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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Sjuksköterskan har enligt kompetensbeskrivningen och ICN:s etiska kod ett 

ansvar att förespråka patienten. Begreppet advocacy myntades i USA under 

1970-talet och sedan dess har begreppet diskuterats i litteraturen. Advocacy 

innebär att sjuksköterskan ska kunna uttyda patientens önskemål, 

kommunicera med patient och närstående, försäkra sig om patientens säkerhet, 

respektera och beskydda patientens rättigheter och tala samt agera på uppdrag 

av patienten.  

Syfte: Syftet är att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskan i rollen som 

patientens förespråkare.  

Metod: En litteraturstudie baserad på 13 vetenskapliga artiklar, varav tio kvalitativa 

och tre kvantitativa.  

Resultat: Författarna fann i det analyserade materialet, fyra huvudfaktorer som på olika 

sätt påverkade sjuksköterskan i rollen som förespråkare. Dessa huvudfaktorer 

är sjuksköterskan som person, sjuksköterskeprofession, samarbetet med 

läkaren och arbetsmiljön. I en av de analyserande studierna återfanns även 

anhöriga som en faktor.  

Diskussion: Att sjuksköterskan själv är en faktor som är viktig för patientvården är något 

som Jean Watson belyser i sin omvårdnadsteori. Hon menar att omsorgen inte 

får det utrymme den bör ha inom vården men också i övriga samhället och att 

det leder till svårigheter för bevarandet av den ursprungliga mänskliga 

omsorgen. Att stärka professionen och se den skild från det medicinska 

området är därför viktigt. Författarna menar att även om sjuksköterskan själv 

är en viktig faktor kommer hon likväl behöva en stödjande miljö för att orka 

och våga agera utifrån sina värderingar som person och profession fullt ut.  

Nyckelord: Nursing advocacy, patient, faktorer, sjuksköterska, förespråkare 

  



 
 

 
 

 

 

Abstract 

Background: The nurse has, according to the description of competence and the ethical code 

of ICN, a responsibility to advocate the patient. The idea of advocacy was coined in the USA 

during the 1970s and since then it has been discussed in the literature. Advocacy means that 

the nurse should be able to interpret the wishes of the patient, to communicate with the patient 

and his/hers relatives, to assure the safety of the patient, to respect and protect the rights of the 

patient and to speak and act on behalf of the patient. 

 

Aim: The aim is to describe factors that affect the nurse in her role as the patient’s advocate. 

 

Method: A literature review based on 13 research reports, of which ten are qualitative and 

three quantitative. 

 

Result: In the analyzed material the authors’ found four factors, which in different ways 

affected the nurse in her role as advocate. These factors are the nurse as a person, the nursing 

profession, the cooperation with the doctor, and the working environment. In one of the 

analyzed studies the family of the patient was also found as a factor. 

 

Discussion: That the nurse herself is an important factor for the care of the patient is 

something that Jean Watson illustrates in her nursing theory. She argued that human care do 

not get the space it should have in health care but also in the rest of society and that it leads to 

difficulties for the preservation of the original human care. To strengthen the profession and 

to view it as separated from the medical area is therefore important. The authors mean that 

even if the nurse in herself is one important factor she will, however, need a supportive 

environment to be able to fully sustain and dare to act according to her values as a person and 

profession. 

 

Keywords: Nursing advocacy, patient, factors, nurse, advocate.
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Inledning 

Sjuksköterskan är patientens förespråkare. Att vara förespråkare innebär att sjuksköterskan i 

sin professionella roll ska föra patientens talan, beskydda dennes intresse, autonomi samt 

framföra patientens önskemål till resten av vårdteamet. I och med den centrala positionen som 

sjuksköterskan har i vårdteamet, likt spindeln i nätet, har han/hon givna förutsättningar att 

hjälpa och stödja patienten, samt anhöriga, genom hela vårdprocessen. Sjuksköterskan har del 

av ansvaret i att övervaka patientens säkerhet, rättigheter och andra intressen. Enligt lag har 

sjuksköterskan skyldighet att se till så att patienterna får en säker vård (SFS 2010:659). 

Sjuksköterskan måste därför ha modet att rapportera fel samt oro för att fel ska begås. Under 

den verksamhetsförlagda utbildningen och som sommarvikarier inom vården har vi kommit i 

kontakt med problematiska situationer. Situationerna har berört sjuksköterskans roll som 

patientens förespråkare. De har rört sig om närstående som velat vara beslutstagande över sin 

anhörig, likväl som situationer då läkare inte lyssnat på patientens önskemål. Vi har sett 

konsekvenserna av när sjuksköterskan, av olika anledningar, inte tagit på sig rollen som 

förespråkare. Vi har även sett de positiva och negativa följderna av när sjuksköterskan agerat 

utifrån rollen. Enligt Sundström (1997) befinner sig patienten i en beroendeställning till 

vårdpersonalen, vilket innebär att personalen har ett stort ansvar i att bibehålla patientens 

autonomi genom vårdprocessen. Kontentan är att vi har känt ett stort intresse för att 

undersöka och få en förståelse för innebörden av rollen som förespråkare på ett djupare plan. 

Vi vill därför belysa vilka faktorer som spelar in och som kan påverka sjuksköterskan i rollen 

som patientens förespråkare. Dessa funderingar har lagt grunden till varför vi vill göra den här 

litteraturstudien. 

 

Bakgrund 

I bakgrunden kommer historiken kring advocacy och risken för paternalism att tas upp.  

Därefter följer en beskrivning av de begrepp som är centrala i studien och sedan kommer 

författarnas översättning av begreppen att förklaras och motiveras. Sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning och International Council of Nurses (ICN) etiska kod för 

sjuksköterskor kommer att behandlas nedan. Detta för att visa relevans för att svenska 

sjuksköterskor ska ta rollen som patientens förespråkare på allvar och se denna som en 

integrerad del i yrkesrollen. Förespråkarrollen är inkluderad i professionen oavsett inom 



 
 

2 (23) 
 

 

vilken slags vård sjuksköterskorna arbetar och det berör såväl grundutbildade som 

vidareutbildade sjuksköterskor. I resterande text kommer vi att referera till oss själva som 

författarna för att undvika missförstånd angående källhänvisning. 

 

Patientens förespråkare: historik och paternalism 

Begreppen nursing advocacy och patient advocate myntades i USA under 1970-talet. 

Innebörden av begreppen är fortfarande inte helt definierade och inte heller vad de ska 

omfatta, men beskrivs som en integrerad del av sjuksköterskans kompetensområde (Hanks, 

2010; Mallik, 1997, 1998). I Hanks studie (2010) undersöks vilka handlingar samt åtgärder 

som sjuksköterskor själva menar innefattas i begreppen. De flesta deltagarna i studien svarade 

följande: utbilda patient och närstående, kommunicera med övriga i vårdteamet, ifrågasätta 

och försäkra sig om adekvat vård för patienten. Vidare framkom det att rollen innefattade att: 

uttyda patientens önskemål, kommunicera med patient och närstående, försäkra sig om 

patientens säkerhet, beskydda patientens rättigheter samt agera på uppdrag av patienten. 

Dessa svar stämmer väl överens med tidigare studiers resultat, enligt Hanks. Det är också 

viktigt att belysa att det finns risker med nursing advocacy, vilket Zomorodi och Foley (2009) 

tar upp. De menar att det är en hårfin skillnad mellan nursing advocacy och paternalism. 

Paternalism hotar rätten till integritet och autonomi enligt Tranöy (1993) vilket innebär att 

vårdpersonalen tar ifrån patienten rätten att bestämma över sig själv, utan dennes samtycke. 

Enligt Lantz (1991) förklaras paternalism som att vårdpersonal handlar för patientens bästa 

men mot hennes vilja. I litteraturstudien av Zomorodi och Foley (2009) kom de fram till att 

det som gör skillnaden är att sjuksköterskan verkligen försöker lära känna patienten. 

Sjuksköterskan behöver få en uppfattning om patienten som person såsom dennes 

erfarenheter, värden i livet, trossystem och dennes önskemål. Det glider lätt över till 

paternalism när sjuksköterskan slentrianmässigt tror sig veta vad patienten vill utan att 

egentligen tagit sig tid för att verkligen ta reda på vem patienten är som person. 

