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Sammanfattning 
Värdighet är en viktig del i omvårdnaden som ofta negligeras. Värdigheten hotas i 
ögonblicket då patienten inkommer till vårdavdelningen. Trots ett behov finns det 
inga klara riktlinjer för hur sjuksköterskan ska handla i bevarandet av patienters 
värdighet. En litteraturstudie som utgår från humanvetenskapen genomfördes för att 
få djupare kunskap och förståelse om bevarande av värdighet hos patienter. Syftet var 
att beskriva hur patienters värdighet bevaras inom omvårdnad. Databearbetningen 
genomfördes som en innehållsanalys med stöd av fyra betjänter. Studiens resultat 
grundar sig på tio vetenskapliga artiklar, där ett övergripande tema framkom som var 
existentiell längtan. Ur resultatet framkom det att sjuksköterskans bemötande är en 
viktig aspekt i bevarandet av patienters värdighet. Även att se patienter ur ett 
holistiskt synsätt, värna om patienters autonomi och persona, visa respekt och stötta 
patienter i sin försoningsprocess är att vårda för att bevara värdigheten. Det är av 
betydelse att sjuksköterskan tänker på patientens värdighet i omvårdnadens alla 
moment. Evidensbaserad forskning om hur värdighet bevaras är knapphändig. Vidare 
forskning krävs för att utveckla och integrera kunskap i utbildning och i det 
professionella vårdandet 
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Abstract 

Dignity is an essential part of caring which often is neglected. The dignity is 
threatened the moment the patient arrives at the ward. Altough there is an existing 
need, there are no clear guidelines for the nurse to know how to preserve their 
patients’ dignity. A literature study with human science as a base was conducted to 
gain deeper knowledge and understanding about the preservation of dignity. The aim 
was to identify how patients’ dignity is preserved in nursing. The data was analysed 
through a content analysis with support of four butlers and the result of the study is 
based on ten scientific papers. A theme was illuminated which was existential 
longing. Through the result it was clear that the nurses’ apperance is a great aspect in 
preservation of patients’ dignity. To see patients from an holistic view, nurture their 
autonomy and persona, show respect and support reconciliation is a way of nursing to 
preserve dignity. It is of importance that the nurse considers the patients’ dignity 
through all the moments of nursing. Science based on evidence on how to preserve 
dignity is scarce. Therefore, more research is required to develop and integrate 
knowledge in academic education and clinical practice. 
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Inledning 
Värdighet är inneboende och ständigt närvarande hos varje unik individ och erhålls 
genom det mänskliga varandet. The Universal Declaration of Human Rights belyser att 
alla människor föds med samma rättighet och värdighet och med det följer ett ansvar att 
respektera sina medmänniskors värdighet (Sabatino, Stievano, Rocco, Kallio, Pietila & 
Kangasniemi, 2014). Griffin-Heslin (2005) beskriver att det är väsentligt att beakta 
patienters värdighet för alla vårdprofessioner. Enligt Hall och Graubæk (2012) är 
värdighet ett aktuellt ämne i modern tid. Jacobson (2009) menar att sjukdom hotar 
människans värdighet vilket medför att människan i rollen som patient tvingas in i en 
beroendeställning i vårdprocessen. I en studie av Hall och Graubæks (2012) 
framkommer det att det är viktigt att vårdpersonal har kunskaper för att motverka 
kränkning av patienters värdighet. Vidare förklarar Jacobson (2009) att ju större 
beroende av vård patienter har, desto bättre bemötande krävs det av sjuksköterskan för 
att undvika att patienters värdighet kränks. Griffin-Heslin (2005) beskriver att 
sjuksköterskan bör få förståelse för patienters behov och därmed kunna behandla de 
med den värdighet de förtjänar genom att vara medveten om konsekvenserna av sina 
handlingar. Enligt Li, Richardson, Speck och Armes (2014) förekommer situationer då 
patienters värdighet riskerar att kränkas inom omvårdnad. En allvarlig sjukdom kan 
resultera i förminskad värdighet och känslor av ett hotat jag. Det kan även leda till 
känsla av att inte längre duga, skam och värdelöshet samt djupt lidande. Hall och 
Graubæk (2012) visar i en studie att i de situationer då människan ikläder sig 
patientrollen och befinner sig i sjukhussängen riskeras värdigheten att kränkas. Li et al. 
(2014) menar att ytterligare faktorer kan vara ångest relaterat till sjukdom och att bli 
omhändertagen, men att känna sig älskad som människa har en positiv påverkan på 
värdigheten och är något att sträva efter.  

En handling som visar på värdighet förutsätter ett förhållningssätt och en 
vetskap om vad värdighet och dess gränser är. Detta visar på betydelsen 
av att se, visa respekt och bekräfta den andra människans helhet och 
integritet. Ett sådant förhållningssätt visar sig genom olika handlingar 
som alla har som syfte att inte kränka, utan bevara, patientens värdighet. 
(Edlund, 2002, s. 72). 

Tadd, Hillman, Calnan, Calnan, Bayer och Read (2011) visar att det goda 
bemötandet och patienters värdighet hotas då organisationen inom hälso- och 
sjukvård har en intuition av att ha en hög omsättning av patienter då det ger 
större ekonomisk vinst. Vidare menar Tadd et al. (2011) att eftersom värdighet 
är betydelsefullt för alla människor borde det vara en integrerad och väsentlig 
del i omvårdnad och inte en ekonomisk börda. 
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Bakgrund 
Begreppet värdighet 
Sjuksköterskan har ett ansvar att skapa kunskap inom humanvetenskapen. I det 
vårdvetenskapliga kunskapsområdet är begrepp grundläggande för det vetenskapliga 
arbetet. Inom nursing- och caringtraditionen klassificeras begreppen efter traditionens 
synsätt (Eriksson, 2012).  
Enligt Svenska Akademiens Ordbok (2014) är värdighet en synonym till dignitet. 
Mairis (1994) refererar till The Oxford Reference Dictionary som 1985 skriver att 
dignitet härstammar från det latinska ordet dignus vilket betyder värdig. I en 
begreppsanalys av Haddock (1996) symboliserar ordet storhet och makt över andra. Det 
betyder inte att personen är värdig något mer än gemene man utan det betyder att det 
egna värdet är jämförbart med andras värdighet.  

Inom vårdvetenskapen är värdighet och människovärde enligt Hall och Graubæk, 
(2012) liktydigt. Det är något som inte går att observera, mäta eller jämföra. Edlund 
(2012) beskriver att ur en semantisk analys har det framkommit att begreppet värdighet 
har tre dimensioner. Lindström, Lindholm Nyström och Zetterlund (2014) och Edlund 
(2012) förklarar att i den första dimensionen absolut värdighet finns ett förhållningssätt 
utan värderingstänk. Den absoluta värdigheten är okränkbar och ständigt närvarande, 
även i förnedrande situationer. Absolut värdighet erhåller människan vid födseln. I den 
andra dimensionen relativ värdighet är människan medveten om inte bara sin egen utan 
även andras värdighet genom en inre etisk hållning. Det är en föränderlig dimension 
eftersom människan förhåller sig på olika sätt beroende på omgivningen, det handlar om 
hur människan ser sig själv. I den tredje dimensionen finns yttre värdighet vilket 
gestaltas som hur personen beter sig och handlar gentemot sin omgivning (ibid.). Vidare 
beskriver Edlund (2002) att värdighet klassificeras som ett grundbegrepp då värdighet 
kan anta flera former. Formerna kan vara plikt, ansvar samt frihet och de är 
föränderliga. 

Värdighetens utveckling genom tider 
Den engelska filosofen Francis Bacon beskrev under 1600-talet att för att värdighet ska 
uppnås måste kränkning av värdigheten först ha upplevts (Mairis, 1994). Den tyska 
filosofen Arthur Schopenhauer som var verksam under 1800-talet menade att värdighet 
är en fasad att gömma sig bakom för att skapa ett bättre självförtroende. Värdighet är ett 
meningslöst begrepp som inte har någon rimlig förklaring (Rosen, 2012). Leah L. 
Curtin sa år 1979 inom vetenskapen om vård att grundläggande faktorer för värdighet är 
mänskliga rättigheter, kontroll, frihet och integritet (Haddock, 1996). Teologen Jürgen 
Moltmann beskriver 1984 som Rosen (2012) återberättar att värdighet återfinns hos 
varje enskild individ och grundar sig i förmågan till vilken grad människan kan 
identifiera sig med gud. Haddock (1996) beskriver att under 1990-talet benämns 
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mänsklig värdighet som känslor av värde, ett samlat eller seriöst beteende och en positiv 
självkänsla och självbild. Personer erhåller värdighet när de beter sig på ett sådant vis 
att allmänheten håller med om den positiva självbild personen skapat.  
Ur ett holistiskt synsätt inom vårdvetenskapen ska enligt Söderlund (2000) patienters 
fysiska behov, psykiska behov, sociala behov samt andliga behov tillgodoses. Jacelon, 
Connelly, Brown, Proulx och Vo (2004) visar inom forskning om omvådnad att alla 
individer har en ständigt närvarande och unik värdighet. För att etablera en god relation 
mellan sjuksköterska och patient är det nödvändigt att behandla patienter med respekt 
för deras värdighet. Att bevara patienters värdighet är något som sjuksköterskan bör 
sträva efter i alla omvårdnadssituationer (ibid.). Sjuksköterskan kan genom sin fria vilja 
främja sin egen och andras värdighet i sitt professionsutövande. I kommunikationen 
mellan patient och sjuksköterska är det av vikt att samtalet genomsyras av respekt för 
patientens värdighet då kommunikationen är mer än ett informationsutbyte. Genom 
samtalet kan sjuksköterskan visa intresse för patienten, det är först då sjuksköterskan får 
ett holistiskt förhållningssätt och patientens övriga behov tillgodoses (Stryhn, 2007). 
Edlund (2012) beskriver att genom att känna ansvar och visa omsorg för en annan 
människa bekräftas både den andres men även den egna värdigheten då vi gör vår 
medmänskliga plikt. När människan inte kan leva på det sätt som värderats blir denna 
känsla av ansvar påtaglig. Människans upplevda värdighet förändras i relation till vår 
omgivning. Situationer som kan upplevas förnedrande av patienten ska hanteras med 
finkänslighet så att patientens värdighet bevaras. Patienten har ett behov av att känna sig 
trodd, älskad, sedd och betraktad som en individ. Det är även viktigt att känna sig stolt, 
vara självständig, värdefull, hederlig och att ha kontroll över sin situation för att 
uppfatta känslor av värdighet och undvika hot mot värdigheten (ibid.). Enligt Li et al. 
(2014) är kärnan i värdighet definierad av att personer värderar sig själva och blir 
värderade av andra. Det innebär att en känsla av värdighet är sammankopplat med att 
känna sig värdefull, i sina egna och i andras ögon. Lindwall och von Post (2014) 
berättar att bevara patientens värdighet är att ge patienten tid att berätta sin historia. 

Hot om förlorad värdighet 
Alla individer har en medföljande plikt och ett ansvar gentemot samhället och sin 
omgivning. När människan hamnar i ett tillstånd som gör att plikten och ansvaret inte 
kan uppfyllas utan hamnar i en beroendeställning eller när hänsyn och frihet inte tas i 
beaktande hotas värdigheten (Hall & Graubæk, 2012). Franklin, Ternestedt & 
Nordenfelt (2006) beskriver att personer som blir beroende av andra till följd av 
försämrad kroppslig funktion upplever ett sänkt självförtroende och känslor av skam, 
vilket leder till att personen isolerar sig från sin omgivning och undviker vardagliga 
rutiner vilket skadar värdigheten. Gustafsson, Wigerblad och Lindwall (2014) tillägger 
att den mänskliga värdigheten kränks när patienten känner maktlöshet, när de blir 
svikna av sjukvårdspersonal eller när personal har förutfattade meningar om patienten. 
Jacobson (2009) rapporterar att simpla gester, som kroppsspråk eller att vårdpersonal 
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inte presenterar sig kan kränka en patients värdighet. Även att misslyckas med 
kommunikationen eller uppföljning samt bristande omtanke och hänsyn är kränkande av 
värdigheten. Patienter förnimmer att deras värdighet såras när de blir tilltalade som om 
de är inkompetenta i kommunikation med vårdpersonal. Vid de situationer då känslor, 
behov, kunskaper, färdigheter och oro avfärdas av vårdgivare erfar patienter att deras 
värdighet vanäras. Patienter upplever att de blir ignorerade när de inte får svar på sina 
frågor, när vårdgivare diskuterar patientens tillstånd med varandra i patientens närvaro 
och när personal undviker ögonkontakt vilket leder till kränkt värdighet för patienten 
(ibid.). Gustafsson et al. (2014) beskriver fler kränkande omvårdnadssituationer mot 
patienters värdighet när de blir blottade, när de inte tas på allvar, när de blir ignorerade 
eller när de utsätts för psykiska angrepp. Enligt Baillie (2009) uppstår känslor av kränkt 
värdighet då patienten inte blir behandlad med respekt och ses som ett objekt istället för 
en människa. Vilket leder till att patienten känner sig obekväm i situationen. Tadd et al. 
(2011) förklarar att hoten mot den mänskliga värdigheten förstärks vid platsbrist på 
sjukhus. Organisationen vill eftersträva en högre omsättning av patienter med ständigt 
fyllda sängar och effektiviserad vård vilket leder till att patienter ofta får byta avdelning. 
Det drabbar främst multisjuka patienter då olika sjukdomstillstånd kräver olika 
behandlingsåtgärder inom hälso- och sjukvården. Förutom att det blir svårt att bevara 
och främja värdigheten, försämras då även vårdens kontinuitet. Enligt organisationen är 
tid pengar men att ständigt tvingas förflytta patienter mellan avdelningar kan leda till 
kränkning av patienters värdighet. Därutöver tvingas personalen att lägga onödigt 
mycket tid på att packa patienters tillhörigheter, transportera patienterna, ge rapport och 
städa i och runt sängen till nästa patient. Denna tid kunde spenderas i att ge patienterna 
den vård de förtjänar och bygga upp en tillit (ibid.). 

