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Sammanfattning 

Bakgrund: Historiskt sett har sjuksköterskor haft en underordnad roll, men mycket har 

förändrats sedan sjuksköterskeyrket utvecklades från att vara en yrkesutbildning till en 

akademisk examen. Inom omvårdnadsvetenskap definieras patienten som en egen individ där 

sjuksköterskor arbetar för att främja patienters autonomi och strävar efter allas rätt till lika vård 

på lika villkor. Då patienter inte alltid kan göra sin röst hörd ansvarar sjuksköterskor för att 

företräda patienter.  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors roll som patienters företrädare.  

Metod: En litteraturstudie av deskriptiv design med systematiska sökningar. Resultat från 

vetenskapliga artiklar analyserades med integrerad metod.  

Resultat: Sjuksköterskors utövande av advocacy beskrevs påverkas av flera faktorer, där bland 

annat relationer mellan sjuksköterskor och läkare ofta benämndes. Advocacy beskrevs bestå av 

flera dimensioner. Att försvara, informera, vara lyhörd, inge respekt och tillit, öppna 

kommunikationsvägar samt arbeta som både vägledare och företrädare för patienter är 

beståndsdelar som beskrivs i resultatet.  

Slutsats: För att kunna utföra advocacy på bästa sätt krävs samarbete mellan 

yrkesprofessionerna, utbildning inom ämnet samt stöd av chefer och kollegor. En tillåtande 

organisatorisk kultur där sjuksköterskor kan sträva efter att uppnå en personcentrerad vård där 

patienters autonomi bevaras är av betydelse för att möjliggöra vård av god kvalitet.  
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Inledning 

Sjuksköterskeyrket kräver sedan år 1958 en legitimation, vilket innebär att det bygger på en 

formell kompetens där endast behöriga får utöva yrket (Jakobsson & Lützén, 2011). 

Legitimationen blev ett steg mot yrkets professionalisering då det innebar en akademisk examen 

(Holmdal, 1997). År 1977 utvecklades en betydelsefull utbildningsreform kallad ”Vård 1977” 

vilket förändrade synen på sjuksköterskeyrket som profession (Bentling, 2013). I samband med 

att sjuksköterskeutbildningen blev akademisk ökade intresset för professionaliseringsfrågor 

(Jakobsson & Lützén, 2011). Den numera akademiska utbildningen förutsåg utvecklingen av en 

ny hälso- och sjukvårdslag år 1982 där synen på patienter i vården förändrades (Bentling, 2013). 

Bortsett från omvårdnad som ämne framhävdes också anknytning till forskning, samhälls-och 

beteendevetenskap samt etik. Personlig mognad, förmåga till inlevelse, kritiskt tänkande, känna 

ansvar och ta initiativ till förändring blev också av värde (Holmdal, 1997; Peplau, 1999). Att 

utveckla en roll i yrket där hierarkier skulle motverkas betonades också i utbildningen av 

sjuksköterskor (Holmdal, 1997). Enligt Godden (2015) utför sjuksköterskor idag mer än 

handlingar grundade på medkänsla samt omtänksamhet, och arbetet har därmed utvecklats. Trots 

det finns en bild av sjuksköterskors tidigare arbetsuppgifter fortfarande kvar. En bild där arbetet 

enbart handlat om medömkan och där sjuksköterskor sällan uttryckt sin kunskap eller uppvisat 

sin förmåga. 

Bakgrund 

Hierarkin i vården, från då till nu 

I slutet av 1800-talet, då Sverige styrdes av ett värdekonservativt patriarkat, genomfördes 

reformer som gav kvinnor möjlighet till självförsörjning. Kvinnan skulle välja ett yrke som 

ansågs naturligt för henne och som inte konkurrerade med något som var manligt. ”Naturlighet” 

innebar yrken av vårdande karaktär, moderligt givande samt uppoffrande (Jorfeldt, 2010; 

Holmdahl, 1997). De vårdande kvinnorna var underordnade männen och vetenskapen inom 

medicin var överordnad (Jorfeldt, 2010; Porter, 2014). En tydlig hierarki hade bildats, där 

kvinnan definierades som avvikande från det mannen representerade. Under 1980-talet kom 

kvinnor och män återigen att generellt betraktas som varandras motsatser. Grunden i 

särskiljandet var att manlighet ansågs utgöra normen för det mänskliga (Jorfeldt, 2010). 
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Motsatspar som emotionell/rationell, passiv/aktiv och beroende/oberoende beskrev på en 

symbolisk nivå kontrasterna mellan de båda könens egenskaper (Määttä & Öresland, 2010). 

Historiskt sett beskrivs kvinnan som vårdaren, och kopplingar till sjuksköterskans arbete samt 

rollen kvinnan stod för i hemmet speglade ett särartstänkande om det arbete som utmärktes för 

kvinnor respektive män inom vården. Det ansågs då en farhåga att kvinnliga sjuksköterskor 

kunde börja konkurrera om bidrag till forskning, forskningsinriktning samt status (Jorfeldt, 

2010).   

Den medicinska vetenskapen har historiskt sett beskrivits varit maskulint präglad, där hög status 

och hög lön varit en direkt följd. Samtidigt har arbetet inom omvårdnad ansetts kvinnligt, där 

motsatser av lön, status och möjligheter till att påverka i sin yrkesutövning konstaterats (Jorfeldt, 

2010). Att vård och omsorgsarbeten inte gav samma ekonomiska fördelar som medicinska 

professioner förklaras av Lindström (2009) kunna bero på den kärlekskraft som kvinnor 

historiskt förväntats ha till vardagligt givande av vård och omsorg. Jorfeldt (2010) och Porter 

(2014) beskriver hur traditionella könsroller är associerade med hierarkier, 

dominansförhållanden, ojämlikheter, motsättningar samt påfrestningar vilket kan skapa problem 

i både samhälle och i en arbetskultur.  

Relationen mellan läkare och sjuksköterska kan illustreras med begreppet ”doktor-syster spelet” 

där sjuksköterskan ska uppträda passivt och samtidigt agera djärvt, ansvara för att ge 

rekommendationer samt ta initiativ. Det beskrivs att sjuksköterskan i samtal med läkaren ska 

använda sig av en icke-verbal kommunikation, med syfte att vidhålla hierarkier och 

maktskillnader mellan yrkesgrupper (Porter, 2014). Under en lång tid innebar sjuksköterskans 

roll också att vara läkarens assistent. Kunskapen om vad vård inkluderade, mer än medicin, samt 

den medicintekniska vården uppmärksammades inte (Fagin & Garelic, 2004; Holmdahl, 1997). 

Det beskrivs i studier att läkare medvetet satte tydliga gränser mellan sjuksköterskans och 

läkarens roll, då sjuksköterskor istället kämpade för att förena bilden av de själva som 

professionella och autonoma i arbetet. Läkarna förklarade att det ansågs olämpligt att dela vissa 

beslut med sjuksköterskor samt låta sig påverkas av sjuksköterskors interventioner då det kunde 

förminska läkarens auktoritet (Fagin & Garelic, 2004; Snelgrove & Hughes, 2000).  

Att hierarkiska strukturer funnits och finns inom vården samt hur det kan skapa problem om 

hierarkin missbrukas, exempelvis hur förhållandet mellan sjuksköterskor och läkare kan påverka 
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omvårdnadsarbetet negativt beskrivs i en studie (Pagon & Savic, 2008). Strömberg (2010) 

beskriver att de existerande över- samt underordningarna mellan kvinnor och män i vården 

ständigt förändras, men att det ändå finns en bestående oföränderlighet. 

Sjuksköterskor och advocacy  

Arbetet som sjuksköterska är komplext och kräver färdighet, förmåga och hög kompetens på en 

professionell nivå för att uppnå en patientsäker och god omvårdnad (Finnström, 2010). Att 

känna av och försöka förstå alla människor och deras önskan att bli hörda och sedda är också av 

vikt för en personcentrerad vård. Ett sådant arbetssätt inkluderar att delge patienter kunskap och 

erfarenhet för att skapa en relation byggd på förtroende (Berg, 2010).  

Sjuksköterskors främsta professionella ansvar är att vårda människor som är i behov av det 

(International Council of Nurses [ICN], 2014). Sjuksköterskeutbildningens huvudområde är 

omvårdnadsvetenskap vilket är ett forskningsbart ämne och en autonom vetenskap som utgår 

från professionens kunskapsområde. Professionen innebär ett helhetsansvar gällande omvårdnad 

och sjuksköterskan har en självständig roll i utövandet av sitt yrke samt är fri att agera inom 

kunskapsområdet (Svensk sjuksköterskeförening, 2013). Sjuksköterskors ansvar grundar sig i 

fyra delar som innebär att förebygga sjukdom, att främja hälsa, att återställa hälsa samt att lindra 

lidande. Respekt för mänskliga rättigheter är en viktig beståndsdel som genomsyrar hela vården 

och som förväntas följas av en sjuksköterska. Sjuksköterskor ska i arbetet med omvårdnad verka 

professionellt, där medkänsla, lyhördhet, integritet och trovärdighet beaktas (ICN, 2014). 

Termen advocacy kommer från det latinska ordet advocatia och har sin grund i juridiken. Den 

direkta översättningen i substantivform är advokat, vilket är ett juridiskt yrke som handlar om att 

hjälpa och företräda (Oxford English Dictionary, u.å.). Advocacy innefattar handlingar som 

riktar sig till att bevaka eller argumentera till förmån av någonting, exempelvis en idé eller 

policy. Med andra ord ett aktivt stöd vid otaliga frågor (Hearrel, 2015; Schroeter, 2007). I vården 

används det etiska begreppet advocacy med innebörden att sjuksköterskan ansvarar för att 

företräda sin patient.  Begreppet kan inkluderas i varje sjuksköterskas professionella roll, då det 

kan återfinnas i delar av omvårdnadsprocessen (Berggren, 2010). Advocacy inom 

sjuksköterskors omvårdnadsarbete innebär att utföra uppgifter för patienter samt att stödja, 

informera och skydda patienters autonomi (Berggren, 2010; Godden, 2015; Kupperschmidt, 

2014). Att som sjuksköterska delge information, med syftet att patienten själv ska kunna ta det 
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bästa beslutet i den unika situationen, är också av betydelse vid advocacy (Kupperschmidt, 

2014). Till följd av att begreppet advocacy är svårdefinierat på det svenska språket behölls det i 

sin ursprungliga form. Då ordet advokat har en tydlig juridisk betydelse och innebär en 

yrkestitel, valdes istället ordet företrädare i utförd litteraturstudie för att inte vilseleda läsare. 