 

Begreppsförklaring 

Nursing advocacy och patient advocate 

Enligt Stora engelska ordboken (1995) översätts ordet advocate (substantiv) till juridiskt 

ombud och förespråkare. Synonymen lawyer översätts till advokat och ordet nursing översätts 

till omvårdnad. Advocacy översätts enligt Prismas engelska ordbok (1995) till försvar. Det 
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som avses med advocate inom sjukvården är inte detsamma som ombud eller förespråkare i 

rättslig mening. Istället rör det sig om att sjuksköterskan, inom sitt kompetensområde, ska 

förespråka patienten så att kriterierna för patientsäkerhet och en god vård uppfylls. Detta är 

sjuksköterskan skyldig att göra enligt lag (SFS 1982:763). I den här studien översätts patient 

advocate till patientens förespråkare. Advocacy väljer författarna att inte översätta eftersom de 

inte hittade något passande svenskt ord att översätta det med. 

 

Whistleblowing 

I rollen som patientens förespråkare ingår det att se till att patientens säkerhet och rättigheter 

inte kränks. Detta kan ibland innebära att sjuksköterskan måste rapportera en kollegas eller en 

institutions agerande för att skydda patienten (Hanks, 2010). Det engelska ordet för detta 

agerande är whistleblowing och whistleblower och förklaras som: någon som berättar för 

personer med auktoritet eller för allmänheten om oärliga eller olagliga handlingar i affärer, 

regering eller liknande (Longman Dictionary, 2001). 

 Sjuksköterskans agerande utifrån sin förespråkarroll kan i förlängningen resultera i att 

sjuksköterskan blir en whistleblower. Det är viktigt att belysa att sjuksköterskor, på grund av 

att de stått upp för patienten och varit med om en situation av whistleblowing, fått uppleva 

negativa känslomässiga sviter från den situationen (Peters et al., 2011). De känslomässiga 

sviterna handlade exempelvis i den nämnda studien om att sjuksköterskor blev deprimerade, 

tappade självförtroendet och fick sömnproblem. Det var inte heller säkert att de fick ha kvar 

sitt jobb vilket också fick ekonomiska konsekvenser för sjuksköterskorna.  

 I den här studien väljer författarna att inte översätta orden whistleblowing eller 

whistleblower eftersom de inte hittat jämförbara ord att översätta dem med på svenska. 

Begreppet ses inte separerat från advocacy, av författarna, utan som en integrerad del i 

sjuksköterskans arbete. Detta är något som kan styrkas med både kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor och ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, vilka tas upp ytterligare nedan. 

 

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning (2005) står det att sjuksköterskan ska ”ha förmåga 

att i dialog med patient och/eller närstående ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal 

delaktighet i vård och behandling” (s.11). Sjuksköterskan ska också ”ha god kännedom och 

värna om patientens rättigheter/möjligheter och kunna förmedla kontakt med rätt instans” 
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(s.12). Vidare ska sjuksköterskan ” agera adekvat i händelse av oprofessionellt yrkesutövande 

hos medarbetare” (s.12) och ”utifrån patientens och/eller närståendes önskemål och behov 

föra deras talan” (s.10). Det finns därmed klara likhetstecken mellan den svenska 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning och hur studier beskriver innebörden av nursing 

advocacy. 

 Som tidigare beskrivits i bakgrunden framkom det i Hanks studie (2010) att 

förespråkarrollen handlar om att respektera och skydda patientens rättigheter, försäkra sig om 

patientens säkerhet, att tala samt agera på uppdrag för patienten. Patienten får aldrig betraktas 

som ett objekt i vården utan ska behandlas som den unika människa hon är (Sundström, 

1997). För att bibehålla patientens autonomi är det därför viktigt att lära känna patienten och 

få en känsla för vem just den här personen är. Sjuksköterskan har i sin yrkesroll en nära 

kontakt med patienten och har givna förutsättningar till att kunna skapa en god vårdrelation 

till patienten och närstående (Mallik, 1998). Därefter kan sjuksköterskan dela vetskapen samt 

kunskapen om patienten med berörda läkare och kollegor i vårdkedjan.  

 I en studie av Burhans och Alligood (2010), framkom ett annat synsätt kring advocacy där 

begreppet sågs som ett inre karaktärsdrag hos sjuksköterskor som var viktigt för att 

sjuksköterskan skulle kunna ge en god vård till patienterna. Förutom i 

kompetensbeskrivningen återfinns stöd för sjuksköterskans roll som patientens förespråkare, 

även i den etiska koden för sjuksköterskor. 

 

International Council of Nurses, ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

Innebörden av begreppet advocacy återfinns i ICN:s etiska kod (2007) där det står beskrivet: 

”sjuksköterskan ansvarar för att den enskilda individen får information som ger 

förutsättningar till samtycke för vård och behandling” (s.4) vilket är en viktig del för att 

patientens autonomi ska kunna behållas. Den beskriver också att ”sjuksköterskan ingriper på 

lämpligt sätt för att skydda enskilda individer, familjer och samhälle när deras/dess hälsa är 

hotad av medarbetare eller andra personers handlande” (s.5) och vidare att sjuksköterskan ”… 

ger den information som behövs för att uppnå informerat samtycke och informerar om 

rättigheten att välja eller vägra behandling” (s.7). 

 I Malliks studie (1997) beskriver sjuksköterskor att deras agerande som förespråkare 

innebär att beskydda patienter från inkompetent eller oacceptabel behandling. Vidare 

inbegreps i rollen att kunna försäkra sig om informerat samtycke samt att möta patienters 
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behov av information och kunskap. Författarna menar därmed att det finns en tydlig koppling 

mellan det amerikanska begreppet advocacy och ICN:s etiska kod som svenska 

sjuksköterskor ska arbeta utifrån. 

 

Problemformulering 

Rollen som patientens förespråkare är en central och betydelsefull del av sjuksköterskans 

arbete. Det är dock svårt att få en överblick över de olika faktorer som kan påverka 

sjuksköterskan i den här rollen. Författarna vill studera vilka dessa faktorer kan vara och 

belysa dem i studien. Många sjuksköterskor faller rent naturligt in i rollen som patientens 

förespråkare och ser det som något naturligt i sin profession, även om han/hon inte har 

kunskap kring fenomenet i sig (Mallik, 1998). Att det finns faktorer som kan påverka denna 

roll på olika sätt, i både professionen men också i miljön kring sjuksköterskan finns beskrivet 

i litteraturen (Snowball, 1996; Mallik, 1998). Om sjuksköterskan inte är medveten om detta, 

finns risken att han/hon inte tar strid för rollen när det behövs. Det finns därför ett behov av 

att identifiera dessa faktorer ytterligare samt sprida kunskap om de rådande faktorerna som 

påverkar sjuksköterskan i rollen som patientens förespråkare. 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskan i rollen som patientens 

förespråkare. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Författarna har valt att utgå från Jean Watsons omvårdnadsteori i litteraturstudien. Watson 

(1993) belyser de mellanmänskliga relationerna och utgår från att vårdandet och omsorgen är 

något djupt mänskligt vilket, enligt författarna, är en intressant teoretisk utgångspunkt för det 

valda ämnet. Sjuksköterskans roll som förespråkare handlar om att sjuksköterskan ska kunna 

upprätta en god vårdrelation, så att patientens behov och önskemål lyfts fram och hamnar i 

centrum. 

 Enligt Watson är vårdandet förknippat med en moralisk förpliktelse som innefattar att 

skydda människan och dennes värdighet. Watson menar att ett kännetecken för en bra 

sjuksköterska är att han/hon kan se personer som unika individer, kan uppfatta en persons 
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känslor och inte bara se personen som en i mängden. Det handlar också om att kunna se 

patienten utifrån en helhetssyn och inte dela upp patienten i olika kroppsdelar eller att skilja 

på kropp, själ och ande. Hon menar att sjuksköterskans profession handlar om omsorg men att 

just omsorgen inte värnas om i tillräcklig utsträckning, varken i samhället eller inom 

sjukvården. Sjuksköterskan ska agera utifrån tanken att nå omvårdnadens mål vilket innebär 

att patienten ska kunna hantera sin livssituation genom att uppnå kunskap och kontroll. 

Sjuksköterskan behöver i detta, genom olika omsorgshandlingar, hjälpa patienten i lidandet 

och oron samt stödja patienten till att uppnå självbestämmande. Detta för att patienten själv 

ska kunna ta kontroll och kunna fatta beslut kring sin egen hälsa. I omvårdnaden menar 

Watson att sjuksköterskor som inte ser patienten som en unik person, skild från andra 

människor, inte heller kan ge omsorg. Omsorgshandlingar är alltså något som Watson menar 

är beroende av sjuksköterskans synsätt och hur hon närmar sig patienten. En icke-

omsorgsgivande sjuksköterska ser därmed inte patienten som en unik människa och är inte 

känslig för patientens unika känslor och behov. Watson sammanfattar de grundprinciper vilka 

hon ser behöver finnas hos sjuksköterskan och i omvårdnaden: 

 

En syn på människan som en värdefull person som skall vårdas, respekteras, skötas om, förstås och hjälpas; 

på det hela taget en filosofisk syn på varje person som ett fullkomligt funktionellt integrerat själv. Människan 

ses som mer än, och därmed olik, summan av sina delar.  