Sjuksköterskans ansvarsområde 
Higgins och Hansen (2014) beskriver en teori som heter ”The peaceful end of life”, där 
värdighet är omnämnt men det finns endast fragment av värdighet som beskrivs. Teorin 
beskriver att för att uppleva värdighet i livets slutskede ska sjuksköterskan låta patient 
och närstående medverka i beslutsprocesser. Patienten ska bli bemött med värdighet, 
empati och respekt. Sjuksköterskan ska även vara lyhörd för patientens behov, 
önskemål och preferenser. Lindström et al. (2014) refererar till omvårdnadsteoretikern 
Katie Eriksson (1997) som menar att värdighet är en del av grunden som utgör den 
kärleksfulla omvårdnaden. Enligt Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrand (2013) finns 
det ingen omvårdnadsanamnes eller omvårdnadsstatus som inbegriper begreppet 
värdighet. Carpenito-Moyet (2013) förklarar att det finns sex klassificerade och 
evidensbaserade riskfaktorer för minskad värdighet i omvårdnadssituationer. 
Främmande situationer, många okända vårdgivare, att behöva assistans för att sköta sin 
hygien, smärtsamma behandlingar och att inte förstå språket är exempel på sådana 
faktorer. Herdman (2013) tillägger att fler riskfaktorer som exponering av kroppen, 
upplevelser av förödmjukelse och avslöjande av konfidentiell information hotar 
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patientens värdighet. Enligt Johnson, Moorhead, Bulechek, Butcher, Maas och Swanson 
(2012) finns det omvårdnadsmål vid risk för hotad värdighet. Målen innebär att 
patienten ska vara tillfredsställd, känna välbefinnande, återfå autonomi och vara 
delaktig i vårdbeslut. Evidensbaserade omvårdnadsåtgärder mot risk för förlorad 
värdighet kan enligt Carpenito-Moyet (2013) vara att fastställa och acceptera sitt ansvar 
som sjuksköterska, att skydda patientens integritet genom att begränsa insyn och 
reducera antalet inblandade människor. Dessutom bör patienten bli behandlad som 
sjuksköterskan själv vill bli behandlad och patienten bör få utrymme att dela med sig av 
känslor och tankar. Sjuksköterskan bör förklara tillvägagångssätt vid eventuellt 
smärtsamma eller pinsamma situationer. Enligt Johnson et al. (2012) finns det fler 
omvårdnadsåtgärder som innefattar att sjuksköterskan ska stödja patientens val, skydda 
deras rättigheter och identifiera risker. Bulechek, Butcher, Dochterman och Wagner 
(2013) tillägger att sjuksköterskan kan stödja patienter i deras beslutfattande, ge 
förebyggande information och vara närvarande i omvårdnaden för att främja patienters 
värdighet. 

Det finns få evidensbaserade omvårdnadsåtgärder för hur sjuksköterskan ska uppträda 
mot varje unik patient i det första mötet och därefter. De evidensbaserade 
omvårdnadsåtgärderna är endast fragment för hur värdigheten ska bevaras och 
upprätthållas (Capenito-Moyet, 2013; Johnson et al., 2012; Bulechek et al., 2013; 
Herdman, 2013; Lindström et al., 2014; Higgins & Hansen, 2014; Ehnfors et al., 2013).  
Enligt Austgard (2012) måste värdighet fyllas med en meningsfull innebörd. Begreppet 
har ingen betydelse i praktiken utan en innebörd, därmed har begreppet värdighet inte 
heller professionell giltighet. I utbildning finns det möjlighet att skapa vetskap om 
värdighet för att senare kunna vidareutveckla vetskapen i professionsutövandet. 

Problemformulering 
För alla individer är värdighet oumbärligt. Bevarandet av värdighet är alla människors 
rättighet eftersom den speglar vem personen är och hur vi vill att andra ska se oss. Med 
sjukdom följer alltid ett hot mot värdigheten. Känsla av förlorad värdighet har en 
negativ påverkan på människans hälsa och kan förlänga det mänskliga lidandet. 
Sjuksköterskans kompetens och miljön i vårdandet runt patienten kan främja 
värdigheten, men även kränka den. Det är en balansgång som sjuksköterskan måste 
bemästra eftersom det är ett komplext och subjektivt begrepp som tar sig olika former i 
relation till olika omvårdnadssituationer. För att fånga essensen i en god omvårdnad bör 
värdighet vara en integrerad del i beprövad och evidensbaserad vård, både teoretiskt och 
i praktik. Med denna litteraturöversikt strävar vi efter djupare kunskap i bevarandet av 
patienters värdighet. Litteraturstudien undersöker även vilka omvårdnadsåtgärder 
sjuksköterskan kan ordinera i vårdlaget för att minska risken för hot mot patienters 
värdighet och hälsa i sjuksköterskans verksamhetsområde. 
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Syfte 
Syftet var att beskriva hur patienters värdighet bevaras inom omvårdnad. 

Metod 
För att få en djupare förståelse inom valt område gjordes en litteraturstudie där 
vetenskapliga artiklar och relevant litteratur granskades. Vetenskapliga artiklar har 
enligt Wallengren och Henricson (2012) kvalitetgranskats. Enligt Friberg och 
Wengström (2013) genomfördes en innehållsanalys för att sedan sammanställas till ett 
resultat. 

Datainsamling 
Innan litteraturstudien påbörjades gjordes en inledande litteratursökning enligt Friberg 
(2012) för att få insikt i vad som redan fanns publicerat. Därefter påbörjades en 
litteraturstudie utifrån en modell av Forsberg och Wengström (2013). I litteraturstudien 
gjordes en systematisk sökning (Östlundh, 2012). Karlsson (2012) rekommenderade 
databaserna CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), 
PubMed (National Library of Medicine) och PsycInfo (Psychological Abstracts) där 
sökningarna gjordes med orden: Värdighet, Mänsklig värdighet, Omvårdnad, Patienters 
upplevelser, Vård och Sjuksköterska. Engelsk översättning av sökorden går att finna i 
Tabell 1 i bilaga A. Trunkering (Östlundh, 2012) på sökordet ”nurs” användes eftersom 
det inte var väsentligt för studien vilken böjningsform ordet hade. Det finns även flera 
betydelser av ordet som ansågs viktiga för studiens betydelse. Boolesk söklogik 
tillämpades och sökoperatorn som använts var AND (Östlundh, 2012). 
Inklusionskriterierna var att forskningen skulle ha publicerats mellan år 2010-2015 
vilket skulle ge aktuella vetenskapliga artiklar till resultatet, var samhällsrelevant och 
ökade resultatets pålitlighet. De vetenskapliga artiklarnas titel, syfte och resultat skulle 
visa hur värdighet bevaras hos patienter. För en fylligare och mer generaliserbar studie 
inkluderades samtliga vårdkontext inom hälso- och sjukvården utifrån ett urval med 
både sjuksköterskors och patienters utsagor. Dessutom skulle de vetenskapliga 
artiklarna presenteras på engelska. Exklusionskriterier var vetenskapliga artiklar som 
presenterade sjuksköterskestudenters perspektiv eftersom studenters erfarenhet ansågs 
begränsad. Presenterade kriterier var gemensamma för alla sökningar, övriga 
avgränsningar presenteras i Tabell 2 i bilaga B. Siffrorna inom parantes under 
granskade vetenskapliga artiklar visar på dubbletter som redan påträffats i tidigare 
sökningar. De vetenskapliga artiklar som slutligen valdes till resultatet återfinns i Tabell 
3 i bilaga C. Sökningarna på CINAHL, PubMed och PsycInfo genererade tillsammans 
867 vetenskapliga artiklar. Värdighet ingick i titeln på 108 vetenskapliga artiklars 
abstrakt som därmed lästes. Enligt Herrström (2001) tillämpades fyra betjänter till 
abstrakten och var:  
Vad är värdighetsbevarande inom omvårdnad?  
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Vem berör värdigheten inom omvårdnad?  
Var bevaras värdighet inom omvårdnad?  
Hur bevaras värdighet inom omvårdnad? 
Studiernas syfte och resultat som presenteras i abstrakten skulle beröra begreppet 
värdighet hos patienter. Det var 30 vetenskapliga artiklar vars abstrakt antydde att 
studien var relevant för litteraturstudiens resultat och var därmed intressanta att 
granskas. Av de granskade vetenskapliga artiklarna ansågs tio vara relevanta för 
föreliggandes litteraturstudies syfte och inkluderades därmed till resultatet.   

Databasen CINAHL 

Sökningen inleddes i CINAHL som är en söktjänst som främst innehåller avhandlingar 
och vetenskapliga artiklar inom vetenskapen om omvårdnad och hälsa (Karlsson, 2012). 
I sökningarna som gjordes användes orden ”human dignity”, ”dignity”, ”caring” och 
”nurs*”. Den första sökningen som gjordes 2015-03-11 innehöll sökorden ”dignity” 
AND ”caring” AND ”nurs*”. Det ledde till fåtal vetenskapliga artiklar och ett smalt 
resultat. Nästa sökning gjordes 2015-03-12 med (MH”human dignity”) som subject 
heading AND nurs* för att få ett fylligare resultat och mer relevanta vetenskapliga 
artiklar. Den första sökningen genererade 39 vetenskapliga artiklar och den andra 
sökningen resulterade i 107 vetenskapliga artiklar. 

De två sökningarna genererade tillsammans 146 vetenskapliga artiklar, i urval ett var 27 
av de vetenskapliga artiklarna som hade ordet värdighet i titeln intressanta. Abstrakten 
lästes till de 27 vetenskapliga artiklarna. Syftet och resultatet som framkom i studiernas 
abstrakt skulle handla om patienters värdighet. De fyra betjänterna ställdes mot artikelns 
abstrakt. I urval två ansågs 18 av abstrakten inte svara på litteraturstudiens syfte vilket 
resulterade i att nio vetenskapliga artiklar valdes ut och granskades. I urval tre ansågs 
fyra av de granskade vetenskapliga artiklarna lämpliga för litteraturstudien och 
presenteras i resultatet. 

Databasen PubMed 

Databasen PubMed presenterar kunskap från vetenskapliga artiklar inom vetenskapen 
om omvårdnad och hälsa men täcker även aspekter inom medicin och tandvård 
(Karlsson, 2012). För att söka inom fler vetenskapliga områden och omfatta fler 
tidsskrifter genomfördes sökningar i databasen. Sökord som använts är ”human 
dignity”, ”dignity”, ”caring”, och ”nurs*”. Sökningen inleddes 2015-03-16 med orden 
”(human dignity)” som MeSh-thesaurus (Medical Subject Headings) AND ”nurs*” som 
gav flera vetenskapliga artiklar. För att täcka fler områden inom vårdvetenskapen 
gjordes en sökning 2015-03-16 med ”human dignity” AND ”caring” men resultatet av 
sökningen svarade inte på litteraturstudiens syfte.  
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Sökningarna på PubMed resulterade i 341 vetenskapliga artiklar. I urval ett 
inkluderades 33 vetenskapliga artiklar som presenterade begreppet värdighet i titeln. De 
vetenskapliga artiklarnas abstrakt granskades och de skulle innehålla begreppet 
värdighet hos patienter i syfte och resultat. Abstrakten granskades med stöd av de fyra 
betjänterna. I urval två var det tio vetenskapliga artiklars abstrakt som svarade på 
föreliggande litteraturstudies syfte varpå resultatet granskades. Fem vetenskapliga 
artiklar blev godkända till litteraturstudiens resultat och syfte i urval tre. 

Databasen PsycInfo 

PsycInfo har använts eftersom värdighet är mer än en kroppslig upplevelse och denna 
databas riktar förutom omvårdnad in sig på vetenskapen om psykologi inom medicin 
(Forsberg & Wengström, 2013). Sökningar gjordes med sökorden ”human dignity”, 
”patients experiences”, ”patients perceptions” samt ”nurs*”, för att få kunskap om vad 
sjuksköterskan gör för att främja värdighet men även patientens subjektiva upplevelse 
av värdighet. ”Human dignity” AND ”nurs*” var en sökning som gjordes 2015-03-18 
som genererade flera vetenskapliga artiklar. Sökning med ”human dignity” i 
kombination med ”patients experiences” och ”nurs*” samt ”patients perceptions” och 
”nurs*” genomfördes 2015-03-20 men gav inget relevant resultat i förhållande till 
litteraturstudiens syfte.  