 Teoretisk anknytning till omvårdnadsvetenskap 

Autonomi 

De fyra biomedicinska etiska principerna styr hälso- och sjukvård, och är till för att skydda 

enskilda personer i behov av vård. De är autonomiprincipen, godhetsprincipen, inte skada-

principen och rättviseprincipen (Beauchamp & Childress, 2013). Autonomiprincipen beskrivs av 

Berggren (2010) stå för självständighet och handlingsfrihet. Autonomi i sjukvård innebär att 

varje vuxen patient som inte hindras av psykiska funktionshinder har rättigheten att utföra egna 

val och ta egna beslut, vilket också inkluderar att vägra vård och behandling. Öppen 

kommunikation mellan vårdtagare och personal krävs för att på bästa möjliga vis bevara 

patienters autonomi (Berggren, 2010; Griffith & Tengnah, 2013). För att en patient ska kunna 

vara autonom krävs förmågan att fatta beslut samt att utföra handling (Sandman & Kjellström, 

2013). Det är därför viktigt för sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal att bygga en relation 

grundad i respekt för varje enskild patients integritet och självbestämmande, samt att vården och 

behandlingen i största möjliga utsträckning utformas och genomförs efter diskussion med 

patienten. Autonoma beslut och möjlighet till handling kräver också att patienter får information 

och kunskap från sjuksköterskor (SFS 2017:30). 

Ofta samspelar patient och närstående vid beslutsfattande, vilket definieras ”delad autonomi”. 

Begreppet liknar konceptet ”medbestämmande” och kännetecknar samspelet mellan patient och 

närstående, samt med personal (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2013). 

Problemformulering  

För att uppnå en patientsäker och god omvårdnad med fokus att främja patienters autonomi 

behövs en ömsesidig respekt och ett samarbete mellan yrkesprofessioner inom vården. Till följd 

av att sjuksköterskor ofta kan få en nära relation till patienter och skapa ett förtroende, får de 

därmed också ta del av patienters tankar och önskemål. Sjuksköterskor kan då i sin yrkesroll 

fungera som ett nav i patienters vård för att föra patienters talan, för att därmed ge den bästa 

möjliga vården. Det är därför av vikt att beskriva hur sjuksköterskans roll kan påverkas av olika 
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faktorer och hur sjuksköterskor kan bemöta de problem som uppstår, för att kunna stå upp för 

och företräda patienter. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors roll som patienters företrädare inom hälso- 

och sjukvården.  

Metod 

Design 

För att besvara studiens syfte genomfördes en litteraturstudie med deskriptiv design. Genom 

systematiska sökningar av vetenskapliga artiklar sammanställdes tidigare resultat (Kristensson, 

2014).  

Sökstrategi 

Utifrån syftet identifierades meningsbärande ord vilka användes till sökningarna. De var 

sjuksköterska, roll, patient samt företrädare. Med hjälp av Svenska MeSH översattes orden till 

engelska sökord och användes också för att finna användbara synonymer. Med 

omvårdnadsvetenskap som fokus valdes Cinahl, Medline och PsycINFO som relevanta 

databaser. Ämnesorden som identifierades söktes både i fritext samt som huvudrubriker, och 

kombinerades med de Booleska sökoperatörerna OR och AND för att begränsa sökningen 

(Kristensson, 2014).  

Tabell 1. Översikt av sökord använda vid sökning i databaser. 

Meningsbärande 

ord: 

Sjuksköterska Roll Patient Företrädare 

Relevanta sökord 

med synonymer 

samt Ämnesord: 

Nurse, Nurses, 

Nurs* 

Role Patient, Patient*, 

Client 

Proxy, Patient 

Advocacy, Advoc* 

MeSH termer: (MH ”Nurses”) (MH ”Role”) (MH ”Patients”) (MH ”Proxy”), (MH 

”Patient Advocacy”) 
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Den första sökningen genomfördes med ämnesorden i databaserna. Urvalet begränsades till att 

endast innehålla vetenskapligt granskade artiklar skrivna på engelska som publicerats mellan 

åren 2007 och 2017. Testsökningar utfördes med ämnesord funna i relevanta artiklar, vilket inte 

genererade ett urval med större relevans än det tidigare funna, istället blev resultatet för 

begränsat. För att få en bredare sökning användes de från början identifierade sökorden samt 

synonymerna även till de slutgiltiga sökningarna. Se bifogad bilaga över de systematiska 

sökningarna (Bilaga 1). 

Urval 

Urvalet för att finna artiklar som svarade mot syftet skedde i flera steg. Utifrån Kristenssons 

(2014) beskrivning av processen vid litteraturstudier påbörjades urvalet med att efter första 

sökningen välja artiklar utifrån titlar samt huvudrubriker som inkluderade flera av ämnesorden. 

Genom att läsa samtliga artiklars titlar och även inkluderade huvudord så genererade 

sökningarna totalt 188 titlar.  

I nästa steg exkluderades artiklar genom att abstract lästes. Då abstracts lästs framkom dubbletter 

då sökningarna utförts separat i de olika databaserna, vilket därefter resulterade i 43 artiklar.  

Slutligen lästes artiklarna i fulltext med fokus på resultatdelen. Det sista steget genererade 14 

artiklar som bedömdes relevanta. Strukturen på artiklarna granskades också för att göra en 

övergripande bedömning av kvalitet. Därefter exkluderades fyra artiklar vilka saknade etisk 

granskning, kvarvarande 10 artiklar kom att granskas närmare. 

Inklusions/exklusionkriterier 

Endast artiklar som beskrev sjuksköterskors arbete inkluderades då syftet var att beskriva 

sjuksköterskors roll. Alla kategorier av sjuksköterskor inkluderades. 

Artiklar där studierna utförts på en specifik population eller i länder där samhälle och kultur 

skiljer sig mycket från det skandinaviska samhället exkluderades. Utifrån resultaten från den 

första sökningen exkluderades artiklar vilka endast handlade om arbete med patienter inom 

psykiatrisk omvårdnad samt patienter som inte var kapabla att framföra önskemål eller ta egna 

beslut. Studier med syftet att undersöka arbetet med barn som patienter exkluderades också då 

minderåriga inte själva tar beslut om sin vård utan där det också sker ett samspel med föräldrar.  
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Granskning 

För att identifiera styrkor och svagheter i studierna samt få en överskådlig bild, sammanställdes 

fakta från artiklarna i en matris. Där värderades artiklarnas styrkor och svagheter separat, vilken 

metod som använts i studien samt kort vilket resultat som framkom. I bifogad bilaga presenteras 

artiklarna (Bilaga 2). 

Artiklarnas trovärdighet och tillförlitlighet granskades systematiskt genom att granskningsmallar 

från Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering användes (SBU, 2014). Under 

granskningen användes också Kristenssons (2014) granskningsfrågor för kvalitativa och 

kvantitativa studier för att bedöma artiklarnas relevans och kvalitet. Efter första granskningen 

bedömdes två artiklar ha låg kvalitet då strukturen på arbetet, trovärdigheten och utförandet var 

dåligt beskrivet eller saknades helt. Därför utfördes en manuell sökning vilket genererade två 

nya artiklar. 

Bearbetning & Analys    

För att sammanställa resultat ur artiklarna som svarade mot syftet utfördes en integrerad analys 

(Kristensson, 2014). De utvalda artiklarna lästes igenom enskilt för att sedan diskuteras och 

identifiera likheter samt skillnader i resultatdelarna.  

Vetenskapliga 

artiklar 

Relationen 

mellan 

sjuksköterskor 

och läkare 

Sjuksköterskors 

erfarenheter av 

advocacy och 

god vård 

Faktorer 

som 

påverkar 

advocacy 

 

Advocacy 

och hur 

vården 

påverkar 

patienter 

Beagan & Ells (2009) x x x x 

Churchman & Doherty 

(2010) 
x    

Hanks (2010)  x   

Hanks (2008)  x x  

Josse-Eklund et al. 

(2014) 
x x x  

Seal (2007) x   x 

Sorensen & Iedema 

(2007) 
x  x  

Sundqvist & Carlsson 

(2014) 
x x x  

Thacker (2008) x  x  

Vaartio et al. (2008)  x x x 

Tabell 2. Översikt av artiklarnas innehållande teman.                                                         
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Temat Inte bara sjuksköterska – innebörden av att vara patientens företrädare bestämdes, och 

utifrån det identifierades kategorierna Relationen mellan sjuksköterskor och läkare, 

Sjuksköterskors erfarenheter av advocacy och god vård, Faktorer som påverkar advocacy samt 

Advocacy och hur vården påverkar patienter. Kategorierna återfinns i resultatdelen som 

underrubriker.  

Forskningsetiska överväganden 

Vid utförande av en litteraturstudie är det av vikt att kritiskt granska etiska ställningstaganden i 

de studier som används. Beauchamp och Childress (2013) beskriver att genom att undersöka 

studier utifrån centrala begrepp inom forskningsetik kan en övergripande bild av forskarens 

etiska ställningstagande bedömas. De viktigaste etiska punkterna sammanfattas under 

autonomiprincipen, rättviseprincipen, nyttoprincipen och inte skada-principen. 

I litteraturstudien kontrollerades det att valda artiklar var godkända av en etisk kommitté 

alternativt publicerade i tidskrifter som kräver etiskt godkännande. Artiklarna granskades och 

analyserades objektivt med de centrala etiska begreppen i beaktning. Olika koncept och termer 

blev också korrekt översatta och definierade för att säkerställa att misstolkning av resultat 

undveks (Coughlan, Cronin & Ryan, 2013). Allt resultat från artiklarna som svarade på studiens 

syfte finns redovisat i arbetet även om det inte svarade mot författarnas förväntningar.  

Resultat 

Resultatet baseras på tio vetenskapliga studier, tre med kvantitativ och sju med kvalitativ ansats. 

Studierna var utförda i Canada, England, Finland, Sverige och USA. Genom den integrerade 

analysen framställdes fyra huvudkategorier och nio subkategorier som redovisas i resultatet.  

Relationen mellan sjuksköterskor och läkare 

I flera studier beskrev sjuksköterskor arbetsrelationen till läkare. Genom att använda olika 

metoder samt ge förslag med innebörden att få läkare att tro att de själva kommit på olika 

rekommendationer, kunde sjuksköterskor uppnå det hen ville från början utan att uttrycka det 

verbalt (Churchman & Doherty, 2010).  

Att förändra beteende 

Kvinnliga sjuksköterskors användning av feminin charm och humor beskrevs som ett bra sätt att 
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nå fram till läkare för att kunna påverka deras beslut och möjliggöra advocacy. En sjuksköterska 

betonade betydelsen av att ”hålla egot intakt”, eftersom människors obehagliga sidor kunde 

lockas fram om egot tog skada. Att uppträda som läkarens tjänarinna var också ett beteende som 

beskrevs. Genom att behandla läkare som överhuvuden kunde sjuksköterskor få det bästa 

tillbaka (Churchman & Doherty, 2010).  