En betoning på den mänskliga relationen och transaktioner mellan personer och deras miljö och hur detta 

påverkat hälsa och bot (healing) i vid bemärkelse. 

En betoning på mellanmänskliga omsorgshandlingar mellan sjuksköterska och person och hur detta 

påverkar hälsa och bot. 

En betoning på icke-medicinska processer inom den mänskliga omsorgen och på sjuksköterskans omsorg om 

personer med olika upplevelser av hälsa-ohälsa. 

Ett mycket stort engagemang för hälsa; att verka för hälsa och välbefinnande. 

Ställningstagande att omvårdnadens kunskaper om mänsklig omsorg skiljer sig från medicinska kunskaper, 

men utgör ett komplement till dessa (Watson, 1993, s.24). 
 

Utifrån Watsons teori så menar författarna att den roll sjuksköterskan har som förespråkare, 

förutom att vara något som juridiskt och etiskt krävs av sjuksköterskan, även bör ses som 

något djupt personligt hos sjuksköterskan. Att advocacy handlar om det engagemang som 

finns inom sjuksköterskan, där han/hon vill finnas där för människor med behov och göra vad 

som krävs för att hjälpa just den unika personen. Det engagemanget behöver vara så stort att 

det inte påverkas även om det kräver exempelvis att konfrontera en tredje part eller att 

sjuksköterskan själv riskerar reprimander på grund av detta. 
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Metod 

I metodavsnittet kommer författarna beskriva hur studien är genomförd och hur analyseringen 

av materialet utformades. Studien är en systematisk litteraturstudie, där författarna har använt 

sig av kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar för att söka efter existerande kunskap 

inom ämnet för att hitta faktorer som påverkar förespråkarrollen. Forsberg och Wengström 

(2008) menar att en systematisk litteraturstudie ska utgå från en tydligt utformad fråga som 

sedan ska besvaras på ett metodiskt sätt genom att urskilja, välja och analysera den forskning 

som svarar på frågan. 

 

Urval 

Författarna valde att använda forskning som bedrivits i sjukhusmiljö, inom somatisk vård som 

ej varit specialiserad på barn eller psykiatrisk vård. Trots att barn och psykiatrisk vård tillhör 

sjuksköterskans kompetensområde så har författarna uteslutit området på grund av 

utrymmesbrist samt ett snävt tidsperspektiv. Studier vars syfte omfattar barn eller psykiatrisk 

vård bör behandlas i enskilda studier då vården inom dessa områden skiljer sig mycket åt. 

Studier som hade sjuksköterskestudenter som deltagare valdes också bort eftersom författarna 

ville inrikta sig på yrkesverksamma sjuksköterskor. Författarna menar att eftersom studenter 

inte har det fulla ansvaret och befogenheten i yrkesrollen, så kan sättet att förhålla sig till 

förespråkarrollen skilja sig åt.  

 I en av studierna som valdes, Vaartio, Leino-Kilpi, Salanterä och Suominen (2006) deltog 

förutom sjuksköterskor även patienter. Författarna valde att inkludera den på grund av 

intresse för hur patienterna såg på sjuksköterskornas roll som förespråkare. Studierna som 

beskrevs i artiklarna har sitt ursprung i västerländska kontexter för att uppnå relevans mot en 

svensk vårdkontext. Av de studier som slutligen användes till resultatet kommer sex från 

USA, en från England, tre från Australien, en från Kanada, en från Irland och en från Finland. 

 

Datainsamling 

Till den här studien söktes vetenskapliga artiklar i databaserna CINAHL full text och 

MEDLINE full text som Forsberg och Wengström (2008) menar är de mest använda 

databaserna vid omvårdnadsforskning. På grund av att flera artiklar ej fanns i fulltext så valde 

författarna att använda inloggning på PubMed på Karolinska institutet för att få fram valda 
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artiklar. Avgränsningarna var lika vid varje sökning och innefattade: Peer reviewed, abstract 

available, English language och årtal 2000-2011. Sökorden som användes vid sökningarna var 

både bredare och smalare för att kunna se i vilken omfattning intressanta artiklar kunde hittas. 

Sökorden advocacy, advocate, nursing advocacy och patient advocate kombinerades med 

andra sökord. Till en början användes ord som till exempel nurse vilket ledde till ett mycket 

stort antal träffar. Vidare användes fler sökord i kombination med ovanstående ord som 

factor*, nurs*, role, leadership, ethic*, stress som författarna hittade i de artiklar som de 

första sökningarna gav och som var relevanta för syftet. Redovisning av sökprocessen 

återfinns i bilaga 1. Författarna hittade i sökningarna 13 artiklar, tio kvalitativa och tre 

kvantitativa, som svarade på det formulerade syftet och som uppnådde godtagbar kvalitet för 

studien enligt Forsberg och Wengström (2008). Varje enskild studie bör enligt Forsberg och 

Wengström (2008) kvalitetsbedömas och det ska ske i flera olika steg. Frågor som ska 

besvaras är: vilket är syftet med undersökningen, vilka resultat erhölls och är dessa resultat 

giltiga. Forsberg och Wengström menar även att studiens publicerings år är av stort intresse. 

Författarna ska ta i beaktning att klinisk forskning är färskvara, då verksamheter är under 

ständig förändring och forskningsresultat blir till historia.  

 

Analysmetod 

Som utgångspunkten för analyseringen använde sig författarna av Polit och Beck (2010). De 

artiklar som valdes ut efter sökningen lästes upprepade gånger igenom för att författarna 

verkligen skulle få förståelse för deras innehåll. En översikt av artiklarna sammanställdes 

därefter för att få en överblick över de valda artiklarna. Denna översikt återfinns i bilaga två. I 

läsandet hölls syftet i åtanke och de ord eller meningar som svarade på syftet i artiklarna 

markerades, enligt Polit och Becks (2010) beskrivning av dataanalys. De markerade orden 

och meningarna plockades därefter ut ur texten och klipptes in i ett dokument. Sedan 

skapades ytterligare ett dokument där textenheterna kodades under fyra olika rubriker som 

senare utformades till huvudfaktorer i resultatet. När författarna var färdiga med 

analyseringen av resultatet så gjordes en sista jämförelse med ursprungstexten i artiklarna. 

Detta för att vara säkra på att resultatet verkligen stämde överens med vad som beskrevs i 

artiklarna. 
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Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär de etiska ställningstaganden, gällande 

litteraturstudier, att se till att de studier som används har fått tillstånd från en etisk kommitté 

eller att etiska överväganden har gjorts med noggrannhet på annat sätt. De tar också upp att 

författarna ska kunna redovisa alla de artiklar som används i studien och att författarna sedan 

ska förvara dessa under tio års tid. Det är också viktigt att författarna verkligen redovisar allt 

som framkommer under studien och inte bara beskriver det som de själva godtyckligt väljer 

ut. Olsson och Sörensen (2007) tar upp vikten av att redovisa insamlat material på ett etiskt 

godtagbart sätt. Exempelvis handlar det om att se till att citat och referenser återges på ett rätt 

sätt och att det i texten är tydligt vem författarna anger som ägare till texten som används. 

 

Resultat 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva studier som undersökte vilka faktorer som 

påverkar sjuksköterskan i rollen som patientens förespråkare. Efter att ha analyserat och 

bearbetat materialet fann författarna fyra huvudfaktorer som på olika sätt påverkade 

sjuksköterskan. Dessa huvudfaktorer är sjuksköterskan som person, 

sjuksköterskeprofessionen, samarbetet med läkaren och arbetsmiljön. Förutom dessa faktorer 

återfanns patientens familj som en av de tre mest frekventa barriärerna i förespråkarrollen, i 

en kvantitativ studie av Thacker (2008). 

