; Hellström & 

Sarvimäki, 2007; Wikström & Emilsson, 2014). I tidigare gjorda studier pekade 

Mudge, McRae och Cruickshank (2015) på att sjuksköterskors egen rädsla för fall 

hos patienter kunde innebära ett hinder för patientautonomi, som samstämmer med 

resultatet i litteraturöversikten. Detta genom att sjuksköterskans auktoritet och 

attityd i detta fall innebar att egenvården försvårades för patienten, då 

sjuksköterskan inte praktiserade egenvårdsåtgärder för att kompensera för 

patientens förlorade kapacitet (Orem, 1985). Tuckett (2005) beskrev att relationen 

mellan sjuksköterskan och patienten på vårdboende kunde bli att sjuksköterskan 

snarare praktiserade omvårdnaden att göra för snarare än att vara med patienten 

vilket resulterade i att patienten blev mer beroende och autonomin försummades. 
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Detta går emot vad Edvardsson (2009) syftar till vid personcentrerad omvårdnad, 

att patienten ska sättas i fokus i sin omvårdnad och att ett holistiskt synsätt ska 

tillämpas. Det följer inte heller Ekmans et al. (2011a) trestegsmetod för att lättare 

praktisera personcentrerad omvårdnad. Varken initiera, integrera eller säkra 

partnerskap kan ske vid bristfällig kommunikation från sjuksköterskan och 

personcentrerad omvårdnad blir därmed svårare att tillämpa i klinisk praxis.        

 

Sammanfattningsvis har alltså autonomin, enligt litteraturöversiktens resultat, en 

betydande roll i äldre och medelålders patienters omvårdnad med tanke på gott 

välbefinnande och livskvalitet, värdighet, identitet och upplevelsen av 

omvårdnaden. Det är sjuksköterskan och institutionerna med tanke på regler och 

normer som har en avgörande roll om patienternas preferenser och önskemål 

kommer mötas och på så vis autonomi främjas. Detta samklingar med det Brownie 

och Horstmanshof (2012) menade på, att äldre patienter möter hinder i sin 

omvårdnad gällande bevarande av välbefinnande och identitet, ha en god 

livskvalitet, bibehålla sin värdighet, självkänsla och autonomi, samt att bevara 

meningsfulla relationer. Detta är ett hinder för dem främst då de läggs in på 

institutioner som regleras och styrks av regeringen, eftersom detta försvårar att 

individens egna preferenser och önskemål kan mötas (a.a.). Detta stämmer bra 

överens med fynden som hittades i litteraturöversikten, där då institutionerna och 

sjuksköterskorna som arbetar inom dessa har en avgörande roll för om patientens 

autonomi möts eller försummas. Hur autonomin då påverkas av sjuksköterskan 

påverkar även hur resterande punkter, såsom värdighet och livskvalitet, som 

Brownie och Horstmanshof (2012) tog upp, kommer att främjas eller förhindras.  

 

Metoddiskussion 

Styrkor och begränsningar 

Det finns begränsat med empirisk kunskap gällande äldre patientens upplevelse av 

autonomi och värdighet vid omvårdnad och den som finns beskrivs oftast utifrån 

en vårdgivares perspektiv (Førde, Pedersen, Nortvedt, & Aasland, 2006). Precis 

som Førde et al. (2006) visade, så ger även artikelsökningen för 

litteraturöversikten ett begränsat antal artiklar som finns tillgängliga med fokus på 
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att beskriva patientens upplevelse av autonomi vid omvårdnad. Det fanns 

kvantitativa studier (Stadnyk, Chamberlain, Warner, Earl & Nickerson Rak, 2017; 

Wulff et al., 2013) som fokuserade på patientens upplevelse av omvårdnaden och 

autonomins betydelse. Dessa artiklar syftade på äldre och medelålders patienters 

upplevelse av autonomi. De valdes dock bort i denna litteraturöversikt eftersom 

resultaten inte ger en beskrivning av patientens upplevelse av autonomins 

betydelse, snarare ett allmängiltigt resultat (Forsberg & Wengström, 2015). Att ett 

smalt register finns med passande artiklar som kan besvara litteraturöversiktens 

syfte, innebär att även resultatet kan begränsas. Dock så ökar trovärdigheten 

eftersom metoden har utgått ifrån litteraturöversiktens syfte, både med sökord, 

begränsningar vid sökning, inklusions- respektive exklusionskriterier, val av 

artiklar och databaser, samt att arbetet har skett objektivt.   