Det beskrevs att sjuksköterskor ibland antog en roll av att vara ”en liten flicka”, där deras röst 

och hela deras uppträdande förändrades. De försökte att inte vara i vägen för läkare och heller 

inte synas, då det kunde vara associerat med att göra någonting fel. Relationen mellan läkare och 

sjuksköterskor kunde också liknas med relationen mellan en lärare och elev, där läkaren agerade 

lärare och sjuksköterskan föreställde en elev. Liknelsen innebar att eleven behövde lära sig 

relevanta kunskaper som läraren kunde delge, samtidigt som det krävdes att eleven inte sa emot 

eller på annat sätt motsatte sig läraren. Bilden blev därmed att sjuksköterskor var tydligt 

underordnade läkare, där ett spel som grundar sig i det äger rum (Churchman & Doherty, 2010). 

Att utmana läkare 

För att kunna företräda patienter behövde sjuksköterskor utmana läkare vilket beskrevs som en 

strid, där förberedelser av att skydda sig själv från reprimander krävdes om en läkares arbete 

skulle ifrågasättas. Sjuksköterskor beskrev en känsla av rädsla till följd av läkares ibland mycket 

aggressiva attityder, deras status i yrkeshierarkin eller nivån av kunskap som de uppfattades 

besitta. En tröttsamhet beskrevs, vilket grundades i att läkare aldrig lyssnade samt att de ofta 

betraktade sjuksköterskor som jobbiga och gnälliga (Beagan & Ells, 2009; Churchman & 

Doherty, 2010).  

Ifrågasättande av läkare kunde leda till konsekvenser av straffande karaktär för sjuksköterskor. 

En sjuksköterska beskrev en sådan situation när hon vid omvårdnad av en patient i terminalt 

stadie ifrågasatte ett beslut taget av läkaren. Resultatet blev att läkaren slutade hänvisa patienter 

till sjuksköterskan under flera månaders tid, vilket också godkändes av klinikens ledning då de 

inte tog tag i problemet när sjuksköterskan bad om hjälp. Hon beskrev det som att problemet 

togs omhand inom läkarkulturen vilket innebar att de utan läkartitel stängdes ut från 

diskussionen (Churchman & Doherty, 2010). Några sjuksköterskor berättade att de ibland 

undanhöll information för att straffa läkare de ansåg arroganta (Sorensen & Iedema, 2007).  



10 
 

Att ständigt strida för någonting men att aldrig komma någonstans, beskrev sjuksköterskor som 

mycket påfrestande. En stolthet hos läkare, där de aldrig kunde erkänna om en sjuksköterska sagt 

eller gjort någonting som varit användbart eller hjälpsamt upplevdes (Churchman & Doherty, 

2010). Sjuksköterskor beskrev att konflikter ofta uppstod till följd av hierarkiska strukturer och 

att allt enbart handlade om prestige och inte om patienters välbefinnande (Beagan & Ells, 2009; 

Sundqvist & Carlsson, 2014). Det framställdes att vissa läkare aldrig accepterade att bli 

ifrågasatta, då de inte ville ha sin auktoritet utmanad (Beagan & Ells, 2009). Sjuksköterskor 

beskrev att deras organisation präglades av en hierarki, där läkarens ord var lag och där 

patienters intressen ofta bortsågs. Det poängterades att det i en sådan organisation var av stor 

vikt att sjuksköterskor, trots motstånd, uppmuntrades till att företräda patienter (Josse-Eklund, 

Jossebo, Sandin-Bojö, Wilde-Larsson & Petzäll, 2014).  

Sjuksköterskor beskrev ett ociviliserat beteende hos vissa läkare, vilket inbegrep att 

sjuksköterskor exkluderades från diskussioner och planering av patienters vård (Sorensen & 

Iedema, 2007). Det beskrevs en ignorans hos läkare för det arbete sjuksköterskor utförde, 

omfattningen av sjuksköterskeutbildningen samt vad det innebar att jobba som sjuksköterska. 

Bristen på uppskattning för sjuksköterskor förklarades av studiens deltagare som mycket 

upprörande (Beagan & Ells, 2009).  

Att arbeta på olika sätt 

En underliggande spänning mellan sjuksköterskor och läkare beskrevs komma från en skillnad 

mellan professionella värderingar vilket påverkade sjuksköterskors möjligheter att företräda 

patienter. Värderingar som grundade sig i sjuksköterskors fokus på att vårda, medan läkares 

främsta inriktning var att bota, trots att det kunde inkräkta på patienters välmående (Beagan & 

Ells, 2009). En sjuksköterska förklarade att det inte fanns någon formell väg för advocacy och 

att det följaktligen var osäkert om det sjuksköterskor sa gav gehör. Fortsättningsvis beskrevs att 

det fanns svårigheter gällande utförandet av advocacy till följd av läkares fasta betoning på att 

bota. En annan sjuksköterska i samma studie beskrev att arbetet med läkarna fungerade, och att 

läkarna på arbetet var ganska bra (Seal, 2007).  

Ett annat sätt att se på sjuksköterskans arbete beskrevs, vilket innefattade att strikt följa läkares 

order om att påbörja behandling utan att kunna ifrågasätta. Vissa sjuksköterskor beskrev hur det 

motsatte deras basala värderingar helt, där den blinda lydnaden gick emot patientcentrering, att 
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hjälpa-principen samt den professionella integriteten. Andra sjuksköterskor förklarade att 

möjligheten till att göra val de ansåg vara bäst för patienten inte fanns, att ingen kontroll 

existerade. Det beskrevs att sjuksköterskeyrket inte var en självständig profession, och att det 

som sjuksköterskor ansåg viktigt för en patient jämfört med det läkarna la vikt vid, ofta var olika 

saker. Att inte ha makten att kunna diagnostisera eller ordinera skapade en frustration hos 

deltagare som grundade sig i känslan av att inte ha kontroll (Beagan & Ells, 2009). 

Sjuksköterskors erfarenheter av advocacy och god vård 

Att ge en värdig vård 

För att kunna företräda patienter beskrev sjuksköterskor i en studie hur de försökte sätta sig in i 

patienters situation och behandla dem på det vis som de själva skulle vilja bli behandlade. 

Genom det kunde värdig omvårdnad präglad med respekt uppnås. En sjuksköterska inom 

anestesisjukvård beskrev hur patientrelaterade kommentarer som var bäst osagda när patienten 

var i vaket tillstånd också skulle förbli det när patienten var sövd, och på det viset inte tala över 

huvudet på patienten. Fortsättningsvis beskrevs att sjuksköterskor försökte behandla alla 

patienter på samma sätt och förverkliga allas önskningar, även om det inte var möjligt. Vikten av 

att involvera patienter i vård och omvårdnad samt att ge patienter möjlighet till att göra egna val 

betonades (Sundqvist & Carlsson, 2014).  

Genom att finnas för patienter och lyssna uppmärksamt, beskrev sjuksköterskorna att de på bästa 

sätt kunde visa patienter att de var välkomna. Det beskrevs att tillit samt förmåga att skapa en 

kontakt genom både verbal och icke-verbal kommunikation krävdes för att sjuksköterskorna 

skulle kunna företräda sina patienter. Verbalt i form av att hälsa, presentera sig och att tydliggöra 

för patienter att hen var i goda händer, där ständigt vakande skulle ske och säkerhet kontrolleras. 

Icke-verbal genom exempelvis ögonkontakt och via beröring visa att ”jag är här för dig” 

(Sundqvist & Carlsson, 2014). Sjuksköterskor i en studie betonade vikten av kommunikation för 

att lyckas skapa ett band med patienter. Där ingick betydelsen av att känna igen och vara lyhörd 

för icke-verbal kommunikation (Josse-Eklund et al., 2014). 

Det beskrevs vara av stor betydelse att känna patienten och försöka se hen som en hel individ i 

ett större sammanhang än enbart hälso-sjukvårdskontext. För att kunna utföra advocacy krävdes 

att sjuksköterskor var medvetna om patienters önskningar och behov, samt att de försökte skapa 

en relation byggd på förtroende. Sjuksköterskor påpekade att de i sin roll var i en maktposition 
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över patienter, därför krävdes försiktighet för att inte riskera att åsidosätta patienters önskningar 

och integritet genom att enbart lita på sin egna goda vilja att hjälpa (Josse-Eklund et al., 2014). 

Några deltagare i en studie beskrev att de ibland omedvetet påtvingade patienter sina egna 

värderingar i en omvårdnadssituation, speciellt när en sjuksköterska kände att en särskild 

handling skulle vara den bästa för patienten. I samband med det riskerades värdet av att arbeta 

personcentrerat, eftersom att handlingen egentligen inte speglade patientens önskningar. 

Sjuksköterskor beskrev en utveckling inom patientcentrerad vård. Hur det sakta har gått från att 

utföra saker för patienter, till att genomföra saker med patienter, i syfte att ge bästa möjliga 

omvårdnad (Beagan & Ells, 2009). 

Att försvara patienters rättigheter 

Sjuksköterskor beskrev att de upplevde att advocacy också handlade om att försvara patienter. 

Genom att stå upp för och representera patienter, kände sjuksköterskorna att de var på 

patienternas sida. En sjuksköterska inom anestesivård beskrev att hon var en förlängning av 

patienten till omgivande värld, där en del av advocacy också handlade om att representera 

patientens autonomi. Rollen som representant av autonomi innebar inte rätten att bestämma vad 

som var rätt för patienten, utan säkerställde att patientens behov överensstämde med patientens 

önskningar i väntan på anestesi. Sjuksköterskor kände att både patienters kropp och själ var i 

deras ansvar. Att skydda patienter från skada var en grundläggande del av advocacy och visade 

att sjuksköterskor hade full kontroll över situationen (Sundqvist & Carlsson, 2014).  

För att värna om patienters rätt till att själva ta beslut beskrevs det viktigt att informera patienter 

för att kunna ge en säker omvårdnad, vård och advocacy. Betydelsen av att ge neutral 

information och kunskap som kunde förstås av den enskilda patienten var också stor. 

Sjuksköterskor förklarade att de kände en skyldighet att agera som patienters företrädare, och att 

de gjorde det som de ansåg vara det bästa för patienter. (Sundqvist & Carlsson, 2014). 

Att som sjuksköterska ha kunskap om advocacy 

Begreppet advocacy beskrevs högt värderat och definierades som ett primärt ansvar hos en 

sjuksköterska (Beagan & Ells, 2009). Sjuksköterskors kunskap om advocacy rapporterades, där 

utbildning och informationsgivande till patient och anhöriga samt kommunikation med andra i 

vårdteamet prioriterades. Innebörden av advocacy rapporterades också vara att ifrågasätta och 

säkerställa god vård, att bedöma och anamma önskningar från patienter, att kommunicera med 
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patient och anhöriga, att säkerställa en säker vård, att respektera och skydda patienters rättigheter 

samt att tala för och agera åt patienters vägnar (Hanks, 2010). 