På databasen genererade sökningen 380 vetenskapliga artiklar. I urval ett var det 48 av 
de vetenskapliga artiklarna som gick vidare i urvalsprocessen eftersom deras titel 
innefattade ordet värdighet och kunde vara av värde för litteraturstudiens resultat. De 48 
vetenskapliga artiklarnas abstrakt lästes och granskades med stöd av de fyra betjänterna. 
Abstrakten skulle presentera att den vetenskapliga artikelns syfte och resultat 
inkluderade begreppet värdighet hos patienter. Efter frågeställningarna var det elva 
vetenskapliga artiklars resultat som granskades i urval två. I urval tre var det en 
vetenskaplig artikel som ansågs vara relevant till litteraturstudien. 

Databearbetning 
Först granskades 30 vetenskapliga artiklar till föreliggande litteraturstudie. Efter 
granskning förkastades 20 vetenskapliga artiklar då de inte bidrog med relevant 
information till resultatet. De kvarvarande tio vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades 
enligt Wallengren och Henricsons (2012) rekommendationer och återfinns i Tabell 3 i 
bilaga C. För kvalitativa vetenskapliga artiklar rekommenderas trovärdighet, pålitlighet, 
bekräftelsebarhet och överförbarhet. För de vetenskapliga artiklar med kvantitativ del i 
mixad metod som inkluderades i resultatet användes termerna intern validitet, extern 
validitet och reliabilitet. Av de tio vetenskapliga artiklar som användes i resultatet var 
åtta kvalitativa och två vetenskapliga artiklar hade mixad metod. 

- 8 - 

 



 

De vetenskapliga artiklarna analyserades i fem steg med hjälp av Friberg och 
Wengströms (2013) beskrivna innehållsanalys. I innehållsanalysens första steg är syftet 
att bekanta sig med materialet och därför lästes de vetenskapliga artiklarna upprepade 
gånger individuellt. Texten analyserades utifrån de fyra betjänterna: vad är 
värdighetsbevarande inom omvårdnad? vem berör värdigheten inom omvårdnad? var 
bevaras värdighet inom omvårdnad? och hur bevaras värdighet inom omvårdnad? 
(Herrström, 2001). Viktiga delar som berörde patienters värdighet markerades enskilt 
varpå materialet kodades utifrån likheter och skillnader i steg två. I steg tre uppnåddes 
konsensus genom jämförelse av koder och tolkningar samt diskussion om texternas 
innehåll som handlade om patienters värdighet. Sex kategorier skapades genom att 
koderna kondenserades. Därefter, i steg fyra, skapades ett övergripande tema av 
kategorierna för att finna mönster. Det femte och sista steget innefattar en tolkning och 
diskussion av resultatet. patienten. Jacobson (2009) rapporterar att 

Forskningsetiska överväganden 
För att öka den vetenskapliga kvalitén i litteraturstudien baseras resultatet på 
vetenskapliga artiklar med etiskt tillstånd från kommittéer och myndigheter (Forsberg & 
Wengström, 2008). Det finns fyra etiska principer som inbegriper att forskare ska 
undvika att människor skadas, såras eller utnyttjas. De är till för att säkra deltagarnas 
rättighet, välbefinnande och säkerhet. Den första är göra-gott-principen som beskrivs 
som att vinsterna med forskningen ska överväga de risker som finns. Den andra 
principen icke-skada-principen berättar att ingen deltagare ska komma till skada. Enligt 
den tredje principen autonomi-principen ska forskaren acceptera deltagarnas åsikter och 
val. Det är därför viktigt att delge information för att kunna få informerat samtycke. 
Den fjärde principen rättviseprincipen ombesörjer att lika fall ska behandlas lika. 
Principen är till för att rättfärdiga valet av deltagare (Northern Nurses’ Federation, 
2003). Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor och 
Personuppgiftslagen (1998:204) innebär att forskning endast ska bedrivas med respekt 
för människovärdet och skydd för den enskilda människan. Mänskliga rättigheter, 
integritet, frihet, säkerhet och hälsa ska tas i beaktande (Sveriges Riksdag, 2008). 

Göra-gott-principen har uppfyllts i samtliga vetenskapliga artiklar eftersom studiernas 
resultat har övervägt de risker som eventuellt har tagits. De öppna frågor som ställts i 
intervjuerna innebär en risk mot patienters integritet, men alla deltagare har fått 
information om möjligheten att avböja sin medverkan närhelst de ville. Icke-skada-
principen har uppfyllts då ingen deltagare har kommit till skada. Autonomi-principen 
har uppfyllts eftersom alla forskare har varit neutrala då de inte färgat data med egna 
värderingar samt att deltagarna har fått verifiera sina svar för att säkra att det endast är 
deltagarnas ord och inte forskarnas. Ville inte informanterna bli bandinspelade 
accepterades deras önskan och deras svar antecknades istället. Rättviseprincipen följdes 
då alla deltagare fick samma frågor och förutsättningar, det var ingen människas åsikter 
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som var viktigare än någon annans åsikter. Lagen om etikprövning av forskning som 
avser människor och Personuppgiftslagen har följts då forskarna har delgett information 
om studien till informanterna och alla forskare har beskrivit att de har behandlat sitt 
material konfidentiellt. Informanternas anonymitet har säkrats genom kodning i 
samtliga vetenskapliga artiklar. 

Nyttan med litteraturstudien är att det kan skapa information om hur värdighet kan 
bevaras och upprätthållas i sårbara omvårdnadssituationer från det första mötet med 
patienten. Det kan även skapas fler evidensbaserade åtgärder för sjuksköterskan att 
bedriva omvårdnad för att patientens värdighet ska bevaras. 
Risken med litteraturstudien är att värdighet är en subjektiv upplevelse och därför kan 
inte allas tankar, åsikter och synpunkter tillvaratas. Det finns även utsatta grupper (barn 
och dementa) där anhöriga måste ta beslut som kan strida mot den individ vården berör 
och på så sätt kan patientens värdighet hotas. 

Resultat 
Kategorierna som framkom ur innehållsanalysen var ”bemötande”, ”autonomi”, 
”respekt”, ”holistiskt synsätt”, ”persona” och ”försoning”. Efter diskussion skapades 
ett övergripande tema som kondenserades ur resultatet vilket var ”existentiell längtan”.   

Tabell 1: Kategoriförekomst i de vetenskapliga artiklarna 

 

Värdighet genom bemötande 
I sjuksköterskans profession ingår ett mål att stötta patienter till ett liv med värdighet. 
Det är en etisk angelägenhet att bevara patienters värdighet. Ett gott och professionellt 
förhållningssätt främjar värdigheten. Om patientens värdighet kränks är det en spegling 
på ett icke önskvärt bemötande från sjuksköterskan (Caspari, Aasgaard, Lohne, Slettebø 
& Nåden, 2013). Manookians, Cheraghis och Nasrabadis (2014) studie visar att 
värdigheten hos patienter bevaras om personalen har följsamhet mot de etiska och 

 
Bemötande Autonomi Respekt Holistiskt Synsätt Persona Försoning 

Caspari et al. x x  x x  Gustafsson et al. x x x    Hall et al. x x x x x  Lin & Tsai  x x x x x  Lin et al. x x x    Manookian et al. x x  x   Oosterveld-Vlug et al. (a) x x x  x x 
Oosterveld-Vlug et al. (b) x x x  x x 

Periyakoil et al. x  x x   
Skorpen et al. x  x x   
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professionella principerna men även att det bör finnas tillräckligt med resurser. 
Oosterveld-Vlug, Pasman, van Gennip, Willems, och Onwuteaka-Philipsen (2013b) 
menar att med resurser följer tid och förmåga att ge patienter den uppmärksamhet som 
krävs i bevarandet av värdigheten. Enligt Gustafsson et al., 2013 kan sjuksköterskan 
arbeta förebyggande för att undvika potentiella faror eller hot mot värdigheten. 
Oosterveld-Vlug et al. (2013b) berättar att situationer kan uppstå där värdigheten 
riskerar att kränkas utan att patienten är medveten om det. Det kan vara skarp 
kroppslukt och avklädning i opassande miljö. Det åligger på sjuksköterskans ansvar att 
undvika situationer som kan hota patientens värdighet. Gustafsson et al. (2013) 
beskriver situationer där patienters värdighet har främjats då sjuksköterskor visar att de 
bryr sig genom att göra ”det lilla extra” som inte ingår i arbetsuppgifterna. Att bli mött 
på lika villkor upplevs som mycket värdighetsbevarande för patienten. Som 
sjuksköterska kan det då vara av vikt att först visa sig mänsklig och därefter anta sin roll 
som sjuksköterska. Manookian et al. (2014) och Oosterveld-Vlug et al. (2013b) anser att 
sjuksköterskan bör behandla andra såsom de själva vill bli behandlade för att bevara 
patienters värdighet. Oosterveld-Vlug et al. (2013b) menar att sjuksköterskan bör ta sina 
egna värderingar och preferenser och projicera dem i omvårdnadsarbetet. 

 Lin och Tsai (2010) förklarar att genom dialog erhåller sjuksköterskan kunskap om 
sjukdomens påverkan på patienten. I samtalet delger patienten sina tankar och på så vis 
fås djupare förståelse för patienten, värdigheten bevaras och sjuksköterskan kan ge 
emotionellt stöd. Lin et al. (2011) beskriver att hälsningsfraser som ”Hej, hur mår du 
idag?” eller ”Har du sovit gott i natt?” visar på omtanke som ökar känslan av värdighet 
hos patienten. Manookian et al. (2014) förklarar att personalen även bör vara lugn, artig, 
genuin och tillmötesgående samt vänlig, tålmodig, ha förståelse och vara medlidsam. 
Enligt Skorpen, Thorsen, Forsberg och Rehnsfeldt (2014) är ett bemötande med stöd 
och uppmuntran minst lika viktigt för värdigheten. Som sjuksköterska är det enligt 
Gustafsson et al. (2013) viktigt att bekräfta patientens rättighet att följa sina drömmar 
och uttrycka sina önskemål för att bevara patientens värdighet. Skorpen et al. (2014) 
och Gustafsson et al. (2013) menar att ha en öppen och tillåtande miljö där patienter tas 
på allvar och vågar säga vad de vill utan rädsla att bli hånade är väsentligt för 
värdigheten. Enligt Gustafsson et al. (2013) är det sjuksköterskans uppgift att föra 
patientens talan för att undvika att patientens värdighet kränks av andra professioner, 
vårdpersonal och anhöriga.  

Det är av stor vikt för patienters känsla av värdighet att sjuksköterskan är empatisk och 
tar tillvara på och lyssnar på patienters synpunkter. Att ta sig tid att lyssna på patienten 
är början på vägen mot en vård som främjar värdigheten (Manookian et al., 2014; 
Caspari et al., 2013; Periyakoil, Stevens & Kraemer, 2013). Enligt Lin och Tsai (2010) 
innebär en empatisk attityd att sjuksköterskan identifierar sig med och har förståelse för 
patientens situation. Caspari et al. (2013) och Skorpen et al. (2014) menar att 
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sjuksköterskan bör sträva efter en relation som bygger på trygghet och som främjar 
värdigheten där patienten vågar uttrycka sig och får vara sig själv. Gustafsson, 
Wigerblad och Lindwall (2013) och Manookian et al. (2014) förklarar att eftersom 
uttryck och bemötande kan kränka patienters värdighet är det viktigt att vara medveten 
om vad som sägs och hur det framställs. Manookian et al. (2014) menar att 
sjuksköterskans kroppsspråk med leenden och ögonkontakt är minst lika viktigt för 
patientens värdighet som det verbala språket. Hall, Dodd & Higginson (2014) 
informerar att värdighet återfinns i sättet sjuksköterskan kommunicerar med patienten. 
Att förklara vad som utförs och varför, lyssna, bekräfta, tala varsamt och hövligt och 
använda sig av humor är strategier för att undvika pinsamma situationer och kränkning 
av värdigheten. Oosterveld-Vlug, Pasman, van Gennip, Willems och Onwuteaka-
Philipsen (2013a) och Oosterveld-Vlug et al. (2013b) belyser vikten av att 
sjuksköterskan bemöter pinsamma situationer med neutralitet för att bevara värdigheten. 
Vidare förklarar Hall et al. (2014) att det är viktigt med god kommunikation även med 
de patienter som lider av språksvårighet. Lin och Tsai (2010) beskriver att kränkning av 
värdigheten kan undvikas genom att delge information på patientens modersmål. 
Patienter ska behandlas med lika värde oberoende av ras, klass och medicinsk status för 
att värdigheten ska bevaras. 