 

Faktorer hos sjuksköterskan som person 

Faktorerna som verkade stödjande hos sjuksköterskan handlar enligt Thacker (2008) om 

personliga egenskaper som trossystem och förmåga att visa medkänsla. Andra faktorer som 

påverkade sjuksköterskan att ta rollen som patientens förespråkare, var att ha förmågan att se 

och känna igen en patients sårbarhet. Med patientens sårbarhet avsågs att sjuksköterskan 

behövde kunna se vilka patienter som inte hade den kunskap han/hon behövde för att kunna 

fatta egna beslut kring sin vårdsituation. Detta visade sig i studien av O´Connor och Kelly 

(2005), vara en viktig utgångspunkt för rollen som patientens förespråkare. Utöver personliga 

egenskaper hos sjuksköterskan angav både patienter och sjuksköterskor personlig mognad 

som en faktor (Vaartio et al., 2006). I samma studie angav patienter att förespråkande var en 

uppgift för sjuksköterskor men att den rollen är beroende av sjuksköterskans karaktär och 
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attityd: “ Some people don´t notice things but others do.. it doesn´t have to be anything 

negative at all, just a matter of personality.” (s.288). Sjuksköterskor som deltog i studien 

menade också att det handlar om ett mänskligt likväl som professionellt ansvar att vara 

förespråkare för patienter. Det i sin tur kräver att sjuksköterskan har livserfarenheter samt har 

förmågan till självreflektion, menade deltagarna. Det mänskliga moraliska ansvaret att 

förespråka människor i behov av hjälp framkom också i O’Connor och Kellys studie (2005). 

Om sjuksköterskorna inte upplevde att de fick utrymme att handla utifrån sina etiska 

ställningstaganden och grundläggande värderingar, utan upplevde att de blev hindrade av 

kollegor eller av institutionen, resulterade det ofta i negativa känslor som ilska, skuld och 

förtvivlan (Robichaux & Clark, 2010). I en kvantitativ studie av Ulrich et al. (2010) där 415 

sjuksköterskor deltog, uppgav 63,9% att de ofta eller dagligen upplevde stress i samband med 

att beskydda patienters säkerhet. Sjuksköterskorna rapporterade vidare känslor av trötthet (44 

%), frustration (57,5%) och en känsla av att vara överväldigad (37,7%) på grund av den etiska 

stress de upplevde i sitt arbete.  

 För att orka med yrket och sitt övriga liv, beskrev sjuksköterskor i Beagan och Ells (2009) 

att de känslomässigt distanserade sig från sitt arbete, politiken inom professionen och ifrån 

sina patienter. Det etiska dilemmat för dessa sjuksköterskor var att de då fick kompromissa 

med de mest grundläggande värderingarna som sjuksköterskorna höll högt, som exempelvis 

att vårda, att hjälpa och att kunna visa medkänsla. Detta blev en inre kamp för dessa 

sjuksköterskor som varken var positiv för dem själva eller för de patienter de hade ansvar för 

att vårda. 

 

Faktorer i sjuksköterskeprofessionen 

I sju av studierna som analyserades (Beagan & Ells, 2009; Jackson et al., 2010; O’Connor & 

Kelly, 2005; Paynton, 2009; Robichaux & Clark, 2010; Thacker, 2008; Vaartio et al., 2006) 

framkom det att sjuksköterskor såg rollen som förespråkare som en integrerad del i 

professionen. Deltagare såg förespråkarrollen som en stor del av sjuksköterskans uppgifter 

och att det handlade om att skydda sina egna värden, sin professionella integritet och 

bibehålla sin stolthet.  

 I studien av Thacker (2008) gjordes en jämförelse mellan oerfarna och erfarna 

sjuksköterskor och det visade sig att den professionella mognaden och kunskapen utgjorde 

viktiga faktorer till rollen som förespråkare, vilket också hittades i studien av Vaartio et al. 
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(2006). Att sjuksköterskorna behövde se rollen som ett professionellt ansvar framkom i 

studien av O’Connor och Kelly (2005). De mer erfarna sjuksköterskorna visades vara bättre 

på att kunna hantera de konflikter som kunde uppstå på grund av deras agerande som 

förespråkare (O’Connor & Kelly, 2005; Ulrich et al., 2010). Sjuksköterskans förmåga att 

kommunicera på ett professionellt sätt var ytterligare något som kom fram. Det handlade både 

om kommunikationen till övriga vårdteamet (Sorensen & Iedema, 2006; Vaartio et al., 2006) 

men också den viktiga kommunikationen med patienten (Vaartio et al., 2006) och deras 

närstående (McSteen & Peden-McAlpine, 2006). 

Vidare framkom ytterligare faktorer vilka påverkade rollen som förespråkare i Beagan och 

Ells studie (2009). Där angav flera sjuksköterskor, den svåra situationen de hamnade i när 

deras egna värderingar och tankar kring hur vård och behandling skulle komma patienten bäst 

till del, kom i konflikt med patientens egna tankar och önskemål. Att verkligen låta patienten 

ta beslut över sitt eget liv och behandling blev då en svår men viktig etisk utmaning för dessa 

sjuksköterskor: 

 

Sometimes there´s a dichotomy between what I know is best for you or what medically is best for you and 

what you choose to do. I´m a firm believer in giving somebody education to make the choices, but sometimes 

it´s hard to [reconcile] their not doing the right thing. “ Why can´t you take your medicin?” I think that´s 

one of the biggest ethical challenges. (Beagan & Ells, 2009, s.44). 

 

Andra faktorer som uppgavs kunna begränsa sjuksköterskan i sin roll som förespråkare inom 

professionen, var avsaknaden av egen autonomi. Exempelvis gällde det i situationer där 

sjuksköterskorna kände sig hindrade från att bidra med information och egna bedömningar 

angående patienters icke-medicinska status (Sorensen & Iedema, 2006). Sjuksköterskorna i en 

studie menade att de var beredda att förespråka patienter oavsett personliga eller 

professionella konsekvenser (Paynton, 2009). Det visade sig att sjuksköterskor ibland 

använde sig av informella maktstrategier för att kunna utföra en god omvårdnad och 

förespråka patienten. De informella maktstrategierna kunde handla om hur sjuksköterskan 

framställde sig på ett sätt så att läkaren får känna sig auktoritär och sjuksköterskan blir 

underdånig: ”… nurses take on an almost little girl stance, their voices change and their whole 

demeanour changes’ and they behave like ‘little girls, scuttling around doctors hoping not to 

get in the way or get noticed as this was associated with doing something wrong.” 

(Churchman & Doherty, 2010, s.46). Det handlade vidare om att de försökte få läkaren att tro 
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att de förslag sjuksköterskan la fram, egentligen var hans egna, vilket i studierna kallas för the 

doctor-nurse game (Churchman & Doherty, 2010; Paynton, 2009). 

 

Faktorer i samarbetet med läkaren 

Samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor återkom frekvent som en faktor i det analyserade 

materialet. Det framkom att samarbetet var en källa till många konflikter och problem, som 

påverkade patientvården och sjuksköterskans förespråkande negativt. Det som belystes var 

både läkarens uppförande och sätt att behandla sjuksköterskan på (Sorensen & Iedema, 2006; 

Sorensen, Iedema & Severensson, 2008; Thacker, 2008), men också den hierarkiska 

ställningen som läkaren antog gentemot sjuksköterskan (Beagan & Ells, 2009; O’Connor & 

Kelly, 2005; Sorensen & Iedema, 2006). I Beagan och Ells (2009) tog de upp att det kan 

finnas bakomliggande spänningar i relationen mellan sjuksköterskan och läkaren, på grund av 

att läkaren och sjuksköterskan ibland har olika fokus i sitt arbete. Sjuksköterskor i studien 

menade att sjuksköterskan är inriktad på omvårdnad och läkaren är fokuserad på att bota och 

att detta ibland sker på bekostnad av patientens allmänna välbefinnande och dennes önskemål. 

De olika synsätten kan ha inverkan på patientvården. Det framkom vidare att några 

sjuksköterskor som deltog i studien menade att det existerar en kunskapsteoretisk konflikt 

mellan sjuksköterskor och läkare, vilket var grundat i mycket olika typer av kunskap. Några 

deltagare menade att läkarna var okunniga om arbetet som sjuksköterskan utförde, samt 

omfattningen av sjuksköterskornas utbildning och vidden av omvårdnadsarbetet. Deltagarna 

beskrev också att de var upprörda över att vissa läkare inte gav möjlighet för sjuksköterskorna 

att göra sig hörda och läkarna tålde inte heller att bli kritiserade av dem. Läkarna ville inte få 

sin auktoritära ställning ifrågasatt enligt sjuksköterskorna (Beagan & Ells, 2009). Det återkom 

i studien av Sorensen et al. (2008), där sjuksköterskor beskrev att de inte fick möjligheten att 

medverka med sina kunskaper och åsikter i diskussioner kring patientvården, som om de inte 

vore en del av vårdteamet. Läkare slätade också över det sjuksköterskorna sa eller ignorerade 

dem, enligt sjuksköterskor som deltog i studien av Churchman och Doherty (2010). Att dessa 

oenigheter och problem i samarbetet mellan sjuksköterska och läkare påverkade 

sjuksköterskan negativt i sitt arbete framkom tydligt i studien av Vaartio et al. (2006). Detta 

fick till följd att sjuksköterskor inte heller ville delge den informationen de hade, när de 

upplevde att läkarna inte brydde sig om deras åsikter (Sorensen et al., 2008). I studien av 

Robichaux och Clark (2010) beskriver en sjuksköterska en händelse som visade hur olika 
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uppfattningarna kunde te sig. Läkaren hävdade att sjuksköterskan arbetade för sjukhuset och 

honom medan sjuksköterskan menade att hon arbetade för patienten: “And he [the physician] 

told me that I was just the nurse and who did I think I was…” I said, “Well, I´m a patient 

advocate. And then he said I work for the hospital and I work for him. And I said “No I don´t; 

I work for the patient.” (s.484). 