 

Artikelsökningarna ger ett bredare utbud av artiklar som passar in på 

litteraturöversiktens syfte om inte bara äldre patienter, ≥65 år, används som en 

inklusionskriterie och begränsning. Medelålders patienter, 45-64 år, lades därför 

till som en inklusionskriterie och begränsning eftersom tillräckligt med artiklar för 

att kunna utföra en analys av artiklarnas resultat inte fanns då enbart äldre 

användes. Detta innebär att litteraturöversiktens resultat kan relateras till en 

bredare patientgrupp med tanke på åldersgrupperna.    

 

Databaserna som användes var CINAHL och PubMed, eftersom de innehåller ett 

stort register av vårdinriktade vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 

2015). Att använda båda databaserna ger ett bredare resultat av artiklar vid 

sökningarna då vissa artiklar finns presenterade i CINAHL och andra finns i 

PubMed. Majoriteten av artiklarna som hittades vid artikelsökningarna fanns dock 

presenterade i båda, men genom att då använda båda databaserna vid 

artikelsökning ökade mängden artiklar som kunde passa in på litteraturöversiktens 

syfte. Dock så finns det andra databaser som också hade kunnat användas vid 

sökning, exempelvis SveMed+ (www.svemedplus.kib.ki.se) som är en 

vårdfokuserad databas över nordiska artiklar. Hade fler databaser använts kunde 

detta möjligtvis ha genererat i ännu fler artiklar som kunnat användas vid analys, 

med tanke på det smala utbud som hittades i litteraturöversikten. Hade SveMed+ 
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använts skulle sökningarna ha avgränsats till endast nordiska artiklar och detta var 

inte syftet med litteraturöversikten.  

 

En begränsning med litteraturöversiktens artiklar är att majoriteten av resultaten 

fokuserar på försummad autonomi, snarare än bara upplevelsen av dess betydelse. 

Detta kan vara en begränsning eftersom resultatet då utgår ifrån vilken betydelse 

autonomin har för patienterna då den försummas, istället för vilken betydelse den 

har då den upplevs vid omvårdnad. Å andra sidan beskriver några av patienterna i 

studiernas resultat även att de upplever autonomi vid omvårdnad och vilken 

betydelse det har för dem. Analysen visar att autonomins betydelse är liknande 

oavsett om patienten upplever autonomi vid omvårdnad eller inte.  

 

Rimlighet 

Rimlighet innebär enligt Forsberg och Wengström (2015) att kunna visa på graden 

av rimlighet i tolkningar och informationen i den enskilda studien, alltså 

överensstämmelse. Rimligheten för litteraturöversikten kan bedömas hög för 

litteraturöversiktens resultat eftersom den samklingar tidigare forskning, samt vad 

egna erfarenheter har visat.          

 

Generaliserbarhet          

I litteraturöversikten har inte någon nationell avgränsning vid artikelsökningarna 

använts, vilket genererade i att resultatet inkluderar studier från åtta olika länder 

användes. Länderna som användes var Australien, Kanada, Norge, Sydkorea, 

Spanien, Sverige, Taiwan, samt USA. Alla länder delar inte samma kultur och 

religion och kommer inte heller från samma delar av världen, som då innebär att 

resultatet som visades i litteraturöversikten är av bredare karaktär utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Detta kan ses som en styrka i litteraturöversikten. Både 

kvinnor och män har deltagit i de valda studierna och resultat från vårdhem, egna 