Värdighet genom autonomi 
Att utforma gemensamma mål är betydande för att främja patienters värdighet (Lin et 
al., 2011; Caspari et al., 2013; Lin & Tsai, 2010; Oosterveld-Vlug et al., 2013b). För att 
bevara patientens autonomi och självbestämmande och inte minst värdighet är det 
viktigt att inte försöka tvinga patienten att följa rekommendationer som de inte håller 
med om (Caspari et al., 2013). Gustafsson et al. (2013) beskriver att sjuksköterskan kan 
uppmuntra patienter till att våga informera om deras val och önskemål. Caspari et al. 
(2013) och Oosterveld-Vlug et al. (2013b) menar att för att bevara patienters känsla av 
kontroll och värdighet är det viktigt att lyssna och ta tillvara på deras preferenser 
angående rutiner. Lin et al. (2011) berättar att patienter uttrycker en vilja av vara 
delaktiga i val av behandling. Enligt Lin et al. (2011), Manookian et al. (2014) och 
Oosterveld-Vlug et al. (2013b) upplever patienter känslor av kontroll och värdighet när 
de får information på förhand angående målet med behandlingen och när sjuksköterskan 
förklarar behandlingens moment. Hall et al. (2014) informerar om situationer varpå 
sjuksköterskan kan öka patientens känsla av val, kontroll och värdighet. Forskarna 
menar att patienter har möjlighet att påverka sin omvårdnad genom att få välja om de 
vill ha kvinnlig eller manlig vårdgivare och vem som ska vara närvarande vid 
omvårdnad och medicinsk vård. Även personliga kläder, fritidsaktiviteter, religiöst och 
kulturellt utövande, kost, miljö och närståendes medverkan i patientens vård kan öka 
autonomin och bevara värdigheten (ibid.). Enligt Oosterveld-Vlug et al. (2013a) och 
Oosterveld-Vlug et al. (2013b) kan hjälpmedel stärka patienters känsla av rörelsefrihet 
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och autonomi vilket leder till ett mindre beroende av sjuksköterskor därmed ökar 
patienters värdighet. 

Värdighet genom respekt 
Enligt Periyakoil et al. (2013) ska alla patienter behandlas med respekt och medkänsla. 
Hall et al. (2014) informerar att för flera är respekt en integrerad del i värdighet som 
visar sig i sättet sjuksköterskan talar till och närmar sig patienten. Lin et al. (2011) 
beskriver att respekt är när sjuksköterskan fokuserar på individen och inte på 
sjukdomen. Det kan uttryckas genom att tilltala patienterna med deras namn. 
Oosterveld-Vlug et al. (2013b) menar att sjuksköterskan ska vårda med omsorg, våga 
samtala under tvätt och påklädnad, vårda utifrån patientens önskemål och ta patienten 
på allvar för att bevara värdigheten. Gustafsson et al. (2013) och Skorpen et al. (2014) 
menar att det är av vikt att tro på sina patienter och deras förmåga att ta ansvar för att 
stärka värdigheten. Skorpen et al. (2014) tillägger att sjuksköterskan bör tro att alla 
patienter har potential att göra sin situation bättre.  
Lin och Tsai (2010); Lin et al. (2011) och Gustafsson et al. (2013) förklarar att vid 
omvårdnadssituationer där patientens kropp exponeras är det viktigt att sjuksköterskan 
visar respekt och bevarar patientens värdighet genom att täcka kroppen och skydda från 
insyn. Lin och Tsai (2010) och Lin et al. (2011) fortsätter förklara att det är av yttersta 
vikt vid blöjbyte, vändning och administrering av läkemedel. En annan 
värdighetsbevarande handling är enligt Gustafsson (2013) låta patienten ta medicin 
privat utan insyn då det är möjligt. Hall et al. (2014), Lin et al. (2011), Lin och Tsai 
(2010) och Oosterveld-Vlug et al. (2013b) tillägger att vårdpersonal bör visa respekt för 
patienten genom att undvika att samtala om personliga eller eventuellt skamfyllda 
ämnen i närvaro av obehöriga. Hall et al. (2014) och Oosterveld-Vlug et al. (2013b) 
förklarar vidare att skydd av integritet och värdighet är betydande för varje individ och 
med små gester som att knacka på dörren och dra för gardiner under omvårdnad kan 
skydden upprätthållas.  
Oosterveld-Vlug et al. (2013a) och Oosterveld-Vlug et al. (2013b) informerar om att ett 
snabbt svar när patienter behöver hjälp ökar deras värdighet. Även Lin et al. (2011) 
anser att värdigheten bevaras när patienterna får ett rimligt snabbt svar vid behov vilket 
visar på att sjuksköterskan har respekt för patienten och patientens värdighet. Det kan 
vara vid toalettbesök, städning runt sängen och hjälp att komma i och ur säng.  Lin & 
Tsai, (2010) och Lin et al. (2011) menar att patienters värdighet även bevaras när de blir 
tillfrågande av sjuksköterskan angående konfidentialitet rörande deras tillstånd. 

Värdighet genom holistiskt synsätt 
I sjuksköterskans profession ingår det att se patienten ur ett helhetsperspektiv och inte 
bara den medicinska diagnosen. Det är även viktigt att vara medveten om kulturella och 
religiösa skillnader för att inte kränka patienters värdighet (Caspari et al., 2013). 
Omvårdnadsarbetet ska genomsyras av respekt för patientens personliga värderingar 
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och kulturella och religiösa tro för att patientens värdighet ska bevaras (Lin och Tsai, 
2010; Periyakoil et al., 2013). Det är viktigt att se och behandla patienter som unika 
individer med olika personligheter och egenskaper men samtidigt är det väsentligt att 
sjuksköterskan ska behandla alla patienter med lika värde (Lin & Tsai, 2010; Hall et al., 
2014; Manookian et al., 2014; Skorpen et al., 2014). För att bevara patienters värdighet 
ska sjuksköterskan behandla varje patient som en tänkande och kännande varelse och 
inte som ett objekt eller en arbetsuppgift (Hall et al., 2014 & Skorpen et al., 2014). Att 
finna patienters resurser och därefter anpassa vårdandet efter den unika patientens 
förmågor kan vara svårt men det är en nödvändighet. För att öka känslan av värdighet 
och stärka självförtroendet hos patienten krävs det av sjuksköterskan att motivera 
patienten, se och bekräfta resurser samt belysa det positiva i små som stora 
framgångssteg (Caspari et al., 2013). Enligt Hall et al. (2014) är fysiskt såväl som 
psykiskt stöd nödvändigt för att bevara patientens känslor av värdighet. Det innefattar 
att ta sig tid för samtal, ge kärlek, beröring och uppmuntran. Även att öka patientens 
självkänsla, hjälp till försoning, hjälp med hygien, hjälp till smärtfrihet och skydda från 
diskriminering och övergrepp bevarar patientens värdighet (Hall et al., 2014).  

Det kan finnas information och resurser att hämta hos patienters anhöriga och om 
patienter godkänner kan det vara av vikt att ha en kontinuerlig dialog med familjen 
(Caspari et al., 2013). Periyakoil et al. (2013) menar att sjuksköterskan har förmåga att 
få anhöriga att sätta sig in i patientens situation för att öka patientens värdighet. 

Värdighet i personan 
Det är viktigt att sjuksköterskan har i åtanke att patienten har levt ett normalt, 
självständigt liv innan sin sjukdom (Caspari et al., 2013). Det finns ett behov för 
patienter att upprätthålla en normalitet vilket de kan göra genom att ha på sig sina 
privata kläder (Caspari et al., 2013; Hall et al., 2014; Lin & Tsai, 2010). Patienters 
värdighet kan stärkas genom att intresse visas från sjuksköterskan för deras tidigare 
hobbys, vanor och intressen (Caspari et al., 2013; Oosterveld-Vlug et al., 2013b; 
Caspari et al., 2013). Det resulterar i att patienterna inte känner sig som patienter i alla 
sammanhang och värdigheten kan bevaras (Caspari et al., 2013). Vårdpersonal bör då 
det är möjligt låta patienter leva så som de gjort tidigare (Hall et al., 2014). 
Sjuksköterskan kan uppmuntra patienten att ta på sig sina smycken, smink och parfym 
för att bevara sitt jag, sin identitet och värdighet (Oosterveld-Vlug et al., 2013b).  
Att ta på sig patientrollen är vanligt förekommande vid inläggning på sjukhus med följd 
att patienten förlitar sig på personalen eftersom de tror att dem vet bäst (Caspari et al., 
2013; Oosterveld-Vlug et al., 2013b). Det är då viktigt att sjuksköterskan ser resurser 
och uppmuntrar självständighet för att inte patientens värdighet ska riskera att kränkas 
(Caspari et al., 2013). Oosterveld-Vlug et al. (2013b) menar att sjuksköterskan även bör 
uppmuntra individualitet.  
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Patienters värdighet påverkas positivt av sociala nätverk som vänner och gemenskapen 
på vårdhem. Det kan skapas en samhörighet mellan patienter vilket leder till motivation 
och då det kan uppstå möjligheter till förbättring av sin situation (Caspari et al., 2013; 
Oosterveld-Vlug et al., 2013a). Det resulterar i att livet blir mer meningsfullt och 
patienten upplever tillhörighet, vilket tillsammans med förtrogenhet till personalen leder 
till bevarande av patienters värdighet (Oosterveld-Vlug et al., 2013a). För att främja 
värdigheten bör det skapas en miljö där patienter kan vara sig själva utan och där de blir 
accepterade för vem de är (Caspari et al., 2013). Hall et al. (2014) förklarar att 
patienterna då bevarar sin individualitet, värdighet och sitt jag. 

Värdighet genom försoning 
I försoningsprocessen lägger patienten fokus på sina egna resurser istället för att tänka 
på sina begränsningar vilket stärker värdigheten. Med tiden accepterar patienten sitt 
sjukdomstillstånd eller en funktionsnedsättning samt att tvingas in i ett liv av beroende 
(Oosterveld-Vlug et al., 2013a & Oosterveld-Vlug et al., 2013b). Över tid känner 
patienten försoning med sin situation och patientens värdighet förbättras, från att 
tidigare ha känt sig som en börda för samhället och inte längre behövd. Vårdhemmens 
och sjukhusens väggar kan fungera som skydd mot upplevd respektlöshet och orättvisor 
från samhället. Patienterna kan då uppleva en stark samhörighet med varandra och 
därmed minskar risken att värdigheten hotas (Oosterveld-Vlug et al., 2013a). 

En modell för att vårda med värdighet 
En modell har skapats utifrån resultatet för att illustrera de delar som vårdprocessen 
inom caring- och nursingtraditionen kräver. För att värdighet ska bevaras hos varje 
enskild patient bör alla delar i diamanten lysa igenom sjuksköterskans 
omvårdnadshandlingar. 
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Diskussion 
Metoddiskussion 
En begränsande faktor vid datainsamlingen var brist på tid. Det kan ha påverkat viktiga 
aspekter såsom att anhörigas perspektiv kan ha förbisetts. Eftersom det var första 
gången granskning, insamling och bearbetning genomfördes kan det ha påverkat 
kvalitén på litteraturstudien. Nya kunskaper har trätt fram under studiens gång, 
däribland kunskap om metoden och mer kunskap om hur en litteratursökning går till. 
Till framtida litteratursökningar hade efterforskning på metoden utförts innan påbörjad 
studie.  

Sökningarna genomfördes i tre databaser. CINAHL och PubMed som har vetenskapen 
om omvårdnad som huvudämne, men även PsycInfo användes för ett bredare resultat 
och för att få fram fler aspekter (Karlsson, 2012). I litteraturstudier är trovärdigheten 
stark när flera databaser används som källa (Henricson, 2012). Sökningarna på 
databaserna gav dubbletter vilket stärker trovärdigheten och visar på kontinuitet. Av 
fem sökningar har en sökning varit systematisk enligt Östlundh (2012), resterande 
sökningar har varit osystematiska. Att ha osystematiska sökningar kan ses som en 
svaghet för pålitligheten, men efter noga övervägande ansågs sökningarna vara 
relevanta och värdefulla för resultatet. Alla sökord som använts har varit relevanta för 
studiens syfte. Sökningar med orden ”patients experiences” och ”patients perceptions” 
valdes för att finna information om patienters upplevelser av värdighet. Trunkering 
(Friberg, 2012) av ord har gjort att flera vetenskapliga artiklar har inkluderats, vilket var 
målet. Det kan däremot ses som en svaghet för pålitligheten att sökningarna gav många 
vetenskapliga artiklar men att endast ett fåtal abstrakt lästes. De abstrakt som lästes 
innehöll ordet värdighet i titeln vilket stärkte trovärdigheten. Eftersom det inte fanns 
mycket forskning om ämnet tillförde de tio vetenskapliga artiklar som finns i 
litteraturstudien tillräckligt material och ansågs representativt för den forskning som 
finns.  

Resultatet är baserat på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats och två 
vetenskapliga artiklar med mixad metod. Eftersom mänsklig värdighet är en icke-
mätbar och subjektiv upplevelse har det endast gått att finna vetenskapliga artiklar med 
kvalitativa ansatser samt vetenskapliga artiklar med mixad metod. Litteraturstudiens 
syfte är att finna svar på hur värdigheten bevaras hos patienter. Det är därför relevant att 
det är upplevelser och erfarenheter som efterfrågas, vilket den kvalitativa ansatsen 
grundar sig på.  
De vetenskapliga artiklarna har enligt Forsberg och Wengströms (2013) 
rekommendationer enskilt granskats och färgkodats för att inte förbise något och för att 
finna likheter och olikheter. Tolkningar har sedan jämförts för att nå konsensus, vilket 
enligt Henricson (2012) stärker pålitligheten. De vetenskapliga artiklarnas innehåll 
presenteras som kategorier i tabell 1 i resultatet och styrker litteraturstudiens 
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trovärdighet eftersom det visar på att materialet är noggrant bearbetat och analyserat. 
 
Det kan vara en svaghet för pålitligheten att använda vetenskapliga artiklar med samma 
författare. De vetenskapliga artiklarna av Oosterveld-Vlug et al. (2013a) och 
Oosterveld-Vlug et al. (2013b) valdes ändå till resultatet eftersom de avhandlade sitt 
resultat utifrån olika perspektiv. Även de vetenskapliga artiklar som skrivits av Lin och 
Tsai (2010) och Lin et al. (2011) bidrar med olika aspekter inom hälso- och sjukvården. 