 I studien av Churchman och Doherty (2010) nämnde deltagarna om att de var skrämda av 

läkarnas aggressiva attityder och temperament, deras status i den yrkesmässiga hierarkin och 

deras upplevda kunskapsnivå. En av sjuksköterskorna menade att det var enklare att 

ifrågasätta en mer oerfaren läkare, särskilt om läkaren var ny på arbetsplatsen, då de inte vet 

bättre. En sjuksköterska i studien berättade vidare om hur en läkare gick in till en patient och 

avlägsnade ett kirurgiskt förband utan att använda handskar. Därefter lämnade läkaren 

rummet utan att varken ha tvättat eller spritat händerna. En mer erfaren sjuksköterska hade 

bevittnat detta beteende men inte heller hon ifrågasatte läkaren. I det analyserade materialet 

hittade författarna en beskrivning av hur en läkare upplevdes som positiv till sjuksköterskans 

förespråkarroll då han uppmärksammade sjuksköterskans arbete. “He (physician) actually 

entered it in the patient epicrisis, that a nurse had noticed this, and that if she hadn´t the 

outcome could have been bad…. After this incident my colleagues have said that they really 

respect me as a nurse.”(Vaartio et al., 2006 s.289). 

 

Faktorer i arbetsmiljön 

I flertalet av de studier som analyserats hittades faktorer i arbetsmiljön. Arbetsplatsen 

beskrevs som antingen ge sjuksköterskorna utrymme att agera som förespråkare eller hindra 

sjuksköterskan i sitt arbete (Sorensen, Iedema & Severensson, 2008).  

 I studierna som analyserades framkom det att olika sorters stress och att alltid vara pressad 

av för lite resurser och personal, var faktorer som påverkade (Beagan & Ells, 2009; Sorensen 

& Iedema, 2006; Ulrich et al., 2010). Stress kunde upplevas på grund av för tung arbetsbörda 

eller att sjuksköterskan inte upplevde att han/hon fick tid eller utrymme för att agera utifrån 

sin egen och professionens etik. Detta gjorde att de helt enkelt inte kände att de kunde ge 

patienterna en god vård (Sorensen et al., 2008). Sjuksköterskorna påverkades negativt 

känslomässigt av detta och många deltagare i studien av Beagan och Ells (2009) upplevde det 

som dränerande av energi och vissa beskrev det som en känsla av utbrändhet. Även brist på 

kommunikation och stöd på arbetsplatsen (Thacker, 2008) samt tidsbrist (Ware, Bruckenthal, 
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Davis & O’Conner-Von, 2010) var faktorer som påverkade sjuksköterskan. I studien av 

Robichaux och Clark (2010) framkom det att en sjuksköterska tagit kontakt med etiska 

kommittén, på sjukhuset där hon arbetade. Det rörde sig om ett tillfälle när hon och en läkare 

hade hamnat i en konflikt och hade olika åsikter gällande en patients vårdsituation. 

Sjuksköterskan upplevde inte att hon fick något stöd från kommittén, utan tyckte att de 

verkade bestämt sig i förväg och att de inte gav någon vägledning i konflikten. Det visade sig 

i samma studie att stödet från etiska kommittéer upplevdes som varierande beroende på 

arbetsplats. 

 Andra faktorer som återfanns på arbetsplatsen handlade om strukturer och i Beagan och 

Ells studie (2009) beskrevs en obalans mellan personalen och ledningen. Sjuksköterskorna 

upplevde att ledningen inte hade den kliniska erfarenhet som krävdes för att kunna förstå och 

stötta sjuksköterskorna i de svårigheter och problem de mötte i sin vardag. Det framkom 

också i samma studie att arbetsplatsens riktlinjer och policys kunde vara en faktor. Ibland 

kände sig sjuksköterskorna tvungna att kringgå dessa regler för att kunna ge patienten god 

vård vilket i sin tur skapade spänningar på arbetsplatsen. Oklara riktlinjer och oskrivna regler 

visade sig också vara en faktor som togs upp av de sjuksköterskor som deltog i studien. 

Enligt Jackson et al. (2010) beskriver sjuksköterskor att de upplevde en känsla av otrygghet 

och rädsla på sin arbetsplats, när de känt sig tvungna att agera som en whistleblower. En 

deltagare i studien menade att det hade skapats en kultur av tystnad på arbetsplatsen. 

Deltagaren angav att arbetsmiljön präglades av rädsla för repressalier som att förlora jobbet 

och på grund av oro för följderna så var alla tysta: 

 

 “Nobody speaks out, because they’ve seen that you can lose your job. Everybody’s insecure. It’s a terrible 

way to be employed, because nobody – there’s this culture of fear, so just everybody’s silent. Nobody says 

anything, because they’ve seen what can happen.”(Jackson et al., 2010, s.2198). 

 

I samma studie berättar en annan sjuksköterska: 

 

“I keep my mouth shut these days. I’m a different person now. I don’t know. In hindsight I wouldn’t have said 

anything … I wouldn’t have because it caused so much stress and it wasn’t worth it really, like emotionally. 

It was really tough going to work for so long… you’re just, you know, dreading going to work.”(Jackson et 

al., 2010, s.2198). 

 



 
 

15 (23) 
 

 

 I Robichaux och Clarks studie (2010) menade deltagarna att det fanns risker med 

förespråkarrollen, som exempelvis att sjuksköterskan riskerade reprimander från institutionen. 

Sjuksköterskor upplevde också att den nödvändiga auktoriteten och de strukturella 

möjligheterna för att kunna bidra med självständiga bedömningar kring patienters icke-

medicinska status inte fanns på arbetsplatsen, vilket sågs som en viktig del i rollen (Sorensen 

& Iedema, 2006). För att komma runt de organisatoriska och hierarkiska begränsningarna på 

arbetsplatsen framkom det i Payntons studie (2009) att sjuksköterskorna använde sig av 

informella maktstrategier för att kunna agera som patientens förespråkare. 

En annan faktor som påverkade sjuksköterskan visade sig också vara andra kollegor på 

arbetsplatsen. I Beagan och Ells (2009) studie menar en sjuksköterska att sjuksköterskor som 

söker jobb bör se till att titta på hur de framtida kollegorna på en arbetsplats arbetar och vilka 

visioner och filosofier de arbetar efter. Detta var enligt sjuksköterskan viktigt eftersom stora 

skillnader mellan kollegor kan bidra till etiska spänningar i arbetet och påverka hur 

patientvården utförs. Att den etiska atmosfären på arbetsplatsen är viktig för att stå upp för 

patienten, visade sig också i andra studier (Jackson et al., 2010; Robichaux & Clark, 2010). 

I studien av Thacker (2008) identifierade sjuksköterskor chefssjuksköterskor och kollegor 

som viktiga främjande faktorer för förespråkarrollen. Även i Robichaux och Clarks studie 

(2010) menade sjuksköterskor att de fick stöd i sitt agerande som patientens förespråkare 

vilket var i en mindre kärngrupp bland sina medarbetare på arbetsplatsen. 

 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Författarna hade syftet med studien klart tidigt under arbetsprocessen. Syftet utvecklades med 

tiden men behöll sin essens. Valet av databaser kändes relevant, författarna testsökte även i 

databasen Academic Search Premier med samma sökord men sökningen gav inga ytterligare 

artiklar som svarade på syftet. Gällande sökorden fann författarna att det var svårt att begränsa 

sig när artiklarna som hittades gav fler intressanta idéer till fortsatt sökning. På grund av en 

snäv tidsram var författarna ändå tvungna att begränsa sökningen mer än vad de önskade. 

Antalet valda artiklar var 13 stycken vilket författarna upplevde som relevant för omfånget av 

studien. Artiklarna som författarna valde att använda sig av var till största del gjorda i USA 

men också i England, Irland, Kanada, Australien och Finland. Trots att de valda artiklarna 
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kom från länder som har kulturella likheter med Sverige, fann författarna svårigheter gällande 

olika utbildningssystem i vården och även gällande översättning från engelska till svenska. 