hemmet och avdelning på sjukhus har använts. Åldersgrupperna 65+ och 45-64 år 

har använts, men åldersgruppen 65+ på patienterna har varit överrepresenterat i 

studierna. I och med överrepresentationen av den äldre åldersgruppen kan inte 

resultaten generaliseras till en bredare patientgrupp utöver den som har valts. I 

studierna har de även använt sig av ändamålsenlig urvalsmetod, vilket innebär att 
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de personer som är passande för studiens syfte har valts ut för att delta. Detta 

förhindrar generalisering eftersom det inte blir representativt utanför den 

deltagarskaran som använts. Detta för att det nödvändigtvis inte avspeglar 

verkligheten ser ut hos dem som inte har samma kvaliteter som deltagarna. På 

grund av urvalsmetoden och överrepresentativa åldersgruppen bedöms 

litteraturöversikten som ej generaliserbar utanför artiklarnas kontext. Detta trots 

bredden på olika nationaliteter och utifrån jämn deltagarskara med tanke på genus.  

        

Etikdiskussion  

Majoriteten av resultaten i de valda artiklarna för litteraturöversikten visade att 

patienterna inte upplevde autonomi vid omvårdnad och att resultaten som då 

analyserats utgått utifrån det. Detta kan uppfattas som en etisk begränsning 

eftersom detta kan tyda på att viss förförståelse finns inom området, som är 

beskrivet i etiska överväganden inte ska påverka resultatet. Det resultat som finns 

presenterat efter analysen i examensarbetet kan därför uppfattas som vinklat. Dock 

så har det varit objektiva sökningar och begränsningar som gjorts. Att det då är så 

många artiklar vars resultat visar att patienterna inte upplever autonomi, beror 

främst på det begränsade antalet artiklar som beskriver patientens upplevelse av 

autonomi.  

 

Samtliga av de utvalda artiklarna var godkända av en etisk kommitté. Dock så 

diskuterade artiklarnas författare etiska överväganden olika mycket i sina studier. 

Majoriteten hade både ett stycke i sin metoddel, där de gick igenom etiska 

överväganden, samt en diskussion där de diskuterade styrkor och svagheter i 

förhållande till det etiska förhållningssättet i deras studie (Aasen, et al. 2012; 

Bollig et al., 2016; Dickert & Kass, 2009; Doyle, 2012; Doyle, 2014; Hellström & 

Sarvimäki, 2007; Holmberg et al., 2012; Hughes & Moore, 2012; Lafrenière et al., 

2015; Lin et al., 2011; Palacios.Ceña et al., 2013; Torheim & Gjengedal, 2010; 

Walker & Paliadelis, 2016; Wikström & Emilsson, 2014). Dock så nämnde 

Anderberg och Berglund (2010) endast lite kort om vilka etiska överväganden de 

gjort och att studien var godkänd av en etisk kommitté, men utan att göra en 

etikdiskussion av sin studie. Detta gällde även för Cho et al. (2017) som enbart 

nämnde kort och koncist att studien var godkänd av en etisk kommitté, utan vidare 
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diskussion kring det etiska förhållningssättet i deras studie till resultatet, metoden 

och deltagarna.  

 

Klinisk betydelse för patienten 

Litteraturöversiktens resultat kan ge sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården en 

bättre förståelse för vilken betydelse autonomin har för patienter och med den 

kunskapen kunna arbeta för att förbättra omvårdnaden och prioritera autonomin 

trots tidsbrist. Med tanke på autonomins betydelse vid omvårdnad skulle även 

vårdtider kunna kortas ner om autonomi prioriterades. I förlängningen skulle detta 

i sin tur kunna leda till mindre stress och tidsbrist för sjuksköterskor, samt bättre 

kvalitet på omvårdnaden utifrån patientens önskemål.     