Resultatets vetenskapliga artiklar kommer från olika delar av världen (Taiwan, Iran, 
Holland, USA, Storbritannien, Sverige och Norge). Alla vetenskapliga artiklar bekräftar 
varandra och talar om värdighet på liknande sätt. Det är en styrka för trovärdigheten och 
bekräftelsebarheten att få med så många olika synsätt som möjligt. Däremot kan 
överförbarheten uppfattas som svag då majoriteten av de vetenskapliga artiklarna är 
utförda i andra länder än Sverige och det är osäkert om det faktiskt att går att överföra 
till svensk sjukvård. Samtidigt är det svenska samhället i nutid ett mångkulturellt 
samhälle därför kan litteraturstudien vara överförbar till den svenska hälso- och 
sjukvården. 

Resultatdiskussion 
Genom resultatet framträder en modell som påvisar sambandet mellan en god 
omvårdnad och upplevd värdighet hos patienter. För att värdighet ska lysa genom 
omvårdnaden måste bemötande, autonomi, respekt, holistiskt synsätt, persona och 
försoning vara integrerade i vårdprocessen. För varje enskild människa är det en 
existentiell längtan att känna värdighet och bli bemött som en värdig människa. 
Eftersom persona och försoning är aspekter som inte kan påverkas utav sjuksköterskan 
men kan uppmuntras utgör det diamantens kärna. Det uppmuntras genom ett gott 
bemötande, autonomi, respekt och holistiskt synsätt. 

Att främja patienters värdighet ingår i sjuksköterskans profession (Caspari et al., 2013). 
Enligt Higgins och Hansen (2014) finns det ingen teori att förhålla sig till. Det finns 
endast klassificeringar som Carpenito-Moyet (2013) förklarar handlar om risk för 
förlorad värdighet. Det finns endast fragment som berör hur sjuksköterskan ska ordinera 
i vårdprocessen för att bevara värdigheten hos patienterna. Enligt Bergbom (2012) ska 
konsensusbegreppet vårdandet förstås som att det är de omvårdnadsåtgärder 
vårdpersonal åtar sig att göra för en annan person. Griffin-Heslin (2005) beskriver att 
sjuksköterskan i vårdandet främjar patientens värdighet genom att vårda med respekt, 
empati och medmänsklighet. Det kan kopplas till modellen om existentiell längtan då 
patienten har ett behov av att bli vårdad med värdighet. Hall och Graubæk (2012) 
förklarar att när patienter har begränsats av sjukdom är det av vikt för sjuksköterskan att 
hjälpa patienter att uppleva värdighet eftersom deras ansvar, plikt, frihet och förmåga 
till hänsyn gentemot andra försämrats. Att arbeta för bevarande av värdighet kan 
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upplevas som en tämligen simpel handling men enligt Manookian et al. (2014) bör det 
finnas tillräckligt med resurser för att värdigheten ska kunna bevaras. Enligt Hall et al. 
(2014) bör även sjuksköterskan ta sig tid för patienten. Tadd et al. (2011) beskriver att 
sjukhusorganisationen vill ha en hög omsättning på patienter eftersom de anser att tid är 
pengar. Sjuksköterskan ska, enligt Söderlund (2000) handla med en humanistisk 
människosyn samt respektera och ombesörja patientens autonomi, integritet och 
värdighet. Det leder till ett dilemma hos sjuksköterskor som vill patientens bästa men 
samtidigt blir motarbetade av ledningens intressen vilket skapar ambivalens. 
Sjuksköterskan har ett underlag genom modellen om existentiell längtan för att vårda 
med en humanistisk människosyn. Med modellen är patientens intressen centrala. 
Oosterveld-Vlug et al (2013b) bekräftar att resurser krävs för att kunna erbjuda patienter 
tid och den individuella omsorg de behöver.  

Caspari et al. (2013) och Oosterveld-Vlug et al. (2013b) beskriver att patienter ofta tar 
på sig patientrollen vid ankomst till avdelning. Det kan förklaras av Edlund (2012) som 
menar att värdigheten förminskas när människan blir osjälvständig och förlorar 
kontrollen över sin situation. Det bekräftas av Hall et al. (2012) som menar att 
värdigheten riskerar att gå förlorad vid inläggning i hälso- och sjukvården. Vid de 
tillfällen då patienter ikläder sig patientrollen och placerar sitt liv i vårdarens händer är 
det viktigt att sjuksköterskan uppmuntrar patienten att ta tillbaka kontrollen och att inte 
ge upp sin individualitet. Det är handlingar som ger möjlighet att stilla patientens 
existentiella längtan och därmed stärka värdigheten. Enligt Baillie (2009) påverkar 
sjukhusmiljön patientens upplevda värdighet, både på ett positivt och negativt plan. 
Avdelningens planlösning med flerbäddssalar upplevde somliga patienter vara 
kränkande för privatlivet och därmed värdigheten, samtidigt upplevdes flerbäddssalar 
av andra patienter som gynnsamt för privatlivet och värdigheten. Bergbom (2012) 
beskriver konsensusbegreppet omgivning och miljö som ska förstås som i vilken kontext 
vårdandet sker i och det inbegriper även social och kulturell påverkan. Caspari et al. 
(2013) beskriver att för individualitetens skull kan sjuksköterskan upprätthålla en 
accepterande miljö där patienten känner tillåtelse att få vara sig själv. Caspari et al. 
(2013), Hall et al. (2014) och Lin et al. (2011) menar att individualitet och känsla av att 
vara normal kan skapas genom att låta patienter bära sina privata kläder vilket stärker 
värdigheten. Rosen (2012) förklarar att under 1800-talet ansågs värdighet vara ett 
meningslöst samtalsämne där fenomenet inte gick att förklara. Det var en yta människor 
använde sig av för att skapa ett bättre självförtroende. Idag är identitet för många 
människor en viktig del av livet, men vid inläggning på sjukhus finns det risk att 
identiteten förloras i samma stund som patienten får på sig sjukhuskläder. Vid sjukdom 
och i beroendeställning är patienterna inte heller den människan de en gång var vilket 
kan skada deras självförtroende. Oosterveld-Vlug et al. (2013a) och Oosterveld-Vlug et 
al (2013b) berättar däremot att patienter accepterar sitt tillstånd med tiden vilket främjar 
deras värdighet. Ho, Leung, Tse, Pang, Chochinov, Neimeyer och Chan (2013) 
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bekräftar att patienter har en längtan att uppnå försoning. Sjuksköterskan måste därför 
ha förståelse för och ge patienten tid att bearbeta sina känslor och bygga upp sin 
värdighet. Det är viktigt att förstå att det kan ta tid för patienten att acceptera sin 
situation. Sjuksköterskan bör reflektera och anpassa information och råd efter hur 
mottaglig patienten är. Det måste finnas en förståelse för att alla patienter har en 
existentiell längtan efter värdighet men det krävs individuella åtgärder och olika mycket 
tid för att den existentiella längtan efter värdighet ska tillfredsställas. Lindwall och von 
Post (2014) bekräftar att det är väsentligt att ge patienten tid, på så sätt kan patientens 
historia framkomma och värdigheten bevaras.  

Under 1600-talet var uppfattningen att varje människas värdighet måste kränkas innan 
de kan få uppleva full värdighet (Mairis, 1994). Idag tänker vårdpersonal annorlunda 
om värdighet och arbetar mot kränkning. Det är kanske först när värdigheten kränks 
som människan blir medveten om dess betydelse för ens liv. Men det råder ingen tvekan 
om att värdighet är ständigt närvarande hos var och en. Det kan få förödande 
konsekvenser för sjuksköterskan om värdigheten hos patienten kränks då trygghet och 
tillit går förlorad vilket leder till att vårdrelationen blir försämrad. I resultatet 
framkommer att bemötandet är en viktig aspekt, genom att vara vänlig, tålmodig och ha 
förståelse för patienten så bevaras värdigheten (Manookian et al., 2014). För 
värdigheten men även för tillfrisknandet måste patienten känna att sjuksköterskan visar 
omsorg för patienten, vilket kan uppnås genom att visa ett genuint intresse och att finnas 
där för patienten utöver de arbetsuppgifter sjuksköterskan har för dagen. 
Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson menar att för en kärleksfull omvårdnad är 
värdighet grunden (Lindström et al., 2014). Att finnas där för patienten är både 
främjande för värdigheten samt en kärleksfull vård som sjuksköterskan måste bemästra 
för patientens existentiella längtan. Enligt Gustafsson et al. (2013) främjas patienters 
värdighet när de känner att sjuksköterskan utför handlingar som inte krävs för deras 
tillstånd. Men ju sämre patientens tillstånd är, desto bättre bemötande menar Jacobson 
(2009) att det krävs av sjuksköterskan för att värdigheten ska bevaras. Att stödja alla 
patienter är en central del i sjuksköterskeprofessionen och särskilt viktigt för de 
patienter som befinner sig i sårbara situationer. Det kan upplevas som en utmaning att 
möta patientens behov ju svårare tillståndet är och därmed bevara patientens värdighet. I 
sårbara situationer är det av stor vikt att sjuksköterskan har patientens existentiella 
längtan och behov i åtanke, då patienten befinner sig i ett särskilt utsatt läge och har 
svårigheter att uttrycka sina önskemål. Baillie (2009) förklarar att patienterna har en 
större risk att förlora sin värdighet ju mer sårbara de känner sig. Känslan av sårbarhet 
förstärks när patienten inte kan ta hand om sig själv på samma sätt som förr utan 
behöver större insatser från sjukvården för att bevara hälsa. Enligt Bergbom (2012) 
anses förståelsen med konsensusbegreppet hälsa vara att det är människans subjektiva 
upplevelse av välbefinnande och hälsotillstånd. 
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Enligt Edlund (2012) är värdighet känslor av att vara trodd, sedd, älskad och betraktad 
som en individ. Hall et al. (2014) och Skorpen et al. (2014) betonar att för patienter är 
det mycket väsentligt att inte bli behandlad som ett objekt. Söderlund (2000) bekräftar 
att en humanistisk grundsyn är nödvändig för att patienten inte ska ses som ett objekt 
vilket är ovärdigt människan. Vikten av att bekräfta patienters helhet för att bevara 
deras värdighet betonas av Edlund (2002). Samtidigt som alla patienter ska behandlas 
individuellt ska alla patienter behandlas på lika villkor för att orättvisor inte ska uppstå. 
Det är viktigt att vara uppmärksam på patientens övriga behov för att inte den själsliga 
aspekten ska gå förlorad och därmed riskera att kränka värdigheten. Baillie (2009) 
menar att patienten ska bli behandlad som en helhet för att undvika situationer då 
värdigheten kränks. Enligt Bergbom (2012) ska konsensusbegreppet person förstås som 
en deltagare i vårdprocessen och inte endast som en mottagare utan även en aktör i sin 
vård. Söderlund (2000) bekräftar att patient likväl person vara delaktiga i sin vård och 
att relationen mellan patienten och sjuksköterskan ska vara jämställd ur ett humanistiskt 
perspektiv för att värdigheten ska bevaras. I en studie av Haddock (1996) beskrivs 
sjuksköterskan Leah L Curtin som menade att integritet, kontroll, frihet och mänskliga 
rättigheter var de huvudsakliga aspekterna av värdighet. Det finns i kontrast till mer 
aktuell tid likheter då patienter, enligt Lin et al. (2011) känner att en begränsad känsla 
av val och kontroll påverkar värdigheten och att vara delaktig i val av vård är därför 
viktigt. Att lyssna på patientens önskemål och invänta patientens direktiv så att de står i 
centrum och inte sjuksköterskans val skapar trygghet, tillit och bevarar värdigheten hos 
patienten. Det kan återkopplas till modellen om existentiell längtan efter värdighet som 
innebär att ha patienten i centrum. Hall et al. (2012) instämmer att frihet måste tas i 
beaktande för att värdigheten inte ska hotas. I en studie av Coenen, Doorenbos och 
Wilson (2007) bekräftas det att sjuksköterskan har ett ansvar att uppmuntra till 
autonomi hos patienten. Autonomi kan upplevas och värdighet bevaras när patienten får 
frihet att medverka i beslut och val av vård.  