I en studie identifierades samband mellan kunskap om sjuksköterskors etiska plikter och 

uppfattad påverkan på smärtvårdsplaner. Kunskap om patienters rättigheter och sjuksköterskors 

etiska plikter varierade mellan grupperna erfarna samt mindre erfarna sjuksköterskor. Unga 

sjuksköterskor med mindre erfarenhet beskrev sin kunskap inom ämnet som ganska eller mycket 

god (76 %), däremot klassificerade färre av de äldre mer erfarna sjuksköterskorna (46 %) sin 

kunskap på samma nivå. Sjuksköterskors uppfattning av patienters självbestämmande ansågs 

inte vara en viktig dimension av advocacy. Det beskrevs istället att advocacy skulle vara 

grundad i ett erkännande av etiska plikter och relationen mellan patient och sjuksköterska 

(Vaartio, Leino-Kilpi, Suominen & Puukka, 2008). 

Att ha en moralisk kompass 

För att kunna agera som företrädare för patienter beskrevs att det krävdes en inre vilja hos 

sjuksköterskor i utförandet. I en studie förklarades det att sjuksköterskors arbete med att 

företräda patienter drivs av en moralisk kompass som motiverar och dirigerar sjuksköterskor när 

det krävs. En sjuksköterska beskrev att arbetet som patienters företrädare är en del i 

yrkesutövningen. Där krävs mod, filantropi (människokärlek) och altruism (osjälviskhet), liksom 

kapaciteten att reflektera över egna värderingar och mänsklighet samt en känsla för rättvisa då 

sjuksköterskor utför advocacy (Josse-Eklund et al., 2014). Att ha en moralisk kompass innebar 

också förmågan att våga höja sin röst (Hanks, 2008; Josse-Eklund et al., 2014). En sjuksköterska 

beskrev att tala för patienter inkluderade att ta kommando och att advocacy uppnås genom att 

utföra det i handling (Hanks, 2008).  

Studier beskrev att deltagare kände sig manade att agera som patienters företrädare vid tillfällen 

när de visste att patienters önskemål inte uppfylldes. De beskrev att de tog tag i problemet när 

ingen annan gjorde det. Det förklarades att erfarenheter av både tillfredsställelse och frustation 

existerade i rollen som patienters företrädare. Känslan av att veta att någonting bra utförts för en 

patient beskrev sjuksköterskor skapa en känsla av tillfredsställelse. Följaktligen beskrevs också 

att sjuksköterskor upplevt att patienter blivit förändrade i positiv bemärkelse av deras advocacy 

och att det också bidrog till att sjuksköterskorna kände sig tillfreds med arbetet (Hanks, 2008; 

Sundqvist & Carlsson, 2014). Trots att det kunde vara svårt att tala för patienter emellanåt, var 
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det ändå en lätt börda att bära då sjuksköterskorna upplevde att de gjorde någonting bra för 

patienter. Det beskrevs att utövandet av advocacy uppskattades, eftersom att det betydde att de 

försvarade rättigheterna för försvarslösa människor (Sundqvist & Carlsson, 2014). 

Att vårda och känna empati var nära knutet till värdet i att hjälpa andra. Deltagare i en studie 

drog en distinkt linje mellan de två begreppen. De menade att hjälpa andra kunde ske utan 

empati, men att vårdande eller medkännande åtgärder innefattade att förstå patienter och därefter 

välja att agera utefter patienters bästa intresse. Deltagarna beskrev en osjälviskhet i vårdandet 

som sjuksköterskor utför (Beagan & Ells, 2009).  

För att skapa en god och säker omvårdnad utifrån patienters behov och önskningar förklarade 

sjuksköterskor att en önskan om kontroll över omvårdnadssituationen fanns. En patients 

företrädare bör vara en grundlig och ambitiös problemlösare som inte tvekar att ta kontakt med 

andra instanser när det är nödvändigt. Att vara beskyddande beskrevs också vara en viktig del i 

advocacy. Sjuksköterskorna ansåg sig själva ha ett ansvar över patienters välbefinnande och att 

de hade en drivande kraft som hjälpte dem att fullfölja deras engagemang till patienter. 

Observans och acceptans för patienters behov krävdes samt önskan att ta hand om och skydda 

patienternas främsta intressen mot anhöriga, socialtjänstarbetare och annan sjukvårdspersonal 

som inte agerade stöttande. En sjuksköterska beskrev att det var en del av hennes jobb, att tala 

för de som inte kan tala för sig själva (Josse-Eklund et al., 2014).  

Faktorer som påverkar advocacy 

Att påverkas av positiva faktorer 

Genom att identifiera en patient som sårbar beskrev sjuksköterskor hur det hjälpte dem att förstå 

och känna empati för patienten, vilket i sin tur gav bättre förutsättningar för att utöva advocacy 

(Josse-Eklund et al., 2014; Thacker, 2008). Andra sjuksköterskor menade att de istället behövde 

vara neutrala i sin roll för att kunna företräda. Sjuksköterskor beskrev att det var av vikt att 

genomföra advocacy för alla patienter i behov av det, oavsett om de kände empati för patienten 

eller inte. Sjuksköterskor i en studie beskrev att det var lättare att utföra advocacy för patienter 

som de kände och att de kunde välja att företräda patienten eller inte beroende på hur de kände 

till hens behov och önskningar (Josse-Eklund et al., 2014).  
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I en studie beskrevs det att utbildningsförberedelser underlättade i utövandet av advocacy. 

Sjuksköterskor vilka tidigare erhållit utbildning eller träning i ämnet advocacy rapporterades 

besitta mer kunskap och hade lättare i utförandet (Vaartio et al., 2008). Det beskrevs hur 

förmågan att företräda patienter blev lättare i samband med ökad erfarenhet, då sjuksköterskorna 

blev bättre på att argumentera samt hade mer mod att stå upp för sina övertygelser (Josse-Eklund 

et al., 2014; Sundqvist & Carlsson, 2014; Thacker, 2008). Sjuksköterskor beskrev att de kände 

sig säkra vid utövandet av advocacy i kända situationer, eftersom att kunskapen om det fanns. I 

okända situationer beskrevs en osäkerhet där de istället kunde välja att inte företräda till följd av 

att en ram eller referens saknades, alternativt att de på annat sätt inte visste hur de skulle agera 

för att värna om patienters intressen (Josse-Eklund et al., 2014). Det förklarades också att ett 

ökat självförtroende, vilket tillämpats genom arbete, gjorde sjuksköterskor mer säkra i rollen 

som patienters företrädare (Hanks, 2008). Sjuksköterskor beskrev att de uppfattade förordningar 

på arbetsplatsen som en bra sak då de kunde användas som argument vid företrädande av 

patienter, medan andra upplevde att förordningar kunde vara anledningen till advocacy (Josse-

Eklund et al., 2014).  

En studie tog upp betydelsen av chefer och sjuksköterskor i chefsposition då det handlade om att 

formulera, stärka och vidhålla den förväntade standarden inom vården. Att stötta den 

individuella sjuksköterskan i utförandet av advocacy, genom att exempelvis ge patienter kunskap 

och information för att upprätthålla patienters rätt till att engagera sig i sin egen vård var en 

viktig del (Sorensen & Iedema, 2007). Följaktligen beskrevs det att stöttande chefer, kollegor 

och läkare skapade en positiv influens på utövandet av advocacy för patienter (Josse-Eklund et 

al., 2014; Thacker, 2008). Diskussioner mellan kollegor där sjuksköterskor gavs tid och 

möjlighet att reflektera kring patientsituationer betraktades också som en positiv påverkan då det 

gjorde sjuksköterskor mer säkra i sina beslut att företräda patienter. I en positiv och tillåtande 

organisatorisk kultur kände sig sjuksköterskor självsäkra att utföra advocacy när det behövdes, 

eftersom att det var tillåtet (Josse-Eklund et al., 2014).  

Att påverkas av negativa faktorer  

En sjuksköterska påpekade att rollen som patienters företrädare inte var utan nackdelar, då 

frustation ibland kunde uppstå (Hanks, 2008). Sjuksköterskor beskrev att de ibland upplevde en 

börda av att agera patienters företrädare, då en del kirurger och anestesiläkare hade ett stelt 
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tillvägagångssätt och flera sjuksköterskor kände att de omöjligt kunde förändra situationer som 

uppstod i samband med advocacy (Sundqvist & Carlsson, 2014). Upplevelsen av att inte bli 

respekterad av andra professioner var frustrerande och skapade en moralisk stress. Stress över 

rädsla att en konflikt skulle uppstå, men också för att sjuksköterskor kände sig avvisade när 

deras egna övertygelser ignorerades (Josse-Eklund et al., 2014; Sundqvist & Carlsson, 2014). 

Sjuksköterskor beskrev att de isolerade sig, upplevde ett bristande stöd och att deras profession 

inte var respekterad av andra kollegor (Sundqvist & Carlsson, 2014). Det beskrevs också att till 

följd av de hierarkiska strukturer som existerade inom organisationen ansågs advocacy inte vara 

nödvändigt (Josse-Eklund et al., 2014). Sjuksköterskor förklarade att de i en icke-stöttande miljö 

där de kände sig osäkra och mindre kompetenta utförde advocacy mer sällan (Josse-Eklund et 

al., 2014  ̧Thacker, 2008). Interprofessionella hierarkier inom hälso- och sjukvårdssystemet var 

det hinder som ofta benämndes vara en källa till frustration och etiska dilemman. De konflikter 

som oftast diskuterades var de med läkare (Beagan & Ells, 2009; Thacker, 2008).   

Studiedeltagare identifierade flera hinder som gjorde det svårare för dem att utöva sina 

värderingar i det vardagliga arbetet. Hinder för att uppnå idealet av advocacy var både externa 

och interna och beskrevs vara hierarki inom hälso- och sjukvården, arbetsplatsstrukturer och 

politik samt de prioriteringar som gjordes av hälso-och sjukvårdssystemet (Beagan & Ells, 2009; 

Sorensen & Iedema, 2007). Externa hinder inkluderade de ekonomiska direktiv som fokuserade 

på att minska användandet av resurser, den primära medicinska auktoritetens inriktning på att 

bota och konflikter mellan sjuksköterskor och läkare om beslut gällande patienthantering. 