 

Konklusion 

Litteraturöversiktens resultat att medelålders och äldre patienter upplever 

autonomin vid omvårdnad som betydelsefull för sin värdighet, identitet och att 

känna sig respekterad. Genom dessa komponenter påverkas även deras 

välbefinnande och livskvalitet, samt upplevelsen av omvårdnaden i helhet. De 

upplever även att sjuksköterskan har en betydande roll för möjlighet till 

patientautonomi och då välbefinnande och livskvalitet. Detta genom att få sina 

preferenser och önskemål, samt sin identitet respekterade. Majoriteten av patienter 

upplevde inte autonomi vid sin omvårdnad. Det som sågs som ett hinder för 

autonomin var sjuksköterskans egna attityder mot både patienten och dennes 

autonomi, samt sjuksköterskans tidsbrist. Sjuksköterskor själva har visat i tidigare 

studier att besvara patientautonomin med tanke på deras tidsbrist är ett etiskt 

dilemma de möter i sitt arbete dagligen. Begränsat med studier har gjorts inom 

detta område med fokus på att beskriva patientens upplevelser, vilket kan ses som 

en begränsning med litteraturöversikten.  

 

Förslag till vidare forskning 

Precis som Førde et al. (2006) visade så uppdagades det under litteraturöversiktens 

datainsamling att det finns väldigt begränsat med litteratur som fokuserade på att 

beskriva patientens upplevelse av vad autonomi vid omvårdnad betyder för dem. 
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Detta är ett betydande område att ha kunskap kring inom omvårdnaden, eftersom 

sjuksköterskan har en skyldighet att i högsta möjliga mån bedriva omvårdnad på 

ett sätt som möter de preferenser och behov. Därför rekommenderas det att fler 

kvalitativa studier behöver göras som fokuserar på patientens upplevelse av 

autonomi vid omvårdnad för att ge en ökad förståelse hos sjuksköterskor om 

patientens upplevelse. 
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Aasen, E. M., 
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M, & Heggen, 

K.  
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Perceptions of 

patient 

participation 

amongst elderly 

patients with end-

stage renal disease 

in a dialysis unit 

Att utforska hur äldre 

patienter med 

slutstegsnjursvikt som 

undergår behandling med 

hemodialys resten av 

livet uppfattar patient- 
deltagande på en dialys- 
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deltagare. 

n=11 (4 
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Vårdteamets makt och dominans, som 

innebar ett hot för patientens 

identitet,  samt patientens kamp om 

delat beslutsfattande, som vissa 

patienter  upplevde hota deras 

välbefinnande och kvalitet på det 

dagliga livet.*    

Hög, 92% 

Anderberg P., 

& Berglund A.  
 
2010 
 
Sverige  

Elderly persons' 

experiences of 

striving to receive 

care on their own 

terms in nursing 
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förståelse för äldre 
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samt hur deras liv 

förändrats i vårdhem.   

Kvalitativ  
 
15 äldre personer boende i 

fyra vårdhem intervjuades om 

sina upplevelser av 

omvårdnadsbehov och hjälp i 

sitt dagliga liv. Intervjuerna 

analyserades med van Manens 

fenomenologiska ansats.  

n=15 (9 

kvinnor 

och 6 män) 

Äldre personers upplevelse av 

omvårdnad och hjälp kunde beskrivas 

som: balans mellan sorg och lättnad, en 

kamp om att behålla kontroll och 

samhörighet, klara av att leva i nuet och 

ändå oroa sig för framtiden, samt ett 

försök att dölja sin sårbarhet för att bli 

accepterad och skapa ett inre lugn i en 

jobbig situation.*   

Medel, 

72% 

* Delar av resultatet som stämmer in på litteraturöversiktens syfte har använts i analysen. 
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Bollig, G., 

Gjengedal, E., 

& Rosland, J. 

H.  
 
2016 
 
Norge 

Nothing to 

complain about? 

Residents’ and 

relatives’ views on 

a ‘‘good life’’ and 

ethical challenges in 

nursing homes. 

Att studera vad 

vårdhemsboende och 

deras släktingar 

uppfattar som etiska 

utmaningar i norska 

vårdhem.  

Kvalitativ 
 
Fördjupande intervjuer med 

vårdhemsboende, samt 

fokusgruppsintervjuer med 

boendes släktingar. 
Digitalt inspelade intervjuer 

transkriberades ordagrannt. 