Författarna upplever att det finns nyanser i ett språk som kan går förlorade vid en 

översättning. 

Trots att studien är utformad på grundutbildningsnivå, så ser författarna inget hinder i att 

deltagare inte bara var grundutbildande utan en del av sjuksköterskorna hade 

vidareutbildning. Författarna menar att rollen som patientens förespråkare är något som gäller 

alla, grundutbildade sjuksköterskor likväl som vidareutbildade sjuksköterskor, vilket både 

kompetensbeskrivningen och ICN:s etiska kod bekräftar. Gällande analyseringen upplevde 

författarna kategoriseringen som tydlig på grund av syftets uttryckliga karaktär.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att de viktigaste faktorerna för rollen som förespråkare var sjuksköterskan 

som person, sjuksköterskeprofession samt samarbetet med läkaren. Arbetsmiljön framkom 

också som en faktor och författarna hittade även i en studie att anhöriga kunde inverka på 

förespråkarrollen. Det framkom att förmågan att förespråka var beroende av sjuksköterskans 

personliga egenskaper, karaktär och attityder och att det inte var säkert att alla sjuksköterskor 

hade det som krävdes. Att sjuksköterskan som person är av stor betydelse för patientvården är 

något som Jean Watson belyser i sin teori (1993). Hon menar att det hos sjuksköterskan krävs 

en livssyn, som innebär en moralisk förpliktelse att beskydda och bevara den mänskliga 

värdigheten för att kunna ge god vård.  

 Sjuksköterskan behöver mod för att i sitt arbete kunna stå upp för den mänskliga 

värdigheten. I en studie av Spence och Smythe (2007) blir det tydligt att modet är viktigt för 

sjuksköterskan. En sjuksköterska i studien berättar att hon behövde mod för att våga säga till 

en manlig läkare att han inte lyssnat tillräckligt på en patient. Läkaren hade utgått från att 

patienten inte ville ha behandling men sjuksköterskan hade tagit sig tid att ställa fler frågor till 

patienten och insåg då att det hela handlade om att patienten hade obesvarade frågor och 

kände oro kring behandlingen som lätt kunde förklaras och redas ut. Sjuksköterskan kände sig 

tvungen att diskutera detta med läkaren och få honom att förstå att han inte gjort det som 

krävdes av honom. Hon utgick från en tro på att patienterna hade rätt att förstå och bli 

förstådda och detta ingav henne mod till att agera.  
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I förlängningen kan detta beskyddande av patienten och dennes värdighet innebära att 

sjuksköterskan behöver bli en whistleblower. Dilemmat som framkommer är att 

sjuksköterskor som agerat som whistleblowers upplever att deras emotionella hälsa har 

riskerats på grund av detta (Peters et al., 2011). Deltagare i nämnda studien uppgav att de 

kände sig ledsna och deprimerade, vissa fick panikattacker och hyperventilerade, andra 

deltagare fick mardrömmar, flashbacks och påträngande tankar från händelsen. I McDonalds 

(2002) studie kartlades sjuksköterskors fysiska och känslomässiga tillstånd efter att ha agerat 

som whistleblowers eller non-whistleblowers. I studien benämndes de sjuksköterskor, som 

rapporterat till någon med befogenhet för att stoppa det felaktiga som inträffat, som 

whistleblowers. De sjuksköterskor som med andra metoder hanterade situationerna 

benämndes non-wistleblowers. Effekterna av dessa händelser yttrade sig i att sjuksköterskorna 

ökade intaget av alkohol och droger, de fick stressrelaterade problem vilket resulterade i 

förstoppning och besvär med diarré samt hjärtbesvär. 45 stycken av de 500 deltagarna i 

studien delgav att agerandet som whistleblowers orsakade problem i familjerna i form av 

bråk, separationer och skilsmässor. Resultatet visade att många sjuksköterskor rapporterade 

att de hade förlorat respekten för sin arbetsplats och kände ingen arbetstillfredsställelse.  

 Watson (1993) menar att sjuksköterskan måste behandla sig själv på ett värdigt och 

varsamt sätt för att kunna respektera och vårda andra människor med samma värdighet och 

varsamhet. Hon menar också att de individuella känslorna som sjuksköterskan överför i 

omvårdnaden till patienten, påverkar patienten starkt. I relation till vad som framkommit, 

både i resultatet och i övriga studier som behandlats, är det därför svårt att som sjuksköterska 

både kunna ge en god och säker vård samtidigt som han/hon ska värna om sig själv för att 

kunna ge den omsorg som Watson belyser. Konsekvenserna av adovcacy och whistleblowing 

gör att sjuksköterskan inte längre har samma möjlighet att ge av sig själv. I resultatet 

framkom det att sjuksköterskor upplevde att de var tvungna att distansera sig från sitt arbete 

och från sina patienter för att orkar med. Watson framhåller att sjuksköterskan måste våga ge 

av sig själv i omvårdnaden och att kunna vara uppriktig och genuin i omsorgen. Hon betonar 

ytterligare att omsorgen i omvårdnaden är en konst vilket innebär att varje enskild 

sjuksköterska, utifrån sin egna unika person, måste kunna forma omsorgen utifrån sin individ 

och ge den vidare till en annan unik person. Sjuksköterskan måste därför i sin profession 

kunna få utrymme för kreativitet och fantasi i sitt omvårdnadsarbete. Detta blir ett utopiskt 
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mål när sjuksköterskan inte kan sammanfoga vad han/hon står för som person och i sin 

profession med den verkligheten som finns i vården. 

Att professionen visade sig vara en viktig faktor för förespråkarrollen är också något som 

är viktigt att diskutera enligt författarna. Att sjuksköterskeprofessionen inte har den formella 

makt och position den behöver ha för att sjuksköterskan ska kunna förespråka patienten 

friktionsfritt framkom tydligt i resultatet. En del sjuksköterskor valde i detta att kämpa för 

mer formell makt genom att öppet uttala brister. Somliga sjuksköterskor valde istället att 

använda sig av informell makt och försöka förespråka patienten men utan att behöva stå upp 

och slåss för rollen som förespråkare. Användandet av informella maktstrategier istället för att 

öppet påtala professionens ansvarsområde leder inte till någon positiv förändring för 

professionen, vilket också återfanns i resultatet. Watson (1993) tar upp att 

omvårdnadsprofessionen behöver ses åtskild från det traditionella medicinska området och 

mer beskrivas utifrån den grundläggande mänskliga omvårdnaden. Författarna menar att 

Watsons tankar kan medföra att omvårdandsprofessionen därmed kan stärkas ytterligare i sin 

helhet men dock ser författarna behovet av den medicinska kunskapen i professionen.  

I en studie av Snelgrove och Hughes (2000) återfanns 20 läkares syn på sjuksköterskornas 

arbete i relation till läkarnas egen profession. I studien där både läkare och sjuksköterskor 

deltog framkom det att de traditionella gränserna för professionerna fortfarande existerade 

men att de ibland suddades ut till följd av ökad arbetsbelastning. Enligt läkare i studien kunde 

sjuksköterskor få överskrida gränsen till läkarens arbetsområde om läkaren tyckte att 

sjuksköterskan hade tillräcklig erfarenhet. De flesta läkarna i studien menade att det inte var 

acceptabelt att låta sig påverkas av sjuksköterskors åsikter när det gällde olika 

behandlingsregimer. Sjuksköterskorna menade istället att orsaken till utvidgande av 

professionen var ökad formell utbildning. Det som är intressant, enligt författarna, är att 

läkarna menade att det utrymme sjuksköterskorna eftersträvade inkräktade på deras 

medicinska område. I relation till Watsons teori och vad författarna påträffade i studierna så 

rörde det sig mer om att sjuksköterskorna ville få gehör för sin kunskap om vård och om 

patienterna samt utrymme att framföra den. Sjuksköterskorna ville att läkarna skulle använda 

sig av deras kunskap i beslutsfattandet kring patientvården. Enligt författarna är det viktigt att 

eliminera känslan av en maktkamp mellan professionerna och istället fokusera på ett 

respektfullt samarbete, vilket kommer att gagna både professionerna och patienten. 
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I analysarbetet med materialet hade författarna tankar kring att en kategori skulle benämnas 

sjuksköterskans samarbete med vårdteamet. När textavsnitten sammanställdes påträffades 

inga andra yrkeskategorier än läkaren. Det visade sig också att samarbetet med läkaren, efter 

sjuksköterskan som person och professionen, var den mest återkommande faktorn som 

hittades i materialet. Att den professionella relationen mellan sjuksköterska och läkare kan 

vara problematisk samt vara en faktor för sjuksköterskans förespråkande, har beskrivits i 

litteraturen (Chafey, Rhea, Shannon & Spencer, 1998). Det som försvårar denna problematik 

tror författarna kan bottna i ett genusperspektiv, vilket även återfinns i litteraturen (Gjerberg 

& Kjolsrod, 2001). Den traditionella maktfördelningen inom vården och det faktum att de 

flesta läkare historiskt sett varit män och de flesta sjuksköterskor varit kvinnor påverkar 

vårdpersonal även i nutid. 