Att behandla information konfidentiellt upplevs av patienter som värdighetsbevarande. 
Det handlar om att patienten får ta medicin utan insyn och att sjuksköterskan delger 
information i enskilda utrymmen (Hall et al., 2014; Gustafsson et al., 2013; Lin et al., 
2010; Lin et al., 2011 & Oosterveld-Vlug et al., 2013b). Att vara konsekvent i sitt 
arbetsutövande med att behandla all information konfidentiellt är en svårighet på grund 
av tids- och platsbrist. I salar som måste delas av två eller flera patienter är det av stor 
vikt som sjuksköterska att tänka på vad som sägs och vem som är närvarande vilket 
bekräftas av Gustafsson et al. (2013) och Manookian et al. (2014). För alla 
sjuksköterskor är det viktigt att ha insikt om konsekvenserna av sina handlingar 
(Griffin-Heslin, 2005). Genom att reflektera över hur, vad, var, när och varför 
informationen ska ges till patienten kan sjuksköterskan undvika att värdigheten kränks. 
Gustafsson et al. (2013), Manookian et al. (2014) och Hall et al. (2014) menar att i 
bevarandet av patienters värdighet är kommunikation ett viktigt instrument. Det är mer 
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än att bara tala utan lika stor del ansiktsuttryck och att lyssna på patienten. Det är 
information som Matiti och Trorey (2008) bekräftar, de förklarar att om sjuksköterskan 
inte söker ögonkontakt känner patienter sig illa till mods vilket kan hota värdigheten. 
Jacobson (2009) beskriver att när sjuksköterskan talar till patienter som om de är 
inkompetenta hotas värdigheten. Istället menar Stryhn (2007) att respekt för patientens 
värdighet ska ges i varje samtal. Modellen om existentiell längtan efter värdighet har 
som mål att varje möte med patienten ska genomsyras av respekt för värdigheten så att 
värdighet kan upplevas av patienten. I varje omvårdnadssituation bör patienten 
bekräftas och ses som en unik människa i en unik omvårdnadssituation och 
kommunikationen ska anpassas efter varje enskild individ för att bevara patienters 
värdighet. Att veta hur sjuksköterskan ska bekräfta patienten och förstå människans 
behov är en tyst kunskap som varje sjuksköterska lär sig under tiden de arbetar med 
patienter men som krävs i första mötet med patienten för att patientens värdighet ska 
bevaras. 

Konklusion och implikation 
Det har i den här litteraturstudien framkommit att värdighet är ett komplext begrepp att 
förhålla sig till. Alla individer har en existentiell längtan efter värdighet, men eftersom 
upplevelser av värdighet är subjektivt måste sjuksköterskan balansera på en skör tråd 
för att inte kränka sina patienters värdighet. 
Bemötandet har visat sig vara en betydande del i bevarandet av patienters värdighet. Det 
är viktigt att sjuksköterskan tänker på patientens värdighet i omvårdnadens alla delar. 
För att lyckas genomföra en handling där värdighet bevaras kan sjuksköterskan tänka på 
hur hon själv vill bli behandlad. Att ha respekt för den personliga sfären är viktigt för 
alla patienter. Men då alla patienter är unika med olika personligheter krävs det av 
sjuksköterskan att anpassa omvårdnaden efter varje enskild patient. Patienterna 
uttrycker dock ett gemensamt behov av att bli skyddade både vad gäller den fysiska 
kroppen och emotionellt när sjuksköterskan för patientens talan. 
Sjuksköterskan har en svår uppgift att veta vad som ska sägas eller göras för att 
patienternas värdighet ska bevaras men i vissa fall är det endast tid som kan hjälpa 
patienten och då är det upp till sjuksköterskan att bara finnas där för patienten. I samma 
tidpunkt som patienten hamnar i vårdens händer förlorar patienten en del av sin 
värdighet. Därför krävs det mer kunskap i främjandet och bevarandet av värdigheten 
genom utbildning både i akademisk och klinisk verksamhet. Samtidigt är det en livslång 
lärandeprocess som kräver att alla sjuksköterskor är mottagliga för nya kunskaper. 
Genom modellen som beskriver patienters existentiella längtan vilken framkommer ur 
resultatet får sjuksköterskan ett redskap som kan användas från det första mötet i 
bevarandet av patienters värdighet. När sjuksköterskan är mottaglig för den unika 
patientens uppfattning och tolkning av sin livsvärld vårdas patienten med värdighet och 
därmed mättas även den existentiella längtan efter värdighet.
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BILAGA A  

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL Subject heading 
list PubMed MeSh-thesaurus PsychINFO Thesaurus 

Mänsklig värdighet Human dignity Human dignity Human dignity 

Värdighet Dignity (fritext)   

Omvårdnad Caring (fritext) Caring (fritext)  

Patienters upplevelser   
Patients experiences 
(fritext) 

Patienters upplevelser   
Patients perceptions 
(fritext) 

Vård Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) 

Sjuksköterska Nurs*(fritext) Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) 

Sjuksköterskor Nurs*(fritext) Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) 

 



BILAGA B  

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2015-03-20 PsycInfo 

(Human dignity) AND (patient 
experiences) AND nurs* 
Limits: 2010-2015, english 82 25 

 
 
6(3) 

 
 
0 

2015-03-20 PsycInfo 

Human dignity AND patient 
perceptions AND nurs* 
Limits: 2010-2015, english 

 
 
20 

 
 
4 

 
 
2(1) 

 
 
0 

2015-03-18 PsycInfo 
Human dignity AND nurs* 
Limits: 2010-2015, english 278 19 3(7) 1 

2015-03-16 PubMed 
Human dignity AND caring 
Limits: 2010-2015, english 77 10 2 (1) 0 

2015-03-16 PubMed 
(Human dignity) AND nurs* 
Limits: 2010-2015, english 264 23 8 (3) 5 

2015-03-12   CINAHL 

(MH ”Human dignity”) AND 
nurs*      
Limits: 2010-2015, research 
article, english 107 19 4 (2) 2 

2015-03-11 CINAHL 

 
Dignity AND caring AND nurs* 
 Limits: 2010-2015, research 
article, english 39 8 5 2 

   867 108 30 10 

 



BILAGA C  

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Caspari, S., Aasgaard, T., Lohne, V., Slettebø, Å., & Nåden, D. (2013). Perspectives of health 
personnel on how to preserve and promote the patients’ dignity in a rehabilitation context. Journal 
of Clinical Nursing 22(15-16). 2318-2326. Doi: 10.1111/jocn.12181 

Land  
Databas 

Norge 
PubMed 

Syfte Syftet var att utforska hur vårdpersonal förstår värdighet och vad de gör för att besörja, främja och 
bevara patienters värdighet inom rehabilitering. 

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ innehållsanalys  
 
Ändamålsenligt urval. 17 informanter från olika vårdprofessioner valdes ut. 
 
Informanterna intervjuades i 3fokusgrupper under 2009. De fick berätta om deras åsikter, tro, 
attityder och upplevelser och följde en semi-strukturerad mall men pratade fritt utifrån mallen. 
Utav två intervjuare fungerade den ena som en moderator som guidade informanterna i samtalet. 
Intervjun varade i 60-90 minuter och bandinspelades. 
 
Intervjuerna transkriberades av en utomstående. Alla författare gjorde en enskild kondenserad 
sammanfattning och kategoriserade datan från intervjuerna. Data organiserades i subkategorier 
som senare grupperades i kategorier vilka följde en teoretisk mall. Forskarna diskuterade 
kategorierna, vid analys och tolkning tillämpades Kvale’s 3-nivåstolkning.  
Inget redovisat. 

Slutsats Resultatet visade på 2 kategorier med underkategorier. I den första kategorin ”Dignity is promoted 
or preserved” beskrivs att värdighet bevaras genom att uppmuntra patienten att ta vara på sina 
resurser, att respektera känslor och tankar, att lyssna på både patient och familj, att låta patienten 
göra sin röst hörd, att tänka på patientens resurser och att tänka på miljön runt omkring patienten. I 
den andra kategorin ”Dignity is not promoted or preserved” beskrivs att värdigheten kränks när 
personal dominerar patienten, när fokus läggs på diagnosen och det inte finns någon helhetssyn 
samt när egna värderingar väger tyngre än patientens.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar på syftet, är innehållsrikt och stärks av citat. Ingen förförståelse 
är beskriven. Urvalet är något svagt beskrivet, men datainsamlingen och analysprocessen beskrevs 
väl. Informanterna har fått verifiera sina uttalanden. Ingen triangulering har använts.  
Pålitlighet: Intervjuerna utfördes av två författare och alla forskare har varit med i 
analysprocessen och konsensus uppnåtts vilket stärker pålitligheten. Transkriberingen utfördes av 
en utomstående. Ingen kvalitét av den tekniska utrustningen eller forskarnas förförståelse är 
beskriven. Forskarens erfarenhet av metod är inte beskriven, däremot presenteras deras 
akademiska bakgrund. Följsamheten mot datan var god.  
Bekräftelsebarhet: Neutraliteten är stark då frågorna varit objektiva och inte ledande och 
daltagarna fått tala fritt. Medbedömare har använts i analysprocessen vilket stärker objektiviteten. 
Urvalet är snålt beskrivet, annars är studien repeterbar.  
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelse är delvis säkrade, men med svagt 
beskrivet urval och ingen beskriven förförståelse. Författarna beskriver att studien kan ligga till 
grund för vårdandet av värdigheten.  

 



BILAGA C  

Artikel 2 

 

 

 

Referens Gustafsson, L. K., Wigerblad, Å., & Lindwall, L. (2013). Respecting dignity in forensic care:the 
challenge faced by nurses of maintaining patient dignity in clinical caring situations. Journal of 
Psychiatric and Mental Health Nursing 20(1). 1-8. Doi: 10.1111/j.1365-2850.2012.01895.x 

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Syftet var att belysa vikten av att bevara patienters värdighet i klinisk vård inom rättspsykiatrisk vård, 
genom sjuksköterskors erfarenheter.  

Metod:  
Design 
 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
Bortfall 

 
Kvalitativ fenomenologisk-hermeneutisk metod 
 
Ändamålsenligt urval. 7 sjuksköterskor mellan 30-52 år, varav 5 var kvinnor och 2 var män valdes ut 
från ett rättspsykiatriskt sjukhus. Inklusionskriterier: minst 2 års erfarenhet inom rättsmedicinsk vård.  
 
Data samlades in under 11 månader år 2007 genom fokusgruppintervjuer en gång i månaden efter att 
en pilotstudie gjorts. Intervjuerna genomfördes på sjuksköterskornas arbetsplats. Öppna frågor 
ställdes och intervjuerna varade under 60-90 minuter. Samtliga intervjuer bandinspelades. 
 
Bandinspelningarna transkriberades, varefter texten lästes för att få en djupare förståelse och ett 
helhetsperspektiv. Teman identifierades i texten och meningsenheter skapades. Meningsenheterna 
kondenserades och blev till subteman, varpå teman skapades av de kondenserade meningarna. Texten 
lästes igen, tillsammans med litteraturen från metoden för att göra förståelsen djupare. Författarna 
letade efter olika och motsatta tolkningar för att främja en djupare förståelse, detta för att få fram den 
mänskliga uppfattningen.  
 
Inget beskrivet. 

Slutsats Det framkom 3 teman i bevarandet av patientens värdighet. I det första temat ”To protect the patient” 
bevarades värdigheten genom att föra patientens talan. I det andra temat ”To respect the patient” 
beskrivs att sjuksköterskan var noga med hur de uttryckte sig. I det tredje temat ”To meet the patient 
in human brotherhood” bevarades patientens värdighet genom att sjuksköterskan gjorde det lilla extra. 
 
 Vetenskaplig  

kvalitet 
Trovärdighet: Resultatet svarar på syftet, är innehållsrikt och fylligt med citat. Förförståelsen 
beskrivs ej, men författarna refererar till sig själva.  Medbedömare används ej.  Urvalet är väl 
beskrivet, datainsamlingen är tydlig och analysprocessen är detaljerad.  
Pålitlighet: Alla författare har medverkat i datainsamling och analysprocess. Kvalitén på den tekniska 
utrustningen beskrivs ej. Metoden är väl beskriven. Forskarnas akademiska bakgrund presenteras. 
Studien godkändes av Mälardalens etiska nämnd, sjuksköterskorna informerades om att medverkan 
var frivillig och data behandlades konfidentiellt.  
Bekräftelsebarhet: Forskarnas förmåga att vara neutral är något svag då de använder sina egna 
referenser i inledningen. Medbedömare används ej men språket granskades av en utomstående. 
Studien är repeterbar.  
Överförbarhet: Eftersom förförståelse inte beskrivs och ingen medarbetare har använts är 
överförbarheten svag. Författarna diskuterar att det begränsade antalet deltagare minskar 
överförbarheten även om de intervjuades under flera tillfällen.  

 



BILAGA C  

Artikel 3 

Referens  Hall, S., Dodd, R. H., & Higginson, I. J. (2014). Maintaining dignity for residents of care 
homes: A qualitative study of the views of care home staff, community nurses, residents and 
their families. Geriatric Nursing 35(1). 55-60. Doi:10.1016/j.gerinurse.2013.10.012 

Land  
Databas 

Storbritannien 
CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska och jämföra vårdgivares, boendes och deras familjers syn på värdighet 
och bevarandet av den  

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kvalitativ fenomenologisk design. 
 
Bekvämlighetsurval av boende och deras anhöriga samt ett slumpmässigt urval av vårdbiträden 
och sjuksköterskor samt kommunsjuksköterskor. 121 medverkade i studien.  
 
Semistrukturerade intervjuer. Den inledande frågan var ”Vad betyderordet värdighet för dig?”. 
De flesta intervjuerna spelades in men 6 deltagare ville inte bli inspelade så i dessa fall fördes 
anteckningar istället. 
 
Inspelningarna transkriberades ordagrant. Transkriberingen lästes för att bekanta sig med data 
och identifiera teman. De jämförde och diskuterade de teman de fann och läste transkriberingen 
igen tills de nådde konsensus. De teman som uppstod skrevs in i en tabell tillsammans med 
exempel från texterna. Resultaten från varje grupp räknades och jämfördes med varandra. Data 
analyserades självständigt och systematiskt av två författare och om eventuella olikheter i 
tolkningarna diskuterades det tills konsensus nåddes. Analysen baserades på ett ramverk av 
kvalitativa analyser. 
 