Interna hinder inkluderade bristen på självbestämmande i yrket som skulle ge sjuksköterskor 

rätten att bidra med sina egna bedömningar om den icke-medicinska statusen av patienter och de 

tänkbara resultat vården skulle ge. Bristen på auktoritet inom organisationen för att formellt 

strukturera sjuksköterskors kunskap och utövande in i beslutsfattandet gällande patienters vård 

ansågs också vara ett hinder (Sorensen & Iedema, 2007). Utöver det identifierade sjuksköterskor 

också patienters familj och anhöriga, rädsla, brist på kommunikation och kunskap samt brist på 

tid som möjliga influenser i utförandet av advocacy (Thacker, 2008). I en studie beskrev en 

deltagare ett fall där chefen och en patients familj bestämde att inte delge patienten information 

gällande dennes vård. Valet att inte följa de basala värderingarna om patienters rätt att välja fick 

då följder där sjuksköterskan inte kunde utföra advocacy varken för patienten eller för sin egen 

del i utförandet av professionen (Sorensen & Iedema, 2007). 
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Advocacy och hur vården påverkar patienter 

Sjuksköterskor inom palliativ vård beskrev i en studie hur de i arbetet som patienters företrädare 

oftast kände sig nöjda med den vård de gav patienter i livets slutskede. Trots det fanns en 

överväldigande oro över att patienter led till följd av att vården fokuserade på att bota och återfå 

hälsa fastän döden var nära. En sjuksköterska berättade om en situation där en patient tagit sitt 

sista andetag och att det var sjuksköterskans ansvar att larma, men hur hon upplevde en känsla 

av frestelse av att gå därifrån för att patienten dog fridfullt. På grund av att ingen order om ”ej 

HLR” var skriven, fanns inget annat alternativ än att påkalla hjälp. Sjuksköterskan beskrev att 

det var svårt att vara den person som tvingades försöka återuppliva patienten, att dra tillbaka hen 

till livet. Vidare beskrevs att patienten dog senare nära inpå händelsen. En annan deltagare 

berättade om en situation då en man låg i sin säng och försökte uttrycka önskan om att dö. Han 

motarbetade alla åtgärder som utfördes och till slut upphörde patientens andning. Sjuksköterskan 

beskrev att de då var tvungna att utföra ett återupplivningsförsök. Det nämndes att det 

efterföljande förloppet var hemskt och sjuksköterskan beskrev att hon kände att det var fel beslut 

att försöka återuppliva patienten (Seal, 2007).  

Det beskrevs också hur en känsla av oro fanns hos sjuksköterskorna till följd av en dominans hos 

anhöriga samt att läkare gav dem makten att bestämma om patienten skulle återupplivas eller 

inte. Det förklarades att till följd av läkares primära koncentrering att bota kunde patienters val 

och önskan åsidosättas, där exempelvis dödsprocessen kunde förlängas i fall med patienter i 

terminalt skede. En sjuksköterska förklarade hur anhöriga sällan kunde eller ville se att det 

kommer ett slut. Det beskrevs att anhöriga ofta hade en fantasibild över vad en återupplivning 

innebar, där tron fanns att patienter efteråt skulle vakna och vara som tidigare. En annan 

sjuksköterska beskrev att sköra, smala och gamla patienter ofta fick både frakturer och andra 

skador vid ett återupplivningsförsök, vilket de säkerligen inte skulle valt om de själva fått 

bestämma. Det kunde istället fått sluta mer harmoniskt för både dem och deras familjer (Seal, 

2007).  

En sjuksköterska beskrev vikten av att förstå hur patienter upplever sin situation på sjukhus, hur 

utsatta de kunde känna sig. Hon påpekade att sjuksköterskor i sin yrkesroll har möjlighet att göra 

skillnad för patienter, och oavsett om de sedan mindes vem det var som gjorde skillnad för dem 

var inte det viktiga. Det viktiga var att ge patienterna en upplevelse där de i efterhand kunde 
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tänka tillbaka och känna att det inte blev så farligt som de trodde att det skulle bli (Beagan & 

Ells, 2009). 

Resultatsammanfattning 

I litteraturstudien beskrivs advocacy och sjuksköterskors förhållande till begreppet samt 

handling och agerande. En påverkande faktor var relationen mellan sjuksköterskor och läkare, 

samt hur det kunde både hjälpa och stjälpa. En annan betydande faktor beskrevs vara beteende 

mot varandra där förståelse för skillnad i arbetssätt samt syn på vård vägdes in. Sjuksköterskors 

erfarenheter av en värdig vård och advocacy inkluderade ingivandet av respekt och tillit, att vara 

lyhörd i relationen till patienter samt att öppna upp för kommunikation. Advocacy beskrevs 

innefatta perspektiven att försvara patienter, att representera och skydda samt att informera och 

utbilda patienter för att värna om dess autonomi. Litteraturstudien beskriver hur kunskap och 

erfarenhet av advocacy varierade, där utbildning var en viktig komponent. Sjuksköterskors egna 

utförande av advocacy grundade sig i personliga värderingar och karaktär, en inre vilja och med 

hjälp av en moralisk kompass som vägledning.  

Faktorer som beskrevs påverka advocacy sorterades i positiva samt negativa. Det beskrevs också 

hur de kunde delas upp i såväl interna som externa faktorer. Vårdens påverkan på patienter och 

hur advocacy var en del i det beskrivs vara en grund till drivkraft såväl som oro hos 

sjuksköterskor.  

Diskussion  

Metoddiskussion 

Till litteraturstudien användes en deskriptiv design för att besvara det beskrivande syftet 

(Kristensson, 2014). Utvalda databaser var Cinahl, Medline och PsycINFO vilka var relevanta 

för litteraturstudien då de innehåller forskning inom ämnet omvårdnadsvetenskap. Då sökningar 

utfördes i tre lämpliga databaser blev resultatet av artiklar stort och risken att missa relevanta 

studier minskade. Möjligtvis kunde fler databaser använts, exempelvis ERIC, men det funna 

resultatet av sökningen ansågs ändå tillräckligt. Till sökningen valdes sökorden att användas 

både i fritext samt som ämnesord för att få en så bred sökning som möjligt, vilket ökar 

litteraturstudiens tillförlitlighet. Sökningen genererade ett stort resultat, trots det lästes samtliga 

artiklars titlar för att inte missa något av relevans för litteraturstudiens syfte. 
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Valet att använda det ursprungliga engelska ordet advocacy i litteraturstudien stärker 

tillförlitligheten eftersom att en direkt översättning av ordet omöjliggjordes då ett ord/begrepp 

med samma innebörd saknas i det svenska språket.  

Forskning som enbart handlade om patienter inom psykiatrisk omvårdnad, barn eller patienter 

som var icke-kapabla till att ta beslut eller framföra sina egna önskemål exkluderades, till följd 

av att samtliga patientgrupper kunde utgöra ett mer komplext sammanhang. I litteraturstudiens 

bakgrund förklaras begreppet autonomi, och Sandman och Kjellström (2013) beskriver att 

förmågan att fatta beslut krävs för att kunna vara autonom. En nackdel med valda exkluderingar 

är möjligen att ett annat perspektiv på advocacy kunde upptäckts. Trots det anses valda 

exkluderingar ändå relevant för syftet.  

Litteraturstudiens resultat baserades på ett varierat urval artiklar av både kvalitativ samt 

kvantitativ data, vilket ökar tillförlitligheten enligt Kristensson (2014). Granskningen utfördes 

med flera mallar vilket styrker granskningens kvalitet. Två artiklar exkluderades efter 

granskningen vilket medförde att en manuell sökning utfördes för att kompensera för förlusten. 

Den manuella sökningen innefattade genomgång av samtliga utvalda artiklars referenslistor för 

att finna ytterligare relevanta artiklar till litteraturstudiens resultat och därmed inte gå miste om 

användbara artiklar. Urvalets storlek ansågs lämpligt eftersom att ett flertal studier berörde 

samma teman samt att manuell sökning krävdes för att generera ett tillräckligt urval av artiklar. 

Däremot kunde ett större urval uppnåtts om tidsbegränsningen utökats. Valet att inte göra det 

baserades på att yrket som sjuksköterska är i ständig förändring och litteraturstudiens resultat 

skulle vara relevant för dagens samhälle. Trots att de funna artiklarna var baserade på studier 

utförda i olika länder bedömdes de ändå relevanta då länderna hade en liknande infrastruktur och 

socioekonomiskt samhälle vilket ökar resultatets överförbarhet. Studier utförda i länder vilka 

hade signifikanta skillnader där kultur och samhälle hade en större betydelse exkluderades då 

resultatet inte var applicerbart i andra sammanhang än de beskrivna.  

Analys av artiklarnas resultat genomfördes med hjälp av integrerad analys vilket ansågs lämpligt 

för studiens deskriptiva design. Analysen utfördes först enskilt av båda författarna var för sig 

och diskuterades därefter gemensamt för att uppnå teman samt kategorier, vilket enligt 

Kristensson (2014) ökar tillförlitligheten. Efter analys sammanställdes innehållet från studierna 

och prövades under samtliga kategorier för att se var det bäst passade in. Att börja alla 
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underrubriker med Att.. var ett medvetet val för att understryka hur innehållet är aktuellt och 

aktivt trots att yrket konstant förändras.  

Två av studierna innehöll information som enbart kunde användas i en kategori. De bedömdes 

ändå vara av god kvalitet och av värde för resultatet, därav användes de. En av studierna var en 

pilotstudie med litet urval, vilket kan anses vara en svaghet. Efter analys ansågs studien ha ett 

innehåll av betydelse till följd av att den grundades på personers upplevelser. Efter granskning 

bedömdes studien också vara väl utförd med hög kvalitet och inkluderades därmed i resultatet. 

En kontroll utfördes för att bedöma om studierna godkänts av en etisk kommitté, alternativt 

publicerats efter att ha följt tidskrifternas etiska riktlinjer. Studiernas etiska överväganden kunde 

kontrollerats mer ingående om en granskningsmall för etiska aspekter använts. Eftersom att 

författarna inte innehar en högre utbildning inom etik valdes därför mallen bort då det bedömdes 

att den krävde mer ingående kunskap i ämnet för att utföras korrekt. 

De valda studiernas urval innehöll deltagare med variation i både kön, ålder och erfarenhet. 

Kvinnor var överrepresenterade som studiedeltagare vilket möjligtvis kan ha påverkat studiernas 

resultat. Då sjuksköterskeyrket fortfarande har en större representation av kvinnor kan resultaten 

ändå ses som representativt för populationen. Ålder och erfarenhet var av bred variation i 

majoriteten av studierna vilket gav ett omfattande innehåll där perspektiv från såväl 

nyutexaminerade sjuksköterskor som sjuksköterskor med lång erfarenhet beskrevs.  

Resultatdiskussion 

Synen på sjuksköterskor är under ständig förändring. Historiskt sett har sjuksköterskor haft en 

underordnad position i relation till läkare och yrket har beskrivits som en feminin profession 

(Hanks, 2007). Litteraturstudiens resultat beskriver hur problem i relationen fortfarande 

existerar, hur hierarkin som skapats fortfarande präglar arbetet mellan professionerna samt hur 

det påverkar sjuksköterskors roll som patienters företrädare (Churchman & Doherty, 2010). Det 

kan diskuteras att upplevelser av hierarki och problem i arbetsrelationer är subjektiva och inte 

generaliserbara. Hierarkin som beskrivs i litteraturstudiens resultat existerar möjligtvis inte på 

alla arbetsplatser utan fler faktorer bör tas i beaktning, exempelvis samhälle, kultur och religion. 