 Arbetsmiljön var den tredje faktorn som visade sig vara viktig för sjuksköterskan som 

förespråkare. Att sjuksköterskor upplever oro eller rädsla för reprimander på grund av 

förespråkarrollen är beskrivet i Chafey et al. (1998) vilket kan få följden att sjuksköterskan 

inte är villig att ta den risken. Samtidigt visade resultatet inte bara på att arbetsmiljön var en 

hindrande faktor utan kunde vara en främjande faktor som fick sjuksköterskorna att våga ta på 

sig rollen som förespråkare. I de analyserade studierna framkom det att sjuksköterskan bör 

välja arbetsplats där det råder ett arbetsklimat som stämmer överens med egna värderingar. 

Det kan annars uppstå svårigheter för den nyanställda sjuksköterskan att agera på ett sätt som 

strider mot det rådande klimatet på arbetsplatsen. Detta visar, enligt författarna, på att även 

om sjuksköterskan själv är en viktig faktor kommer hon likväl behöva en uppmuntrande miljö 

för att orka och våga agera utifrån sina värderingar som person och i profession fullt ut. 

 

Slutsats och praktiska implikationer 

Författarna har i sin konklusion kunnat konstatera att flera faktorer kan påverka 

sjuksköterskan i rollen som förespråkare och att tyngdpunkten av de faktorer som hittades i 

materialet uppfattades av författarna som hindrande. Många åtgärder kan och bör vidtas för att 

sjuksköterskan ska kunna ta sig an rollen som förespråkare, utan att för den sakens skull 

riskera negativa följder. För att kunna stärka rollen hos sjuksköterskan och i professionen så 

krävs, enligt författarna, mer utrymme för förespråkarrollen på sjuksköterskeutbildningen. Det 

erfordras även stöd och utrymme för att träna sig i rollen under de verksamhetsförlagda 

utbildningstillfällena. De faktorer som framkom i analysen återfanns, förutom hos 
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sjuksköterskan och i professionen, också i miljön runt sjuksköterskan. Läkaren visade sig vara 

en viktig faktor och spelar därmed en stor roll i sammanhanget. Författarna menar att det är 

viktigt att förespråkarrollen aktivt tas upp och diskuteras på arbetsplatser inom vården för att 

därmed underlätta och stödja sjuksköterskorna i deras roll. Detta är viktigt för den 

patientcentrerade vården som vi alla ska eftersträva, oavsett profession. Författarna har under 

arbetet med studien, samt i diskussioner och analysering med varandra och handledare, fått en 

fördjupad kunskap kring advocacy och känner sig stärkta som personer inför den annalkande 

professionen. De vill även sprida denna kunskap vidare på kommande arbetsplatser. 

 

Förslag till fortsatta studier 

Författarna ser behovet av vidare forskning kring genusperspektivet, hur manliga 

sjuksköterskor ser på sin roll som förespråkare och hur samarbetet med manliga respektive 

kvinnliga läkare påverkas. Att forska kring huruvida informella maktstrategier existerar hos 

manliga sjuksköterskor vore också intressant att undersöka. Vidare anser författarna att 

advocacy i svensk vårdkontext behöver studeras både som begrepp men också kring hur 

rollen ska kunna lyftas upp och ges mer utrymme för inom vården i Sverige. Det vore även 

intressant att titta närmare på eventuella åldersrelaterade olikheter mellan sjuksköterskor, hur 

de ser på professionen och advocacy. Utöver detta vore det, enligt författarna, intressant att 

vidare forska kring anhörigas påverkan på förespråkarrollen. I de studier som analyserades till 

den här litteraturstudien, fann författarna anhöriga som en faktor enbart i en av studierna.  
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bidrag till hälso- och 

sjukvårds organisation 
och ledningen 

En etnografis studie från en 

intensivvårdsavdelning. 
Intervjuerna genomfördes 

mellan januari 2000- juni 

2003. Deltagarna var: 
enhetschefer, tre 

sjuksköterskegrupper med 

varierad erfarenhet samt 
intervju med ledande 

chefssjuksköterska. Totalt 34 

stycken deltagare. 
Dessa interaktioner, mellan 

de rollerna i 

teamet, bandinspelades, 
transkriberades och analysera

des med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultatet visade olika 

professionella barriärer på 
arbetsplatsen. Det visade 

även på en uppsplittring av 

det multidisciplinära 
vårdteamet som 

gemensamt ska ge 

patienten vård. Vidare 
fanns dåligt kliniskt och 

administrativt samarbete 

för att lösa organisatoriska 
problem vilket hindrar 

sjuksköterskor från att 

formulera en modell för 
intensivvården och vården 

i livets slutskede. 
 

4. O’Connor 
Tom & 

Kelly Billy 

Bridging the 
gap: a study of 

general nurses´ 

perception of 

patient 

advocacy in 
Ireland 

2005 
Irland 

Nursing 

Ethics 

Att undersöka allmän 
sjuksköterskors 

uppfattning av att vara 

patientens förespråkare 

och hur sjuksköterskorna 

tar sig an rollen. 

En kvalitativ, induktiv metod 
användes. Tre fokusgrupper 

med totalt 20 sjuksköterskor 

medverkade. Strauss och 

Corbin systematisk metod för 

att analysera kvalitativa data 
användes. 

Resultatet visade att den 
viktigaste handlingen som 

sjuksköterskan utför som 

förespråkare är att fungera 

som en mellanhand mellan 

patient och hälso- och 
sjukvården. Resultatet 

visade också på att 

advocacy medförde en risk 
för sjuksköterskan att 

hamna i konflikter och 

konfrontationer med andra. 
Vilket kunde skada 

sjuksköterskan både på det 

personliga och 
professionella planet.  



 

 

5.Church-

man Jane 

Jackie & 

Doherty 

Carole 

Nurses’ views 

on challenging 

doctors´ practice 

in an acute 

hospital 

2010 

England 

Nursing 

Standard 

Att undersöka i vilken 

utsträckning 

sjuksköterskor är beredda 

att ifrågasätta läkarnas 

arbetssätt i vardagliga 
situationer på ett akut 

NHS sjukhus. 

Kvalitativ data samlades in 

med hjälp av djupintervjuer. 

Deltagarna var 12 kvinnliga 

sjuksköterskor på ett 

akutsjukhus. I analysen 
användes en tematisk strategi 

för kodning och fördelning 

av data. Teman hittades och 
bearbetades ytterligare. 

Deltagarna menade att de 

ifrågasatte läkarnas arbete 

och förespråkade 

patienterna. 

Sjuksköterskorna 
ifrågasatte endast läkarna 

under specifika 

omständigheter och de 
skulle inte ifrågasätta 

läkarna om de trodde att 

det skulle leda till konflikt, 
stress, om de var rädda för 

läkarna samt om de 

fruktade repressalier.  

6. Jackson 

Debra, 

Peters Kath, 
Andrew 

Sharon, 
Eden-

borough 

Michel, 
Halcomb 

Elizabeth, 
Luck 

Lauretta, 

Salamonson  
Yenna & 

Wilkes 
Lesley 

Understanding 

whistleblowing: 

qualitative 
insights from 

nurse 

whistleblowers 

2010 

Australian 

Journal of 
Advanced 

Nursing 

Att undersöka skälen 

bakom beslutet att blow 

the whistle och att ge 
inblick i sjuksköterskors 

erfarenheter av att vara 

whistleblowers.  

En kvalitativ narrativ metod 

användes. Data samlades in 

under 2008 med djupgående 
semi-strukturerande 

intervjuer av 11 

sjuksköterskor, vilka utfördes 
antingen per telefon eller 

ansikte till ansikte. Samtalen 

spelades in och 

transkriberades ordagrant. En 

kategorisk innehållsanalys 

användes för att bearbeta 
materialet. 

Resultatet visade på att 

deltagarna upplevde 

whistleblowing som 
mycket stressfullt. 