                
Slutsats Studien resulterade i 8 värdighetsbevarande teman. ”Independance, autonomy, choice and 

control” är det första temat där informanterna beskrev att genom att inte bli tillbakahållna, 
hindrade eller tvingade. Temat ”Privacy” respekterade de boendes privatliv. Det tredje temat 
”Comfort and care” innefattade att ge vård av hög kvalitet och främja psykologiskt och fysiskt 
välbefinnande. ”Individuality” var det fjärde temat med respekt för de boendes individuella 
personligheter, val och tro. ”Respect” var att bekräfta de boendes värde och behandla de med 
respekt. Det sjätte temat ”Communication” innefattade att förklara vad man gör och varför. 
”Physical apperance” innebar att de boende vill verka normala genom klädsel och hygien. I det 
sista temat ”Beeing seen as a human” framkom det att de boendes värdighet bevarades om de 
blev behandlade som alla andra människor.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarade på syftet, är fylligt med citat. Författarnas akademiska 
bakgrund presenteras, men inte förförståelsen. Urvalet är rörigt beskrivet. Tydlig datainsamling 
och analysprocess. Ingen medbedömare har används. De informanter som inte blivit 
bandinspelade har fått verifiera resultatet. Triangulering har skett.  
Pålitlighet: Författarna har utfört intervjuerna tillsammans och två av författarna transkriberade 
inspelningarna och analyserade transkriberingen individuellt. Förförståelsen och kvalitén på den 
tekniska utrustningen är ej beskriven. Förståelsen för metoden är god. Följsamheten mot datan 
är god. 
Bekräftelsebarhet: Forskarna är neutrala. Ingen medbedömare använts. Studien är repeterbar. 
Längden på intervjuerna är dock inte beskriven.   
Överförbarhet: Bekräftelsebarhet, pålitlighet och trovärdighet är säkrade förutom bristande 
beskrivning av förförståelse. Författarna uppger att få deltagare och valet att inte använda sig av 
ändamålsenligt urval begränsar studiens överförbarhet.  

 



BILAGA C  

Artikel 4 

 

 

Referens Lin, Y-P., & Tsai, Y-F. (2010). Maintaining patiens’ dignity during clinical care: a qualitative 
interview study. Journal of Advanced Nursing 69(2). 340-348. Doi:  10.1111/j.1365-
2648.2010.05498.x 

Land   
Databas 

Taiwan 
Pubmed 

Syfte Syftet var att förstå hur sjuksköterskor i Taiwan bevarar patienters värdighet i vårdandet.  

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ innehållsanalys 
 
30 sjuksköterskor valdes ut genom en ändamålsenlig process. Inklusionskriterier: att ha arbetat i 
minst 3 månader, vara minst 20 år, kunna prata kinesiska och taiwanesiska, vilja medverka i 
studien.  
 
Individuella intervjuer genomfördes från 2009. Sjuksköterskorna ombads bland annat beskriva hur 
de vårdade patienter med värdighet. Intervjuerna bandinspelades och varade under 30-60 minuter. 
Anteckningar och reflektioner över deltagarnas beteende skrev ner av författaren efter intervjun.  
 
Inspelningarna transkriberades och analyserades i en innehållsanalys. Varje transkribering 
analyserades enskilt tillsammans med anteckningarna och identifierade viktiga meningar. Det 
skapades kluster av meningarna som sedan bildade kategorier som speglade transkriberingarna. 
Liknande kategorier grupperades och huvudteman identifierades.  
 
Inget redovisat. 

Slutsats 5 teman hittades. I det första temat ”Respect” beskrivs att värdigheten bevaras då sjuksköterskan 
låter patienten göra egna val, ser hela individen, respekterra deras tro samt ger information om 
åtgärder. ”Protecting privacy” tar upp vikten av att undvika kroppslig exponering. ”Emotional 
support” är det tredje temat som berättar att sjuksköterskan ska lyssna, vara positiv, empatisk, ha 
ett lämpligt språk och ge själslig vård. I det fjärde temat ”Treating all patients alike” ska alla 
patienter behandlas lika. Det sista temat ”Maintaining body image” tar upp att det är viktigt för 
värdigheten att inte förlora ansiktet och att få känna sig som vanligt. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar på syftet och stärks av citat. Forskarnas förförståelse är inte 
beskriven. Urval, datainsamling och analysprocessen är väl beskriven. Medbedömare har inte 
använts. Trovärdigheten stärks då de har använt sig av enskilda rum för intervjuerna och datan 
behandlats konfidentiellt. 
Pålitlighet: Fösta författaren genomförde alla intervjuer. Metoddelen är väl beskriven.  
Förförståelsen är inte beskriven men den akademiska bakgrunden presenteras. Den tekniska 
utrustningens kvalitét redovisas ej. Följsamheten mot data säkras genom bandinspelningar och 
ordagran transkribering.  
Bekräftelsebarhet: Ingen medbedömare har använts.  Studien är repeterbar.  Neutraliteten 
säkrades genom att ha ett positivt förhållande tillinformanterna. 
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet kan ej säkras. De har använt sig 
av sjuksköterskor med olika erfarenheter men författarna berättar att ytterligare forskning krävs.  

 



BILAGA C  

Artikel 5 

 

Referens Lin, Y-P., Tsai, Y-F., & Chen, H-F. (2011). Dignity in care in the hospital setting from patients’ 
perspectives in Taiwan: a descripive qualitative study. Journal of Clinical Nursing 20(5-6). 794-
801. Doi: 10.1111/j.1365-2702.2010.03499.x 

Land 
Databas 

Taiwan 
CINAHL 
 Syfte Syftet var att utforska värdigheten inom omvårdnad från patienters perspektiv i Taiwan.  

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ innehållsanalys. 
 
Ändamålsenligt urval med 40 patienter. Inklusionskriterier: Patienterna skulle kunna prata 
taiwanesiska eller kinesiska, minst 20 år, ha varit inlagda på sjukhus i minst 3 dagar samt psykiskt 
friska och vilja medverka.  
 
Semistrukturerade intervjuer mellan Maj-Augusti 2009. Patienterna uppmanades att beskriva sina 
erfarenheter av värdighet på avdelningen. Intervjuerna varade i 30-60 minuter, spelades in på 
bandspelare efter patienternas godkännande och icke-verbala uttryck antecknades. 
Datainsamlingen varade tills författarna inte fann några nya teman. 
 
Bandinspelningarna transkriberades ordagrant och analyserades med hjälp av en innehållsanalys. 
Texten kodades och analyserades utifrån transkripten och anteckningarna.  Koderna speglade 
deltagarnas beskrivningar. Processen fortsatte tills inga nya teman gick att finna. Slutligen 
skapades teman som byggde på patienternas egna ord och representativa citat.  
 
Inget beskrivet. 

Slutsats I resultatet framkom 6 teman. I temat ”Sense of control and autonomy” framkom att patienterna 
ville ha frihet att bestämma sin vård och få information. ”Being respected as a person” beskrev att 
det var viktigt med respekt. I det tredje temat ”Avoidance of body exposure” var det viktigt att 
sjuksköterskan undvek kroppsexponering. I temat ”Caring from the nursing staff” framkommer att 
det var viktigt att vårdgivare brydde sig om patientens värdighet. Det femte temat ”Confidentiality 
of disease information ” beskriver att information ska behandlas med konfidentialitet. Det sista 
temat, ”Prompt response to needs”, innebär att ju snabbare patienten fick respons på sina behov, 
desto mer värdiga kände sig patienten.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar på syftet och styrks av citat. Författarnas förförståelse är inte 
beskriven. Urval, datainsamling och analys är väl beskrivna. Ingen medbedömare har använts. 
Informanterna får ej verifiera, triangulering har inte skett 
Pålitlighet: Intervjuerna, transkribering och analysering genomfördes av samtliga författare. Den 
tekniska utrustningens kvalité eller förförståelsen till denna redovisas ej. Metoden är beskriven. 
Datan har blivit behandlad med följsamhet. Forskarnas akademiska bakgrund presenteras. Studien 
godkändes av sjukhusets nämnd, försteförfattaren förklarade meningen och betydelsen av studien 
inför varje intervju samt informerade om att patienterna kunde hoppa av och att datan behandlades 
konfidentiellt. Patienternas anonymitet säkrades genom att använda siffror istället för namn.  
Bekräftelsebarhet: Forskarna beskriver att neutralitet har uppnåtts genom en god stämning under 
intervjuerna. Medbedömare användes inte. Studien är repeterbar. 
Överförbarhet: Överförbarheten är något svag då trovärdigheten, pålitligheten och 
bekräftelsebarheten ej är säkrade. Författarna informerar om att studien kan användas till grund för 
framtida forskning inom ämnet.  

 



BILAGA C  

Artikel 6 

 

Referens Manookian, A., Cheraghi, M. A., & Nasrabadi, A. N. (2014). Factors influencing patients’ dignity: 
A qualitative study. Nursing Ethics 21(3). 323-334. Doi: 10.1177/0969733013498526 

Land  
Databas 

Iran 
CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska faktorer som påverkar, främjar, eller förminskar patienters värdighet. 

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ induktiv innehållsanalys 
 
Ändamålsenligt urval. 10 kvinnor och 4 män, som hade erfarenheter som kunde bidra till studien 
valdes ut. Inklusionskriterier: att ha varit inlagd på sjukhus i minst 48 timmar, att ha erfarenheter 
om ämnet och vilja dela med sig av personliga erfarenheter samt att kunna prata persiska och inte 
visa tecken på förvirring.  
  
Semi-strukturerade intervjuer där informanterna bads berätta om situationer under deras 
sjukhusvistelse då de har känt att värdigheten har bevarats eller förminskats. Intervjuerna 
genomfördes mellan maj och september år 2012 och varade mellan 20-60 minuter.  Samtalen 
spelades in på bandspelare och anteckningar fördes. 
 
Inspelningarna transkriberades och lästes igenom för att skapa en djupare förståelse. Viktiga delar 
i texten identifierades och kodades, varpå liknande koder kategoriserades i underteman vilka 
delades in i huvudteman. Deltagarna fick verifiera och vidare förklara sina uppgifter. Koderna, 
underteman och huvudteman granskades av forskarna tills ett resultat kom fram.  
 
Inget redovisat. 

Slutsats I resultatet framkom tre huvudteman. I det första temat ”Persona” beskrivs att respekt för sig själv 
och för andra krävs för att bevara värdigheten samt att personalens karaktär hade en positiv 
påverkan på patienternas värdighet. ”Communication behaviours” tog upp vikten av att vara 
medveten av såväl kommunikation som kroppsspråk i bevarandet av värdighet. Det sista temat 
”Staff conduct” förklarade att personalens beteende hade både positiv och negativ påverkan på 
patienters värdighet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar på syftet, är innehållsrikt och styrks av citat. Förförståelsen 
beskrivs inte och ingen medbedömare har använts.  Urvalet är väl beskrivet, datainsamlingen 
utförlig och analysprocessen är beskriven. Informanterna har fått verifiera och utveckla sina svar. 
Ingen triangulering har skett.  
Pålitlighet: Förste forskaren har utfört samtliga intervjuer och transkriberingen av dessa. Efter 
analysen granskades resultatet av alla forskare. Det var en hög kvalité på bandinspelningen och 
metoden är väl beskriven. Följsamheten mot datan är god med verifiering av den transkriberade 
texten.  Forskargruppens förförståelse är inte beskriven. 
Bekräftelsebarhet: Forskarnas förförståelse beskriv inte men deltagarnas verifiering ökar 
bekräftelsebarheten. Medbedömare har ej används. Studien är repeterbar.  
Överförbarhet: Trovärdighet och pålitlighet är säkrade, men dålig information om förförståelsen 
gör att bekräftelsebarheten är något svag. Forskarna diskuterar att informanternas upplevelser är 
subjektiva och att mer forskning behövs på ämnet men att resultatet kan, tillsammans med andra 
studier, utveckla riktlinjer om hur patienters värdighet bevaras.  

 



BILAGA C  

Artikel 7 

Referens Oosterveld-Vlug, M. G., Pasman, H. R. W., van Gennip, I., Willems, D. L., & Onwuteaka-
Philipsen, B. D. (2013a). Changes in the Personal Dignity of Nursing Home Residents: A 
Longitudinal Qualitative Interview Study. PLOS ONE 8(9). 10.1371/journal.pone.0073822 

Land  
Databas 

Holland 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka om och hur värdighet förändras över tid hos boende på ett vårdhem och 
vad som bidrar till det.  

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Longitudinell kvalitativ studie 
 
Ändamålsenligt urval. 22 brukare, varav 14 var kvinnor och 8 var män. Inklusionskriterier: 
nyligen inlagda långtidspatienter med fysisk sjukdom, de skulle förstå studien, kunna ge 
informerat samtycke och göra sig förstådda på holländska. Exklusionskriterier: svår demens.  
 
Patienterna intervjuades 2-5 gånger, var sjätte månad under 18 månader. Intervjuerna genomfördes 
mellan 2010 och 2012 och följde en färdig mall. Frågorna handlade om personlig värdighet. 
Intervjuerna bandinspelades och varade i 45-60 minuter. Intervjuaren antecknade sina reflektioner 
under intervjun.  
 