Litteraturstudiens resultat visar ändå att samband kan påvisas då upplevelsen av advocacy 

beskrivs på liknande sätt oavsett de utvalda studiernas geografiska ursprung.  
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Könsroller är också möjligtvis en betydande faktor vilket kan ligga till grund för hur hierarkin 

skapades. Det har beskrivits hur sjuksköterskeyrkets historiska stämpel som ett feminint yrke 

fortfarande har effekt i dagens arbete, vilket kan liknas vid en barriär som påverkar 

sjuksköterskor i utförandet av advocacy (Hanks, 2007). Traditionellt sett var sjuksköterskor 

kvinnor och läkare män (Jorfeldt, 2010), vilket inte längre är ett faktum i dagens samhälle. 

Påverkan av professionernas kön i hierarkin har inte återfunnits i studierna, men värt att 

reflektera över är ändå om yrkestitlarnas kön kan påverka utspelandet av hierarkin mellan 

sjuksköterska och läkare. Följaktligen beskrivs att sjuksköterskor själva intar en underordnad 

position och därmed bidrar till vidhållande av hierarkin i hälso- och sjukvård vilket också styrks 

av Porter (2014). Litteraturstudien redovisade också ett fenomen där läkare och sjuksköterskor 

straffade varandra på olika sätt. Ett antagande kan vara att båda parter är delaktiga i 

bibehållandet av hierarki, skapandet av en dålig relation samt en negativ arbetskultur. Konflikter 

mellan sjuksköterskor och läkare kan riskera att påverka patienters vård då kommunikationen 

brister, vilket kan innebära att patienters säkerhet hotas.  

Kategorin Sjuksköterskors erfarenheter av advocacy och god vård återfinns i litteraturstudiens 

resultat, där betydelsen av förståelse för vad som ingår i en värdig vård betonas. Begreppen 

respekt, delaktighet, tillit, lyhördhet och integritet inkluderas och beskrivs betydelsefulla. 

Sjuksköterskors vilja av att utföra advocacy grundar sig också i en känsla av empati, sympati och 

en vilja att göra gott, vilket också poängteras i ICN’s etiska kod för sjuksköterskor (2014). En 

risk kan vara att det övergår till att sjuksköterskor tar ett för stort ansvar för patienter vilket kan 

innebära att etiska dilemman uppstår där individens autonomi riskeras (Zomorodi & Foley, 

2009). Om sjuksköterskan inte har en tydlig och god relation till patienten och känner till hens 

behov och önskningar kan patientens intressen lättare riskera att förbises eller inte framföras på 

ett korrekt sätt, vilket då skulle kunna äventyra såväl personcentrering som patientens 

välbefinnande, vilket också styrks av MacDonald (2007). Att göra saker med patienten istället 

för att ta över uppgifter som patienter är kapabla till att själva utföra anses därför av stor 

betydelse i omvårdnad samt i praktiserandet av advocacy.  

En annan aspekt kan vara hur sjuksköterskors vilja i att ständigt uppfylla patienters önskemål 

kan innebära en moralisk stress om känslan av att inte räcka till uppstår, vilket styrks i studier 

(Silén, 2011; Sundqvist, Holmefur, Nilsson & Anderzén-Carlsson, 2016). Risken att som 
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sjuksköterska involvera sig för mycket kan göra att relationen till patienten blir för nära, samt att 

sjuksköterskor tar på sig en roll som anhörig snarare än en objektiv företrädare. 

Det kan diskuteras att betydelsen av yrkesutövares karaktär sällan är betraktad så ingående som 

hos sjuksköterskor. Sjuksköterskor beskrivs i litteraturstudiens resultat inneha en moralisk 

kompass där en inre vilja samt egna värderingar styr utövandet av advocacy. Att konstant få sin 

person ifrågasatt kan ha en destruktiv inverkan på arbetet då sjuksköterskor kan vara rädda att bli 

personligt angripna om de tar beslut som kan ifrågasättas av andra, vilket också beskrivs av Bu 

och Jezewski (2007) samt Sundqvist et al. (2016). I litteraturstudiens resultat beskrivs också 

sjuksköterskors roll att ta tag i de problem som inga andra gör. Där ingår sjuksköterskors 

lyhördhet och översiktsförmåga, att se det som andra förbiser. Ett problem som kan uppstå är att 

sjuksköterskor i samband med sådana situationer tar på sig mer arbete än vad de i slutändan 

klarar av, vilket kan leda till att andra arbetsuppgifter blir lidande alternativt att det leder till 

utbrändhet. 

Påverkande faktorer vid utövandet av advocacy delades in i negativa samt positiva och beskrivs i 

litteraturstudiens resultat. Till följd av att de upplevelser som beskrivs om advocacy är 

subjektiva är det inte möjligt att generalisera faktorerna utifrån litteraturstudiens resultat. 

Signifikanta likheter påvisas ändå vilket gör att slutsatser kan dras kring det som upplevs positivt 

samt negativt, och kan därmed användas som stöd på arbetsplatsen för att främja advocacy. En 

faktor som upplevdes positiv var utbildning inom ämnet advocacy. Därmed kan det anses vara 

av vikt att erhålla kunskap om advocacy under utbildningen för att kunna förbereda blivande 

sjuksköterskor inför sitt framtida ansvar, vilket styrks av Hanks (2007). God introduktion med 

säkra och erfarna sjuksköterskor som innehar god kunskap inom ämnet kan bidra till att skapa en 

tillåtande kultur på arbetet där advocacy är en naturlig del. Kontinuerlig utbildning i ämnet kan 

också vara av betydelse för att bygga vidare på den redan existerande kunskapen.  

I litteraturstudiens resultat beskrivs det hur sjuksköterskor vid avsaknad av klara direktiv för 

advocacy på arbetsplatsen upplevde en osäkerhet i utförandet, vilket kan innebära att problem 

kan uppstå när riktlinjer saknas. Sjuksköterskor kan vid sådana situationer avstå från att utöva 

advocacy till följd av rädsla för att inte stöttas vilket stöds av Sundqvist et al. (2016), alternativt 

att det nedprioriteras och glöms bort. Frågan som då kan ställas är – vem utför advocacy om inte 

sjuksköterskor gör det? 
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Betydelsen av stöttande chefer och kollegor beskrivs tydligt i litteraturstudien. För att kunna 

uppnå en tillåtande kultur där advocacy är något positivt behöver också chefer och kollegor 

engageras och involveras i arbetet med advocacy samt få utbildning i ämnet. Litteraturstudiens 

resultat beskriver hur sjuksköterskor upplevde att de inte alltid fick ge egna bedömningar och att 

deras åsikter kunde glömmas bort när beslut skulle fattas gällande patienter. Problemet med det 

kan vara att ett annat perspektiv samt viktig information om patienter missas, vilket kan riskera 

patienters välmående och säkerhet. Sjuksköterskor beskrev också hur de ibland var tvungna att 

utföra åtgärder som stred mot patienters önskemål samt sjuksköterskors egna värderingar (Seal, 

2007). Det är möjligt att ett neutralt förhållningssätt till patienter krävs för att klara av 

arbetsuppgifter som strider mot sjuksköterskors egna värderingar och tankar. Därför är det också 

viktigt att riktlinjer och beslut om patienters vård fastställs för att undvika att sjuksköterskor 

hamnar i situationer där de själva får ta svåra beslut. Det kan bidra till osäkerhet och stress i 

arbetet vilket också beskrivs av Silén (2011).  

Ett hinder till advocacy beskrivs i litteraturstudien, där problematiska situationer involverande 

patienter och anhöriga kan uppstå. Patienter kan bli förminskade då anhöriga omedvetet tar 

kontrollen över beslut och förmedlandet av åsikter gällande vården. En gärning grundad i kärlek 

kan övergå till att äventyra patienters autonomi (Seal, 2007). Sjuksköterskor bör arbeta 

personcentrerat samtidigt som de förväntas tänka familjefokuserat. Till följd av det är det möjligt 

att etiska dilemman kan uppstå i utförandet av advocacy då patienters åsikter inte stämmer 

överens med de anhörigas. 

Då litteraturstudiens resultat sammanställdes från både kvantitativ samt kvalitativ forskning 

genererade det ett brett resultat utifrån olika perspektiv. Studier där enkäter användes kan ha 

missat andra perspektiv då frågorna redan blivit förbestämda, utan möjlighet att utveckla egna 

tankar. Däremot kan anonymiteten innebära att deltagare i de studierna svarade mer ärligt på 

frågorna då deras svar inte ifrågasattes eller innebar följdfrågor. Vid kvalitativa studier där 

intervjuer använts som datainsamlingsmetod kan andra perspektiv ha upptäckts, till följd av att 

deltagare fått svara och berätta mer fritt. Det kan diskuteras om intervjuerna utförts i rätt miljö 

där deltagarna känt sig trygga och fria att berätta utan att känna att deras svar värderades som 

rätt eller fel, då advocacy kan vara ett känsligt ämne att prata om.  
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Slutsats och kliniska implikationer 

Advocacy är ett mångdimensionellt begrepp och innefattar samtliga delar av sjuksköterskors 

arbete. För att uppnå advocacy krävs ett samarbete mellan yrkesprofessioner som inte ska 

påverkas av den existerande hierarkin i hälso- och sjukvården. Med syftet att uppnå 

personcentrerad vård är det viktigt att sjuksköterskor är medvetna om den fina gränsen mellan att 

företräda och att ta över patienters autonomi, och därmed möjliggöra patienters egna förmågor. 

Sjuksköterskors goda vilja att alltid göra det bästa för patienter kan leda till stress och en känsla 

av att inte räcka till. Därför krävs stöd från kollegor och chefer samt en tillåtande kultur för att 

sjuksköterskor ska kunna utföra advocacy på bästa sätt. För att möjliggöra utförandet är det 

viktigt att sjuksköterskor, men också annan sjukvårdspersonal, får utbildning inom ämnet 

advocacy. Medvetenhet om de faktorer som påverkar utförandet av advocacy är av betydelse 

eftersom att de kan utgöra stora hinder, och därmed leda till att sjuksköterskor hellre undviker att 

företräda patienter istället för att överkomma de svårigheter som kan uppstå.  

Förslag till vidare forskning 

Inom forskningen saknas perspektivet på omfattningen av patienters upplevelser och kunskap 

om advocacy. Förslag till vidare forskning om advocacy är att innefatta patientperspektiv vilket 

kan vara till stor hjälp för utveckling av arbetet samt uppnå en djupare förståelse om vårdens 

påverkan på patienter.  
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Beagan, B., & Ells, C. 
(2009).  
 