Analysen baserades på 

tolkandedesign 

n=25 

boende + 

18 

släktingar 

Fyra huvudteman om vad som ansågs 

vara etiska utmaningar analyserades: (a) 

acceptans och anpassning, (b) 

välbefinnande och ett gott liv, (c) 

autonomi och självbestämmande, samt 

(d) brist på resurser. Relationen med 

personalen ansågs vara betydande och 

upplevdes vara både gynnande och 

problematisk.*    

Hög, 80% 

Cho, E., Kim, 

H., Kim, J., 

Lee, K., 

Meghani, S. 

H., & Chang, 

S. J.  

2017 

Sydkorea  

Older Adult 

Residents' 

Perceptions of 

Daily Lives in 

Nursing Homes 

Att undersöka äldre 

vuxnas upplevelser av 

sina vardagliga liv i 

sydkoreanska 

vårdboenden 

Kvalitativ 
 
Individuella, semistrukturerade 

intervjuer med 21 äldre vuxna 

(≥65 år) boende från fem olika 

vårdhem i Sydkorea. Tematisk 

analys användes av data.  

n=21 (14 

kvinnor 

och 7 män) 

Fem teman hittades: (a) förbättrad 

komfort, (b) eftersträvan att bibehålla 

sina fysiska och kognitiva funktioner 

som människa, (c) längtan efter 

meningsfulla, personliga relationer, (d) 

känslan av fångenskap och begränsad 

autonomi, samt (e) accepterande av och 

anpassning till boendet.*    

Hög, 88% 

* Delar av resultatet som stämmer in på litteraturöversiktens syfte har använts i analysen. 
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Dickert, N. 

W., & Kass, 

N. E. 

2009 

 
USA 

Understanding respect: 

learning from patients 
Att förstå patienters 

uppfattning av respekt och vad 

det innebär att bli respekterad 

av hälsovårdspersonal 

Kvalitativ  
 
Semistrukturerade intervjuer 

av 18 överlevare från plötslig 

hjärtdöd, i en akademisk 

hjärtklinik. Intervjuer spelades 

in digitalt och data 

transkriberades och 

importerades in i QSR N6 för 

analys.   

n=18 

patienter + 

4 makar 

Patienter upplevde att respektera 

personer bestod av dessa element: 

empati, omsorg, autonomi, få ta 

del av information, 

tillkännagivande av individualitet, 

värdighet och uppmärksamhet för 

behov.  
Uttryckte att autonomi vid 

omvårdnad hade en stor roll i att 

känna sig respekterad, att få fatta 

sina egna beslut eller att få sina 

värdering översatta till beslut.       

Medel, 

76% 

Doyle, S. 

2012 

Australien 

“Being-in-the-World-

of-Care”: The Lived 

Experiences of Older 

People Receiving 

Community Aged 

Care Packages in 

Queensland 

Forskningsfråga: Hur uppfattar 

äldre, som får kommunal 

äldreomsorgspaket, inverkan 

av den omvårdnad som ges, 

inklusive sin självständighet, 

autonomi, samt personlig 

uppfyllelse    

Kvalitativ 
 
Personer boende på CACP 

(community ages care 

packages) intervjuades och 

dessa analyserades noga 

n= 11 Flera huvudteman identifierades, 

inklusive vikten deltagarna lade 

på personlig autonomi och den 

centrala betydelsen av relationer. 
De upplevde att de ville bevara 

den personliga autonomin och sitt 

liv men omvårdnaden kunde hota 

autonomin. Detta ledde till att de 

kände att de förlorade sig själva. 

Vissa deltagare upplevde att de 

var autonoma och kunde “vara 

mästare över sitt eget öde”.   

Medel, 

72% 
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Doyle, S.  
 
2014 
 
Australien 

The Impact of 

Power Differentials 

on the Care 

Experiences of 

Older People. 

Att förstå betydelsen av 

äldre personers, med hög 

nivå av kommunal 

omvårdnad, upplevelse 

utifrån deras livsstil och 

perspektiv 

Kvalitativ 
 
Fördjupade, 

ostrukturerade 

intervjuer användes. 