Resultatet delades in i tre 

teman: (1) Skälen för 
whistleblowing: I just 

couldn’t advocate (2) 

Känsla av att tystas: 

Nobody speaks out och (3) 

ett klimat av rädsla: You 

are just not safe.  

7. Paynton 

T Scott  

The informal 

power of nurses 

for promoting 
patient care 

2009 

USA 

Online 
Journal of 

Issues in 
Nursing 

Att undersöka på vilka 

sätt sjuksköterskor 

använder informell makt 
för att kunna agera som 

patientens advokat 

Sex stycken legitimerade 

sjuksköterskor som arbetade 

på olika avdelningar på 
sjukhus valdes ut, tre från 

landsbygden och tre från 
städer. Sjuksköterskorna 

intervjuades totalt fyra 

gånger var under sex 
månaders tid. Narrativ analys 

användes för att koda och 

kategorisera materialet. 

Resultatet av intervjuerna 

visade att sjuksköterskorna 

använde sig av olika 
strategier för att påverka 

patientens vård när de 
upplevde att deras 

uppfattning krockade med 

t.ex. läkarens. På grund av 
att sjuksköterskor inte har 

formell makt att använda 

sig av hittar de istället 
andra vägar för att kunna 

agera som patientens 

advokat. T.ex. handlade 
det om the doctor-nurse 

game, direkt konfrontation 

och olika sätt att ”komma 
runt” läkares direktiv. 

8. Sorensen 

Roslyn & 

Iedema Rick 

Advocacy at 

end-of-life 

Research 
design: An 

ethnographic 

study of an ICU 

2006 

Australian 

Internationa
l Journal of 

Nursing 

Studies 

Att undersöka potentialen 

av nursing advocacy i 

vård i livets slutskede 
t.ex. på 

intensivvårdsavdelningar 

genom en kvalitativ, 
etnografisk studie 

Studien gjordes både genom 

att observera vårdpersonal 

och patienter i det dagliga 
arbetet på en 

intensivvårdsavdelning på ett 

stort universitetssjukhus i 
Sidney, Australien och 

genom intervjuer i 

fokusgrupper med 
sjuksköterskor samt enskilda 

intervjuer med olika 

vårdchefer & lärare, 
specialister m.fl. Grounded 

theory användes för att 
analysera intervjumaterialet 

och gemensamma teman 

letades fram. 

Resultatet visar att både 

ekonomin, konflikter 

mellan yrkesgrupperna och 
svagheter inom 

sjuksköterskans egen 

profession påverkar och 
hindrar sjuksköterskan från 

att agera som patientens 

företrädare. 

9. Vaartio 
Heli, Leino-

Kilpi 

Helena, 
Salanterä 

Sanna & 

Suominen 
Tarja 

Nursing 
advocacy: how 

is it defined by 

patients and 
nurses, what 

does it involve 

and how is it 
experienced? 

2006 
Finland 

Scandinavi

an Journal 
Of Caring 

Sciences 

Att beskriva hur nursing 
advocacy är definierat, de 

handlingar som innefattas 

i begreppet och hur 
nursing advocacy 

upplevs av patienter och 

sjuksköterskor. 

Kvalitativ studie där man 
intervjuade patienter och 

sjuksköterskor från fyra 

medicinska och fyra 
kirurgiska avdelningar på 

sjukhus i Finland. Man 

använde sig av tre öppna 
frågor i intervjuerna och 

använde innehållsanalys för 

att bearbeta materialet. 

I praktiken blir nursing 
advocacy uttryckt genom 

att sjuksköterskan visar sig 

lyhörd för patienten. Det 
innebär också ett 

erkännande av det 

professionella ansvaret och 
engagemanget för 

sjuksköterskan, att stötta 

patienten i dennes behov 



 

 

och rättigheter. 

10 Thacker 

S Karen 

Nurses 

advocacy 

behaviors in 

end-of-life 
nursing care 

2008 

USA 

Nursing 

Ethics 

Att beskriva 

sjuksköterskans 

föreställningar/uppfattnin

gar om agerandet som 
förespråkare i vård i 

livets slut på 

akutvårdsavdelningar 

En jämförande deskriptiv 

modell användes för att 

undersöka skillnaderna 

mellan nyutexaminerade, 
erfarna och vidareutbildade 

sjuksköterskor i 

akutvårdsmiljö på tre olika 
sjukhus. Ett frågeformulär 

arbetades fram och testades i 

en pilotstudie innan det 
skickades ut.  317 st. 

legitimerade sjuksköterskors 

svar användes och 
bearbetades med 

innehållsanalys för att sedan 

jämföras med varandra. 

Studien bekräftade inte att 

det överlag skulle vara 

skillnad mellan de 

nyutexaminerade, erfarna 
och vidareutbildade 

sjuksköterskornas 

agerande utifrån advocacy. 
Men studien gav en inblick 

i de svårigheter och 

barriärer men också de 
stödjande element som 

sjuksköterskorna upplevde 

när det gäller advocacy. 

11. Beagan 
Brenda & 

Ells Carolyn 

Values That 
Matter, Barriers 

That Interfere: 

The Struggle of 
Canadian 

Nurses to Enact 

Their Values 

2009 
Kanada 

Canadian 

Journal of 
Nursing 

Research 

Att få svar på frågorna: 
Hur ser sjuksköterskor på 

de centrala värdena i 

deras profession? I vilken 
utsträckning tycker de att 

de kan agera utifrån dessa 

värden i sitt arbete? Vilka 
barriärer identifierar 

sjuksköterskorna som 
hindrar dem från att agera 

utifrån dessa värden? 

Vilka etiska spänningar 
upplever de på grund av 

dessa barriärer?  

Kvalitativa intervjuer 
genomfördes med 20 

sjuksköterskor i en 

kanadensisk stad, Halifax. 
Intervjuerna spelades in och 

transkriberades och kodades. 

Teman hittades och 
bearbetades ytterligare. 

Sjuksköterskorna uttryckte 
centrala värden som att: 

hjälpa andra, vårda, göra 

skillnad, patientcentrering, 
advocacy, professionell 

integritet, holistisk vård 

och dela med sig av 
kunskap för patientens 

självbestämmande. De 
uttryckte också olika 

utmaningar och 

upplevelsen av frustration 
när de försökte agera 

utifrån dessa värden.  

12. 

Robichaux 
McBride 

Catherine & 

Clark P 
Angela 

Practice of 

expert critical 
care nurses in 

situations of 

prognostic 
conflict at the 

end of life 

2006 

USA 
American 

Journal of 

Critical 
Care 

Att undersöka 

intensivvårdssjukskötersk
ors metoder i konflikter i 

livets slutskede och att 

beskriva åtgärder 
sjuksköterskorna vidtar 

när de inte tror att fortsatt 

kurativa medicinska 
åtgärder är motiverade. 

En kvalitativ metod användes 

i studien. Intervjuer 
genomfördes med 21 

intensivvårdssjuksköterskor 

från sju anläggningar i 
sydvästra USA. De valdes ut 

på grund av att de sågs som 

experter av sina kollegor. 
Intervjuerna spelades in o 

ytterligare några korta 

intervjuer genomfördes med 
deltagarna för att klargöra 

information. Materialet 

transkriberades och 
bearbetades genom narrativ 

analys. 

Studien visar att 

övergången från den 
kurativa vården till enbart 

lindrande på 

intensivvårdsavdelningar 
ofta är förenat med 

oklarhet och ångest. 

Intensivvårdssjukskötersko
rna visade förmåga och 

vilja att aktivt beskydda 

och förespråka utsatta 
patienter även i situationer 

där deras agerande inte 

påverkade resultaten 

13. Ulrich 
M Connie, 

Taylor 

Carol, 
Soeken 

Karen, 

O’Donnell 
Patricia, 

Farrar 

Adrienne, 
Danis 

Marion & 

Grady 
Christine 

Everyday ethics: 
ethical issues 

and stress in 

nursing practice 

2010 
USA 

Journal of 

Advanced 
Nursing 

Att beskriva vilken typ, 
frekvens och nivå av 

etiskt betingad stress som 

sjuksköterskor möter i sitt 
arbete 

En kvantitativ studie. En 
enkät skickades 2004 till 

1000 sjuksköterskor i fyra 

delstater i USA. 
Svarsfrekvensen var 52 %. 

Data analyserades med hjälp 

av deskriptiv statistik, 
korstabeller och Pearsons 

korrelationer. 

De fem största och mest 
förekommande etiska 

problemen var 

beskyddandet av 
patientens rättigheter, 

autonomi och informerat 

samtycke till behandling, 
personalresurser, 

avancerad vårdplanering 

och ställföreträdande 
beslutsfattning. 

 

 