Values that matter, barriers 
that interfere: the struggle of 
Canadian nurses to enact their 
values. 
 
Canadian Journal of Nursing 
Research, 41(1), 86-107. 
 
Canada. 

 

 

Utforska den 
moraliska 
erfarenheten av 
sjuksköterskor i 
deras arbetsliv. 

Design:  

Kvalitativ explorativ etnografisk. 

Urval:  

Bekvämlighetsurval/ja-sägarurval, 
stratifierat urval och snöbollsurval. 

Studiegrupp:  
20 sjuksköterskor som bestod av 2 
män, 18 kvinnor varav 6 st jobbade 
kommunalt och 14 st på sjukhus. 
Åldern varierade mellan 25-65 år. 5 
st hade jobbat mindre än 10 år, 3 st 
mellan 10-19 år och 12 st i över 20 
år. 
Inga bortfall. 

Inklusionskriterier:  
Legitimerad sjuksköterska i 
Halifax, Canada. 
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Analysmetod: 
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• Icke-
sjuksköterska 
intervjuade 
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diskuterar inte 
sin förförståelse 
eller sin roll i 
relation till 
deltagarna. 
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perspektiv 
framgår ej. 

Deltagarna i studien uttryckte att 
deras värderingar som 
sjuksköterskor grundades bland 
annat i deras vilja att hjälpa andra, 
arbeta patientcentrerat, göra 
skillnad och utföra advocacy. De 
identifierade möjligheter, hinder 
och svårigheter i att utöva sin 
profession i enlighet med deras 
värderingar.  
Resultatet beskriver att för att 
eliminera de hinder som existerar så 
krävs det flera åtgärder, både inom 
hälso- och sjukvårdssystemet, 
omstrukturering av maktfördelning 
och möjliggörande av ett bra 
arbetsklimat med fokus på god 
omvårdnad. 
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titel/tidskrift/ land  

 

Syfte Metod Värdering  Resultat 

Churchman, JJ., & Doherty, 
C. (2010). 
 
Nurses’ views on challenging 
doctors’ practice in an acute 
hospital.  
 
Nursing Standard. 24(40), 
42-47.  
 
England.  

Undersöka 
utsträckningen som 
sjuksköterskor är 
villiga att utmana 
läkares utövande i 
vardagliga 
situationer på ett 
akutsjukhus. 

Design: 

Kvalitativ explorativ. 

Urval:  

Bekvämlighetsurval. 
 
Studiegrupp:  
12 kvinnliga sjuksköterskor 
mellan åldrarna 34-59 på en 
akutavdelning i England, där 10 
st hade jobbat längre än 12 år 
som sjuksköterskor och 2 st 2 år 
respektive 9 månader. 
Inga bortfall. 
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor på utvald 
akutavdelning. 
 
Exklusionskriterier:  
Framgår ej. 
 
Datainsamling:  
Kvalitativ metod med 
öppna intervjuer.  
 

Analysmetod: 

Textanalys. 

Styrkor:  
• Tydligt resultat. 
 
• Tydligt syfte.  
 
• Randomiserat urval.  
 
• Tydligt beskriven 
metod.  
 
Svagheter:  
• Forskarna diskuterar 
inte sin förförståelse 
eller sin roll i relation 
till deltagarna. 
 
• Teoretiskt perspektiv 
framgår ej. 
 
• Litet urval från 
enbart ett sjukhus. 

Deltagarna ansåg att de 
utmanade läkarnas arbete när 
det behövdes och agerade 
som patientens företrädare. 
Data påvisar dock att 
sjuksköterskor enbart 
ifrågasatte läkarnas arbete 
under särskilda 
omständigheter. Resultatet 
visar också att 
sjuksköterskorna inte skulle 
utmana läkarna om de 
upplevde att det skulle 
generera i en konflikt eller 
stressfull situation, om de var 
rädda för läkaren eller fasade 
för negativa konsekvenser.  
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Författare/år/ 

titel/tidskrift/ land 

Syfte Metod Värdering  Resultat 

Hanks, R. G. (2010). 
 
The medical-
surgical nurse perspective
 of advocate role. 

 
Nursing Forum, 45(2), 
97-107. doi: 
10.1111/j.1744-
6198.2010.00170.x 
 
USA. 

Utforska 
sjuksköterskans 
advocacyhandlingar 
och stödet på 
arbetsplatsen för 
advocacy. 
 

Design: 

Kvantitativ explorativ etnografisk. 

Urval:  

Ja-sägarurval. 

Studiegrupp:  
325 st sjuksköterskor varav 90% 
var kvinnor. Studiedeltagarna 
hade i genomsnitt 14,05 års 
erfarenhet inom medicin och 
kirurgi. 
Bortfall framgår ej. 

Inklusionskriterier:  
Ett års fulltidsarbete eller deltids 
ekvivalent på medicinkirurgisk 
specialistavdelning inom akut 
vård. Legitimerad sjuksköterska. 

Exklusionskriterier:  
Omvårdnadspersonal som ej för 
tillfället är registrerad 
sjuksköterska i Texas.  

Datainsamling:  
Enkäter. 

Analysmetod:  

Kvantitativ innehållsanalys. 

Styrkor:  
• Tydliga 
inklusions- och 
exklusionskriterer.  

• Stort urval. 

• Tydlig teoretisk 
anknytning. 

• Koppling till 
pilotstudie.  
 
Svagheter:  
• Vald urvalstyp.  

• Forskarnas 
förförståelse samt 
relation till 
deltagarna  
framgår ej. 

• Oklart antal 
bortfall. 

 

 

Sjuksköterskor fick besvara 
enkäter gällande hur de 
upplevde advocacy på 
arbetsplatsen, hur de själva 
beskrev sig utföra advocacy och 
vilket stöd samt hinder de stött 
på. Resultatet beskriver 
sjuksköterskors roll som 
patienters företrädare. Det 
beskriver också hur advocacy 
kan användas som behjälpligt 
stöd till sjuksköterskor på 
arbetsplatsen.  
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Författare/år/ 

titel/tidskrift/ land 

Syfte Metod Värdering  Resultat 

Hanks, R. G. (2008).  
 
The lived experience of 
nursing advocacy.  
 
Nursing Ethics, 15(4), 468-
477. 
doi:10.1177/096973300809
0518 
 
USA. 

Beskriva 
livsupplevelserna av 
advocacy i vården som 
praktiseras av 
registrerade 
sjuksköterskor 

Design:  

Kvalitativ deskriptiv 
pilotstudie. 

Urval:  

Ändamålsenligt urval. 
 

Studiegrupp:  
3 kvinnliga sjuksköterskor 
inom medicin-kirurgi. 
Inga bortfall.  
 

Inklusionskriterier:  
Ett år fulltids erfarenhet 
inom medicinsk-kirurgiskt 
område som sjuksköterska. 
Erfarenheter av att 
företräda patienter på 
arbetsplatsen. Lagligt 
registrerad sjuksköterska. 

Exklusionskriterier:  
Framgår ej. 

Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

Analysmetod:  

Textanalys. 

Styrkor:  
• Tydligt syfte.  

• Använt intervjuguide. 

• Tydligt beskriven 
datainsamling. 

• De fyra 
trovärdighetsbegreppen 
diskuteras tydligt. 
 
Svagheter:  
• Liten studiegrupp till 
följd av pilotstudie.  

• Saknar teoretisk 
anknytning. 

• Forskarnas 
förförståelse samt 
relation till deltagarna 
framgår ej. 

• Ingående fakta om 
studiedeltagarna saknas. 

 

Deltagarna beskrev betydelsen 
av att tala ut och tala för sina 
patienter, samt att de kände att 
de behövde agera som 
företrädare för att uppfylla 
patienters önskemål och behov. 
Sjuksköterskorna förklarade att 
de upplevde både 
tillfredsställelse och frustration 
när de utförde advocacy för 
patienter, samt att de ibland 
uppfattade att patienter 
förändrats efter deras hjälp. 
Deltagarna beskrev också att 
rollen som patientens företrädare 
lärs ut primärt på arbetsplatsen 
samt att självförtroende i den 
rollen ökar genom utövande av 
arbete.  
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Författare/år/ 

titel/tidskrift/ land 

Syfte Metod Värdering  Resultat 

Josse-Eklund, A., Jossebo, 
M., Sandin-Bojö, A., Wilde-
Larsson, B., & Petzäll, K. 
(2014).  
 
Swedish nurses’ perceptions 
of influencers on patient 
advocacy: A 
phenomenographic study.  
 
Nursing Ethics, 21(6), 673-
683. 
doi:10.1177/0969733013515
488 
 
Sverige. 
 

Beskriva 
sjuksköterskors 
uppfattningar om 
vad som kan 
påverka patient 
advocacy.  

Design:  

Kvalitativ deskriptiv. 
 
Urval:  

Strategiskt urval. 
 
Studiegrupp:  
18 sjuksköterskor i Sverige i 
åldrarna 34-60, med erfarenhet 
mellan 4-37 år. 
Inga bortfall. 
 
Inklusionskriterier:  
Minst 3 års erfarenhet av att 
praktisera sjuksköterskeyrket. 
Förmåga att kommunicera på 
svenska. 
 
Exklusionskriterier: 

Framgår ej.  
 
Datainsamling:  
Kvalitativ metod med 
intervjuer. 
 
Analysmetod:  

Textanalys. 

Styrkor:  
• Tydligt syfte.  

• Teoretisk anknytning 
finns.  

• Tydlig beskrivning 
på datainsamling samt 
analys av data. 
 
 
Svagheter:  
• Otydlig beskrivning 
av rekrytering av 
deltagarna. 

• Forskarnas 
förförståelse samt 
relation till deltagarna 
framgår ej.  
 

Tre hierarkiska delar relaterade 
till advocacy för patienter 
beskrivs i studien. 
Sjuksköterskans karaktärsdrag 
beskrivs, där sjuksköterskors 
moraliska kompass, att ha 
kontroll över 
omvårdnadssituationen, vara 
beskyddande samt känna sig 
säker som sjuksköterska 
influerar. Den andra mest 
primära influensen 
sjuksköterskans band med 
patienten, förklaras som att 
känna patienten och känna 
empati för dem. I den tredje 
delen organisatoriska 
betingelser, beskrivs att 
organisatoriska strukturer och 
organisatoriska kulturen 
påverkar patientadvocacy. 
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Författare/år/ 

titel/tidskrift/ land  

Syfte Metod Värdering  Resultat 

Seal, M. (2007).  
 
Patient advocacy and 
advance care planning in 
the acute hospital setting.  
 
Australian Journal Of 
Advanced Nursing, 24(4), 
29-36. 
 
Australien. 
 

Beskriva rollen 
av patient 
advocacy i 
planeringen av 
omvårdnadsproce
ssen. 

Design: 

Kvantitativ deskriptiv 
tvärsnittsstudie.  

Urval:  

Bekvämlighetsurval. 