Hermeneutik analys 

gjordes därefter av 

data.  

n=12 Många rapporterade en rad upplevelser som 

demonstrerar aktiva maktskillnader mellan sig 

själva som vårdtagare och deras vårdgivare 

och påverkar deras känsla av oberoende och 

autonomi.  
 
Två huvudteman: vikten som äldre la på att 

bibehålla personligt oberoende och aktivt 

deltagande i sitt liv, samt vikten av att 

bibehålla personliga relationer. 

Omvårdnadsupplevelsen hade en central roll 

för känsla av autonomi och tillfredsställelse 

hos patienten.    

Hög, 80% 

Hellström, 

U. W., & 

Sarvimäki, 

A. 

2007 

Sverige 

Experiences of 

self-determination 

by older persons 

living in sheltered 

housing. 

Att beskriva hur äldre 

personer boende på 

vårdhem upplever 

självbestämmande och hur 

de värdesätts som 

människor 

Kvalitativ 
 
11 personer från fem 

olika boenden 

intervjuades. Data 

analyserades genom 

kvalitativ 

innehållsanalys.  

n=11 (6 

kvinnor och 

5 män) 

Visade en negativ upplevelse över hur de 

värderades. Deltagarna ansåg sig även bli 

fråntagna delar av sitt självbestämmande. 
Autonomin fråntogs genom: Ingen 

information, inget deltagande, vara andra till 

lags (undansättande av egna behov), samt att 

vara beroende. Detta ledde till känsla av 

undergivenhet och känsla av att inte vara 

värdefull. 

Hög, 84% 
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Bilaga 2 

Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitets-

grad 

Holmberg, 

M., Valmari, 

G., & 

Lundgren, S. 

M. 

2012 

Sverige 

Patients’ experiences 

of homecare nursing: 

balancing the duality 

between obtaining 

care and to maintain 

dignity and self-

determination 

Att beskriva patienters 

upplevelse och 

uppfattning av att få 

omvårdnad i sitt 

privata hem. 

Kvalitativ  
 
Deltagare med omvårdnad 

i hemmet intervjuades 

med öppna intervjuer 

under 2008. Data 

analyserades enligt 

principerna för tolkande 

beskrivning.  

n=21 (11 

kvinnor 

och 10 

män)  

Fann tre huvudteman: att vara en person, att 

ha förtroende och att ha självkänsla. Patienter 

upplevde att vissa händelser kunde utgöra ett 

hot mot deras värdighet, integritet och 

autonomi, samt deras förtroende för 

omvårdnaden.*       

Hög, 96% 

Hughes, K., 

& Moore, S.  
 
2012 
 
Australien 

Quality of Life 

Versus Quality of 

Care: Elderly People 

and Their Experience 

of Care in South 

Australian Residential 

Facilities 

Forskningsfråga: Gör 

vårdhem i södra 

Australien det möjligt 

för vårdtagarna att leva 

till sin fulla potential? 

Kvalitativ 
 
Fördjupade, 

semistrukturerade 

intervjuer med 10 boende 

från två vårdhem.  

n=10 (8 

kvinnor 

och 2 män) 

Deltagarna var nöjda med kvaliteten på 

omvårdnaden men kunde inte leva till sin 

fulla potential. Flera rapporterade att de blivit 

bättre sedan de flyttat in i vårdhemmet. En 

del av deltagarna upplevde att de var mindre 

autonoma på grund av sjuksköterskans 

otillgänglighet och tidsbrist och att detta 

påverkade upplevelsen av omvårdnaden 

negativt. Flera var nöjda med att vårdhemmet 

lät de vara autonoma inom vissa aktiviteter 

vilket påverkade livskvaliteten positivt.  

Hög, 84% 

* Delar av resultatet som stämmer in på litteraturöversiktens syfte har använts i analysen. 
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Bilaga 2 

Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitets-

grad 

Lafrenière, 

S., Folch, N., 

Dubois, S., 

Bédard, L., & 

Ducharme, F.  