Intervjuerna transkriberades ordagrant, varpå de kodades och analyserades med hjälp av Atlas/ti 
software. Texten lästes igen och kodades genom en tematisk analys. Vissa av intervjuerna kodades 
av två författare för att nå högre konsensus.  Varje boendes intervjuer kodades och jämfördes med 
varandra för att kunna dra en slutsats av vad som influerade värdigheten över tid. Slutsatserna och 
koderna diskuterades med samtliga författare. Model of Dignity in Illness användes för att 
organisera och beskriva insamlad data.  
 
30 informanter tackade ja, men 22 intervjuades då 5 informanter dog, en hade blivit svårt dement, 
en hade flyttat till ett annat hem och en tyckte att det blev för jobbigt.  

Slutsats Studien resulterade i 4 teman. Det första temat ”Illness related facors” beskriver att hälsostatusen 
både kunde förbättra eller försämra värdigheten. ”The individual self” innebar att med tiden blev 
patienterna mer vara vid rutinerna. Det tredje temat ”The relational self” tar upp att patienter lärde 
känna personal och andra boende, vilket gav livet ny mening. Patienterna upplevde att deras 
kontakt med familjen minskade och därmed värdigheten. I det sista temat ”The societal self” 
framkom att de boende kände sig utstötta och som en börda för samhället, men med tiden var det 
något som hotade värdigheten mindre och mindre.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar på syftet, är innehållsrikt och fylligt med citat. Förförståelsen är 
inte beskriven. Urval, datainsamling och analysprocess är utförligt beskrivna. Ingen medbedömare 
används. Informanterna får inte verifiera resultatet och ingen triangulering har skett.  
Pålitlighet: En författare har genomfört samtliga intervjuer. Alla har medverkat i analysen samt 
studiedesignen. 4 av författarna har kritiskt granskat materialet. Den tekniska utrustningen kvalitét 
är inte beskriven. Alla i forskargruppen har erfarenhet av studiens metod. Följsamheten till 
materialet stärks då materialet har läst flera gånger och diskuterats för att nå konsensus.  
Bekräftelsebarhet: Neutraliteten kan ifrågasättas eftersom författarna har använt sig av en modell 
de själva har konstruerat. Medbedömare används inte i analysprocessen. Studien är repeterbar 
eftersom metod, urval, datainsamling och analys är detaljerade.  
Överförbarhet: Pålitlighet, trovärdighet, bekräftelsebarhet är säkrade trots svag neutralitet. Men 
patienter med svår demens inte kunde medverka. Vidare menar forskarna att mer forskning krävs.  

 



BILAGA C  

 
Artikel 8 

Referens Oosterveld-Vlug, M. G., Pasman, H. R. W., van Gennip, I., Willems, D. L., & Onwuteaka-
Philipsen, B. D. (2013b). Nursing home staff’s views on residents’ dignity: A qualitative interview 
study. BMC Health Services Research 13. Doi: 10.1186/1472-6963-13-353 

Land  
Databas 

Holland 
PubMed 

Syfte Syftet var att få en djupare insikt i hur vårdhemspersonal ser på och främjar värdighet hos boende 
i vården och personalens erfarenheter av att bevara värdigheten i vårdhemmet. 

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ induktiv innehållsanalys. 
 
Ändamålsenligt urval. 13 läkare, varav 9 kvinnor och 4 män samt 15 sjuksköterskor varav 14 var 
kvinnor. Inklusionskriterier var att de skulle jobba på långtidsboende. 
 
Enskilda intervjuer genomfördes under 2010-2011 och följde en färdig mall med frågor om deras 
syn på värdighet. Intervjuerna genomfördes i vårdhemmen, bandinspelades och varade i cirka 30 
minuter.  
 
Bandinspelningarna transkriberades ordagrant. Texterna kodades och analyserades med hjälp av 
Atlas/tisoftware som följer en tematisk analys. Transkriberingarna lästes om och om igen för att få 
djupare förståelse. Koderna skrev till meningsenheter. Forskningsgruppen diskuterade och 
jämförde koderna med innehållet av transkriberingen. Koderna grupperades och teman uppstod.  
 
Inget redovisat   
 
 

Slutsats 4 teman uppstod. Det första temat ”Residents’ ability to keep their individuality” tar upp att 
vårdpersonal kan skapa en miljö som främjar patienternas individualitet. ”Treat others as one 
would like others to treat oneself” beskriver att vårdpersonal bör ta sina egna värderingar och 
preferenser och projicera de i vårdandet samt behandla de boende med respekt. Det tredje temat 
”General dignity-conserving care for individual nursing home residents” inbegriper att 
sjuksköterskor och läkare bör bevara patientens jag, identitet, vanor och intressen. I det sista temat 
”Conflicting values with regard to promoting dignity in daily care” menar att vårdgivare utför 
åtgärder mot patientens vilja när personalen misstänker att patientens värdighet hotas.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar på syftet och stärks av citat som gör studien fyllig och 
innehållsrik. Syftet var något otydligt och forskarnas förförståelse är ej beskriven. Urval, 
datainsamling och analysprocess är väl beskrivna. Medbedömare är inte använd och informanterna 
får inte verifiera men triangulering sker. Författarna berättar att under kodningen har två författare 
kodat texterna enskilt utifrån samma mall, på så sätt uppnås hög konsensus.  
Pålitlighet: Försteförfattaren genomförde intervjuer, två författare kodade texterna och alla 
författare träffades regelbundet för att diskutera transkriberingar och kodningar och tolkade 
insamlingen. Alla forskare har god förförståelse av metoden men ingen kvalitét av den tekniska 
utrustningen är beskriven. Pålitligheten stärks då forskarna varit följsamma mot datan.  
Forskargruppen har erfarenhet av palliativ vård.  
Bekräftelsebarhet: På grund av forskarnas diskussioner anses de vara neutrala. Ingen stark 
objektivitet då ingen medbedömare har använts i analysen. Studien är repeterbar.  
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade förutom att beskrivning 
av förförståelse saknas. Författarna berättar att det är en brist om personalen inte känner de boende 
väl, och fysiskt stabila patienter hade ingen anledning att träffa läkaren vilket resulterar i 
knapphändig information. 
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Referens Periyakoil, V. S., Stevens, M., & Kraemer, H. (2013). Multicultural long-time care nurses’ 
perception of factors influencing patient dignity in the end of life. Journal of the American 
Geriatric Society 61(3). 440-446. Doi: 10.1111/jgs.12145 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att kartlägga uppfattningar hos mångkulturella sjuksköterskor inom 
långtidsvården angående patienters värdighet i livets slutskede.  

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Mixad metod, grounded theory, tvärsnittsstudie.  
 
45 sjuksköterskor ingick i studien under 3 månader 2009 och valdes ut genom ett obundet 
snöbollsurval. Dessutom valdes 26 kroniskt sjuka patienter ut varav 2 var kvinnor och 24 män i 
åldrarna 49-89. 
 
En forskningsassistent genomförde samtliga intervjuer, som tog 45-60 minuter. Intervjuaren fick 
både skriftliga och muntliga svar. Nya deltagare rekryterades tills inga nya teman uppstod.  
 
Svaren från intervjuerna transkriberades ordagrant under intervjun i Microsoft Acces databas och 
analysen utfördes med hjälp av NVivo7. Grounded theory användes för att identifiera 
nyckelbegrepp i bevarandet av värdighet i livets slutskede. Två författare kodade 
transkriberingarna enskilt, koderna jämfördes och om tolkningarna inte stämde överrens medlade 
en tredje författare tills konsensus nåddes. Under kodningen identifierades och kartlagdes teman 
och genom axiella kodningen blev teman tydligare och samband urskiljdes.  
 
Inget beskrivet. 

Slutsats I resultatet framkom 4 teman. Det första temat ”Respecting the patient” innebär att vårda patienten 
med respekt och lyssna på val. ”Preparedness” beskriver att värdigheten bevaras genom att planera 
döden genom att ge stöd och vägledning. ”Shared decision-making” visar på att sjuksköterskan ska 
aktivt lyssna, öppna sig samt lyssna på familjen och deras önskemål. I det sista temat ”Tenor of 
care” beskrivs att värdigheten främjas genom att hålla kolla på patients hygien, behandla patienten 
med respekt och medkänsla i alla situationer och se patienter ur ett holistiskt perspektiv.  
 
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar på syftet, och styrks av citat. Urvalet är väl beskrivet med en 
demografisk översiktstabell. Datainsamling och dataanalys är även de utförligt beskrivna. 
Sjuksköterskorna fick verifiera resultatet efter intervjuerna. Ingen triangulering har skett och ingen 
förförståelse har blivit beskriven. Sjuksköterskorna var överrepresenterat från USA och endast ett 
fåtal från andra länder. 
Pålitlighet: En forskningsassistent har utfört intervjuerna och transkriberingen. Alla författare har 
varit med i analysprocessen. Forskarnas förståelse av metoden beskrivs inte, men deras 
akademiska bakgrund presenteras.  
Bekräftelsebarhet: Det finns ingen garanti att assistenten har bedömt situationen rätt vilket sänker 
objektiviteten, ingen medbedömare har varit närvarande i analysprocessen. Studien är repeterbar 
eftersom urval, metod och analysprocessen är tydlig.  
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är svaga vilket betyder att 
överförbarheten sänks. Författarna beskriver att sjuksköterskorna de använt jobbar inom samma 
organisation, att det är en tvärsnittsstudie ser de också som en svaghet eftersom värdigheten kan 
förändras över tid. Deltagarantalet var lågt vilket sänker överförbarheten ytterligare. Författarna 
anser ändå att studien bidrar med värdefull information till framtida forskning. 
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Artikel 10 

Referens Skorpen, F., Thorsen, A. A., Forsberg, C., & Rehnsfeldt, A. W. (2014). Suffering related to 
dignity among patients at a psychiatric hospital. Nursing Ethics 21(2). 148-162. Doi: 
10.1177/0969733013493216 

Land  
Databas 

Norge 
PsycInfo 

Syfte Syftet var att få en djupare förståelse för patienters subjektiva upplevelse inom psyksjukvården 
som arbetar med respekt för värdighet.  

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
Bortfall 

Mixad metod, Q-metod 
 
Ändamålsenligt urval. Efter en pilotstudie valdes 15 patienter, varav 8 män och 7 kvinnor ut av 
ansvarig sjuksköterska. Inklusionskriterier: Patientens sjukdom skulle ha gjort sig uttryck i en eller 
flera psykoser. Exklusionskriterier: Om patienterna var för sjuka, fysiskt eller mentalt.  
 
Insamlingen varade i 50-150 minuter. En enkät fylldes i där patienterna fick värdera påståenden, 
för instruktion och guidning var en forskare närvarande.  Intervjuer genomfördes efter enkäten 
blivit ifylld, där patienterna frågades om det var något mer de ville berätta om ämnet. Alla 
intervjuer bandinspelades förutom en, där svaren antecknades. 
 
Enkätsvaren kodades och bandinspelningarna transkriberades. Koderna skrev in i PQMethod 2.11 
för statistisk analys. Liknande värderingar grupperades och teman framkom.  
 
Inget bortfall.  

Slutsats Studien resulterade i 4 teman. ”Being met as a equal human beeing” beskriver att personalens 
agerande påverkar patienters värdighet samt vikten av att patienten ska känner tillit och trygghet 
till personalen. I temat ”Experience of dignity despite suffering” framkommer att personalen ska 
vara positiv oberoende av patientens beteende. Det tredje temat ”Suffering due to feeling inferior” 
tar upp att den professionella kunskapen och patientens erfarenheter bör vara lika värdefulla. 
”Suffering and fighting for one’s own dignity” är det sista temat som beskriver att känslor av 
isolering uppstod när patienter inte fick möjlighet att prata om sin sjukdom.  
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Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet är innehållsrik och svarar på syftet. Förförståelsen är inte beskriven. 
Något rörigt urval, datainsamling och analys. Deltagarna får ej verifiera sina svar. Ingen 
triangulering har skett.  
Pålitlighet: Första författaren genomförde intervjuerna, alla författare var med i analysprocessen. 
En professionell översättare har används för att översätta de norska påståendena till engelska. I 
pilotstudien användes medbedömare för att undvika missförstånd och säkra att den är applicerbar 
på patienterna. Ingen information om den tekniska utrustningen kvalitét eller förförståelsen av 
denna presenteras. Metoddelen är väl detaljerad och följsamhet mot datan är god. Ingen 
information om forskargruppens kvalitét finns.  
Bekräftelsebarhet: Neutraliteten är god, medbedömare har används i analysprocessen. Studien är 
repeterbar trots lite oklarheter i urvalet.  
Överförbarhet: bekräftelsebarheten och pålitligheten är säkrad men trovärdigheten är något svag. 
Författarna berättar att ett större deltagarantal, med patienter från flera sjukhus hade gett en större 
överförbarhet. Q-metoden är till för att skaffa djupare förståelse av ett fenomen, inte att överföra 
resultatet till en population eftersom att erfarenheterna är subjektiva.  
Intern validitet: Resultatet svarar på syftet. De har konsulterat med experter på Q-metoden för att 
hitta ett godkänt antal deltagare.   
Extern validitet: Resultatet kan generaliseras till viss del, men författarna berättar att fler 
deltagare från fler sjukhus hade behövts.  
Reliabilitet: En professionell översättare har används för att översätta de norska påståendena till 
engelska vilket stärker reliabiliteten. Test- retest har inte använts. Ingen information om 
insamlingssal eller dagsform presenteras. Förförståelsen är ej beskriven.  
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