Studiegrupp:  
Totalt 306 deltagare med 
variation i kön, ålder och 
erfarenhet. 
Oklart antal bortfall. 
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som 
arbetade på vårdavdelning 
under genomförandet av 
studien.  
 
Exklusionskriterier:  
Framgår ej. 
 
Datainsamling:  
Enkäter och diskussioner.  

Analysmetod:  

Statistisk analys.  

Styrkor:  
• Behandling av bias.  

• Tydligt beskrivna 
statistiska analyser.  

• Kvantitativt samt 
kvalitativt resultat.  

• Tydlig struktur och 
redovisat resultat.  
 
Svagheter:  
• Icke-randomiserat 
urval.  

• Ej tydliga 
inklusion- och 
exklusionskriterier.  

• Powerberäkning 
saknas. 

• Ingående fakta om 
studiefeltagarna 
saknas. 

• Oklart antal bortfall 
beskrivet. 

Sjuksköterskor från flera avdelningar på 
ett sjukhus i Australien fick genomgå ett 
utbildningsprogram RPCP (respect patient 
choices program) för att sedan jämföras 
med sjuksköterskor som inte genomgått 
programmet. Resultatet beskriver hur 
sjuksköterskor upplevde att de fick 
uppmuntran att se till att patienter kunde 
göra informerade val kring sin vård i 
livets slutskede, att de hade förmågan att 
följa patienters önskemål i praktiken, samt 
att de kände sig nöjda i sitt arbete i att 
utföra vård i livets slutskede jämfört med 
gruppen innan intervention samt 
kontrollgrupperna. 

Deltagare ur fokusgrupper beskrev hur de 
tidigare känt svårigheter i att utföra 
advocacy, men efter att ha deltagit i 
programmet kände sig säkrare i att utföra 
advocacy i samband med vård i livets 
slutskede. Deltagare beskrev också 
problematiska situationer som kunde 
uppstå kring patienters val av vård då 
anhöriga var inblandade.  
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titel/tidskrift/ land 

Syfte Metod Värdering  Resultat 

Sorensen, R., & Iedema, R. 
(2007).  
 
Advocacy at end-of-life 
research design: an 
ethnographic study of an 
ICU.  
 
International Journal Of 
Nursing Studies, 44(8), 
1343-1353. 
 
USA. 
 

Utforska 
potentialen  
för en 
sjuksköterskas 
advocacy-roll 
inom en specifik 
regim av 
vårdpraxis: vård i 
livets slutskede. 

Design:  

Kvalitativ explorativ 
etnografisk. 

Urval:  

Bekvämlighetsurval. 

Studiegrupp: 
4 fokusgrupper med totalt 29 
sjuksköterskor med varierande 
erfarenhet och position, samt 11 
läkare. 
Inga bortfall. 

Inklusionskriterier: 
All personal på vald 
intensivvårdsavdelning på ett 
sjukhus. Även patienter, 
anhöriga samt läkare bjöds in att 
delta om de ville. 

Exklusionskriterier:  
Framgår ej. 

Datainsamling:  
Kvalitativ metod med 
fokusgrupper, intervjuer samt 
observationer. 

Analysmetod:  
Innehållsanalys baserad på 
Grounded theory. 

Styrkor:  
• Observations samt 
intervjustudie.  

• Blandad 
studiegrupp. 

• Upprepade 
intervjuer med 
samma deltagare 
för att få ett större 
resultat. 
 
Svagheter:  
• Teoretisk 
anknytning framgår 
ej. 

• Forskarnas roll till 
deltagarna samt 
förförståelse 
framgår ej. 

• Oklart beskriven 
studiegrupp. 

Deltagare i studien fick under 
intervjuer beskriva sin uppfattning 
om advocacy inom palliativ vård. 
Utifrån det deltagarna beskrivit kom 
forskarna fram till att flera kriterier 
bör uppfyllas för att säkerställa att 
advocacy kan utföras på bästa sätt. 
De hinder som identifierades som 
störst för att sjuksköterskor skulle 
kunna utföra och agera i rollen som 
patienters företrädare var: 
ekonomiska restriktioner, företräde 
för medicinska interventioner, 
konflikter mellan läkare och 
sjuksköterskor gällande patienters 
vård, bristen på att få självständigt 
göra bedömningar som sjuksköterska 
och hierarki inom organisationen. 
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 Bilaga 2                 8(10) 

  

Författare/år/ 

titel/tidskrift/ land 

Syfte Metod Värdering  Resultat 

Sundqvist, A., & 
Carlsson, A. A. (2014).  
 
Holding the patient's life 
in my hands: Swedish 
registered nurse 
anaesthetists' perspective 
of advocacy.  
 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences, 28(2), 
281-288. 
doi:10.1111/scs.12057 
 
Sverige. 
 

Beskriva advocacy 
inom omvårdnad 
vid anestesi under 
den perioperativa 
fasen från den 
registrerade 
anestesisjuksköters
kans perspektiv. 

Design: 

Kvalitativ explorativ. 

Urval:  

Ändamålsenligt urval. 

Studiegrupp:  
20 sjuksköterskor, varav 16 kvinnor 
och 4 män, med åldrar mellan 36-
61 samt en variation av erfarenhet 
inom anestesivård mellan 1,5-32 år, 
från två olika sjukhus i Sverige. 

Inklusionskriterier:  
Registrerad anestesisjuksköterska 
med huvuduppgift att handha 
patienter under sedering eller 
anestesi.   

Exklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som arbetade 
mindre än 50 % som 
anestesisjuksköterska.  

Datainsamling:  
Kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer. 

Analysmetod:  

Innehållsanalys. 

Styrkor:  
• Tydligt syfte. 

• Utförligt beskriven 
dataanalys.  

• Tydligt redovisat 
resultat. 

• Stor variation i urval 
vilket är representativt 
för population.  
 
 
Svagheter:  
• Forskarnas roll i 
relation till deltagarna 
samt forskarnas 
förförståelse framgår ej. 

Studien beskriver tre 
huvudkategorier, Ge värdig 
omvårdad där behandla 
patienten med respekt, skapa 
tillit, försvara patientens 
rättigheter samt vara 
patientens autonomi ingår. 
Ge säker omvårdnad som 
innehåller att vara ett steg 
före, skydda patienten från 
skada samt informera 
patienten. Ett moraliskt 
engagemang beskrivs också, 
där sjuksköterskans 
skyldighet, moraliska stress 
och tillfredsställelse 
inkluderas.  
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Författare/år/ 

titel/tidskrift/ land 

Syfte Metod Värdering  Resultat 

Thacker, K. S. (2008). 
 
Nurses' advocacy behaviors
 in end-of-life nursing care. 

 
Nursing Ethics, 15(2), 174-
185. doi: 
10.1177/096973300708601
5 
 
USA. 
 
 
 
 

Beskriva 
sjuksköterskors 
uppfattning om 
advocacy i 
praktiken inom 
palliativ vård i en 
akutvårdsmiljö. 

Design: 

Kvantitativ deskriptiv. 
 
Urval:  

Ja-sägarurval. 
 
Studiegrupp:  
317 sjuksköterskor i 
åldrarna 20-73, från 3 
regionala sjukhus i USA 
med varierande 
erfarenhet.  
 
Inklusionskriterier:  
Legitimerade 
sjuksköterskor från tre 
utvalda regionala sjukhus 
i USA. 
 
Exklusionskriterier:  
Framgår ej. 
 
Datainsamling:  
The Ethics Advocacy 
Instrument, frågeformulär. 
 
Analysmetod: 

Statistisk analys och 
kvalitativ innehållsanalys. 

Styrkor:  
• Vald design för 
syftet. 

• Stort urval.  

• Relevant 
instrument. 

• Tydlig beskrivning 
av dataanalys.  

• Tydlig teoretisk 
anknytning. 
 
Svagheter: 

• Otydligt syfte.  

• Forskarnas 
förförståelse samt 
relation till 
deltagarna framgår 
ej. 

Deltagarna i studien rapporterade att de 
ofta hade kontakt med döende patienter 
trots att de flesta hade måttlig utbildning 
inom palliativ vård.  

Studien säkerställde inte en övergripande 
skillnad i utförandet av advocacy hos 
sjuksköterskor med olika erfarenhet. 
Olika hinder och stöd samt positiva och 
negativa faktorer som påverkade 
advocacy identifierades. Resultatet 
beskriver hur det bemöttes på olika sätt 
beroende på erfarenhet hos 
sjuksköterskorna när de skulle utföra 
advocacy i praktiken. 
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Författare/år/ 

titel/tidskrift/ land 

Syfte Metod Värdering  Resultat 

Vaartio, H., Leino-Kilpi, 
H., Suominen, T., & 
Puukka, P. (2008).  
 
The content of advocacy in 
procedural pain care -- 
patients' and nurses' 
perspectives.  
 
Journal of Advanced 
Nursing, 64(5), 504-513. 
doi:10.1111/j.1365-
2648.2008.04817.x 
 
Finland. 
 

Undersöka 
innehållet av 
konceptet 
advocacy inom 
smärtlindrings-
vård från både 
patienter och 
sjuksköterskors 
perspektiv. 

Design: 

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 
 
Urval:  

Klusterurval. 

Studiegrupp:  
405 patienter som utfört otolaryngeal 
operation och 118 sjuksköterskor med 
bred variation i ålder, utbildning och 
erfarenhet i Finland. 

Inklusionskriterier:  
Enheter med minst 400 icke 
dagsoperationer av vuxna patienter per 
år. 

Patienter med erfarenhet av smärta 
under deras nuvarande sjukhusvistelse, 
och som medverkar frivilligt. 

Exklusionskriterier:  
Framgår ej. 

Datainsamling:  
Frågeformulär.  

Analysmetod:  

Statistisk analys.  

Styrkor:  
• Tydligt syfte. 

• Tydlig beskrivning av 
patienturvalet.  

• Utförlig beskrivning 
dataanalys.  

• Beskrivning av valt 
instrument.  

 
Svagheter:  
• Bias ej behandlade. 

• Oklart antal bortfall. 

• Ingående fakta om 
sjuksköterskedeltagarna 
saknas. 

 

 

Advocacy inom smärtvård 
är en process som 
beskrivs vara delvis 
beroende av 
sjuksköterskans egen 
rollidentifikation. 
Sjuksköterskans 
kunskaper inom 
smärtvård och influenser 
över smärtvårdsplanering 
beskrivs vara viktiga 
faktorer i valet om 
advocacy ska utföras eller 
ej. I bästa fall, har 
patienter en roll i 
beslutsfattandet om sin 
vård, i värsta fall har de 
ingen talan till följd av 
paternalismen. 

Det poängteras i resultatet 
hur utbildning och träning 
inom advocacy kan stärka 
sjuksköterskor i rollen 
som patienters 
företrädare. 

 