  

2015 

 

Kanada 

Strategies Used by 

Older Patients to 

Prevent Functional 

Decline During 

Hospitalization. 

Att ta reda på 

hospitaliserade ≥75 åringars 

uppfattningar om 

personliga strategier för att 

motverka funktionell 

nedgång, hinder som stöts 

på vid användandet av 

dessa strategier, samt 

sjuksköterskors ingripanden 

som bedömdes vara 

användbara.   

Kvalitativ 
 
Intervju med 30 äldre, 

hospitaliserade patienter 

på två olika sjukhus i 

Kanada. Intervjuerna 

ljudinspelades och 

transkriberades för att 

kunna utföra en 

kvalitativ innehålls 

analys av data.   

n=30 (22 

kvinnor 

och 8 män) 

Visade att deltagarna var känsliga över 

risken för funktionell nedgång och använde 

sig av flera olika strategier särskilt för att 

bibehålla sina fysiska förmågor och ett gott 

mod, vara klartänkt, samt främja nutrition 

och sömn. Deras strategier var svåra att 

praktisera på grund av interna och externa 

hinder. Omvårdnadsåtgärder som 

betraktades användbara var god relation, 

stark grundläggande omvårdnad, lämplig 

bedömning, samt respekt för 

autonominivån.*            

Hög, 88% 

Lin, Y.-P., 

Tsai, Y.-F., & 

Chen, H.-F.  

2011 

Taiwan 

Dignity in care in 

the hospital setting 

from patients' 

perspectives in 

taiwan: a descriptive 

qualitative study 

Att utforska värdighet i 

omvårdnad utifrån ett 

patient- 
perspektiv i Taiwan.  

Beskrivande kvalitativ 
 
Intervjuer med 40 

patienter på ett  
sjukhus i Taiwan från 

maj-augusti 2009. 

Ljudinspelade intervjuer 

transkriberades 

ordagrant och data 

kodades och 

analyserades genom 

innehållsanalys.  

n=40 Många hospitaliserade patienter var 

tillfredsställda med bibehållandet av deras 

värdighet. Sex teman som bidrog till 

bibehållen värdighet identifierades: känslan 

av kontroll och autonomi, bli respekterad 

som en person, undvika kroppsexponering, 

omsorg från omvårdnadspersonalen, 

konfidentialitet av sjukdomsinformationen 

och snabbt svara på behov.        

Hög, 84% 
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* Delar av resultatet som stämmer in på litteraturöversiktens syfte har använts i analysen. 
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Bilaga 2 

Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitets-

grad 

Palacios-Ceña, D., 

Cachón-Pérez, J. M., 

Gómez-Pérez, D., 

Gómez-Calero, C., 

Brea-Rivero, M., & 

Fernández-de-las-

Peñas, C. 

2013 

Spanien 

Is the influence of 

nurse care practices 

and nursing home 

organization 

understood? A 

qualitative study 

Att beskriva 

boendes 

upplevelse av 

vårdhem och 

sjukvårds- 
praxis i en 

region av 

Spanien.   

Kvalitativ 
 
Ändamålsenligt- och teoretiskturval. 

Data samlades från vårdhemsboende 

genom ostrukturerade och semi-

strukturerade intervjuer, forskarnas 

fältanteckningar, samt de boendes 

privata dagböcker och brev. 

Giorgianalys användes.     

n=30 (15 

kvinnor och 

15 män) 

Två huvudteman: (1) Följa 

vårdhemmets regler. Normer kunde 

ses som begränsningar, speciellt för 

dem som var oberoende innan 

inflytten. Detta resulterade i förlorad 

autonomi och gav en känsla av att 

vara i ett fängelse och då hot mot 

identiteten.  

(2)Prioritering av omvårdnaden 

mellan de boende. Prioritering av 

omvårdnaden kan begränsa de 

boendes autonomi då det inte möter 

deras preferenser och behov. Detta 

kunde påverka patienternas 

värdighet negativt.     

Hög, 84% 

 

 



 

 13 

Bilaga 2 

Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitets-

grad 

Torheim, 

H., & 

Gjengedal, 

E.  

2010 

Norge 

How to cope with 

the mask? 

Experiences of 

mask treatment in 

patients with acute 

chronic obstructive 

pulmonary disease-

exacerbations. 

Att fokusera på 

betydelsefulla aspekter 

och problem med 

bilevel- 
positivt luftvägstryck 

(BPAP) 

maskbehandling vid 

akut förvärring av 

KOL, baserat på 

erfarenheter av 

sjuksköterskor och 

patienter. 

Kvalitativ 
 
Fördjupade intervjuer med fem 

patienter som använt BPAP-

maskbehandling intermittent 

under flera dagar i det akuta 

skedet, samt en fokusgrupp med 

åtta erfarna sjuksköterskor från 

en specialiserad avdelning på ett 

norskt universitetssjukhus.     

n=5 patienter + 

8 

sjuksköterskor 

Den grundläggande strukturen om hur 

patienter upplever maskbehandlingen 

presenteras som tre teman: ångest, 

panik och förlorad kontroll, få tillbaka 

kontroll och förtroende genom 

rutinerad hjälp, samt mobilisering av 

viljestyrka. Sjuksköterskorna 

erfarenheter riktades till utmaningarna 

relaterade till individuella behov, etik, 

teknisk-, medicinsk-, och 

relationellkompetens utöver 

tidsbristen.*    

Hög 88% 

Walker, H. 

& 

Paliadelis, 

P.  

2016 
 
Australien 

Older peoples’ 

experiences of 

living in a 

residential aged 

care facility in 

Australia. 

Att undersöka 

erfarenheterna av äldre 

personer i 

äldreboenden i 

Australien, att 

undersöka deras 

uppfattning av sina liv 

på boendet och hur 

omvårdnaden kan 

förbättras.   

Kvalitativ 
 
Fördjupade intervjuer 

beträffande oberoende, 

värdighet, autonomi, 

kommunikation och relationer 

genomfördes på 18 deltagare. 

Intervjuerna ljudinspelades, 

transkriberades och analyserades 

tematiskt.    

n=18 (10 

kvinnor och 8 

män) 

Tre teman uppstod som reflekterade 

verkligheten av livet på äldreboende 

för deltagarna: (i) förlust av autonomi, 

värdighet och kontroll, (ii) 

värdesättning av betydelsefulla 

relationer och (iii) uppsagd acceptans.*  

Hög, 92% 

* Delar av resultatet som stämmer in på litteraturöversiktens syfte har använts i analysen. 
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Bilaga 2 

Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitets-

grad 

Wikström, 

E., & 

Emilsson, 

U. M.  
 
2014 
 
Sverige 

Autonomy and 

Control in 

Everyday Life 

in Care of Older 

People in 

Nursing Homes 

Att utforska och 

förstå boendes 

upplevelser av 

autonomi och 

möjligheterna som 

ges för att uppleva 

detta. 

Kvalitativ  
 
Det dagliga livet hos boende på två 

vårdhem i Sverige studerades genom 

fokusgruppsintervjuer och 

observationer. Detta genom ett 

jämförande tillvägagångssätt med 

hjälp av den teoretiska ramen för 

organisatorisk kultur.   

n=50 (39 

kvinnor 

och 11 

män) 

Tre teman uppkom som visade hur 

autonomi inte var en verklighet för de 

boende: (1) En osäker bestämmelse, tyder 

på tvetydighet genom om vårdhemmet var 

en plats att bo i eller en plats att bli 

omhändertagen i, (2) symbolisk makt, 

vilken syftar till sjuksköterskans 

underliggande makt inom organisationen, 

samt (3) utifrån de äldres syn på 

omvårdnaden - sättet som personalen ansåg 

patienterna vara gamla människor 

oförmögna och ovilliga att eftersträva 

autonomi. Patienterna kände sig då inte 

respekterade som individer.   

Hög, 84% 

 

 


