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Abstrakt 
 
Bakgrund: Äldre människor är en återkommande patientgrupp på akutmottagningen. Vid 
sjukdom har den äldre ofta nedsatt förmåga och är sårbar. Det finns då en risk att autonomin 
inte tillgodoses och att värdigheten kränks. Forskning i ämnet visar att det finns en stor 
kunskapsbrist där ny forskning skulle kunna bidra till att förebygga orättvis behandling av 
äldre som drabbas av akut sjukdom.  
Syfte: Syftet med studien är att beskriva förhållningssätt till den äldre patientens autonomi när 
denne vårdas på akutmottagningen utifrån sjuksköterskors levda erfarenheter.  
Metod: Studien genomfördes med en reflekterande livsvärldsansats grundat i  
den fenomenologiska kunskapsteorin. Fenomenet i studien är “hantera autonomi”. Data 
samlades via intervjuer från två akutmottagningar.  
Resultat: Essensen av fenomenet att hantera den äldre patientens autonomi på 
akutmottagning är att brista i kunskap om autonomi, brista i förmåga till kritiska reflektioner 
avseende etiska problem och brista i förståelse av hur patientdelaktighet kan främjas i en 
otillåtande vårdmiljö. Förhållningssätt som främjar den äldre patientens autonomi och 
delaktighet är sköra och hindras av den försvårande vårdmiljön vilket skapar känslor av 
otillräcklighet. Resultatet beskrivs med innebördstema: Att prioritera i en stressig vårdmiljö, 
Att sträva att bevara autonomin, Att bedriva övertalning för patientens bästa, Att i akuta 
situationer tvingas bortse från patientens autonomi, Att ta beslut utifrån egna värderingar, Att 
ta beslut utan tillgång till patientens samtycke, Att utesluta och kränka patienten.                                                                                                              
Slutsats:  Utifrån studiens resultat dras slutsatsen att sjuksköterskor på akutmottagningen 
behöver kunskapsutveckling i ett etiskt förhållningssätt samt förutsättningar i vårdmiljön för 
att kunna utföra god och rättvis vård.  
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Abstract  
Background: Older people is a recurrent group of patients at the emergency department. The 
older patient often has impaired abilities during illness and is vulnerable. There is a risk that 
their autonomy isn’t satisfied and their dignity breached. Research shows that there is a gap in 
knowledge and new studies could contribute to prevent non equitable treatment of older 
people with acute illness.  
Aim: The aim of the study is to describe the approach to the autonomy of the older patient 
when cared for in the emergency department from the perspective of  lived experience of 
nurses. 
Methods: The study was conducted with a reflective lifeworld approach based on a 
phenomenological knowledge theory. The phenomenon in this study is “handling of  
autonomy”. Data was collected through interviews from two emergency departments  
Findings: The essence of the phenomenon to deal with the older patients autonomy in the 
emergency department is lack of knowledge of autonomy, lack of ability of critical reflection 
regarding ethical problems and lack of understanding how patient participation can be 
encouraged in an non permissive care environment. Approaches that encourages the older 
patient’s autonomy and participation are fragile and are prevented by the aggrevating 
environment which creates feelings of inadequacy. The results are described by content 
themes: To prioritise in an stressful care environment, To strive to retain autonomy, To 
conduct persuasion for the patient’s best, To disregard patient autonomy due to emergent 
situations, To make decisions based on personal values, To make decisions without access to 
patient consent, To exclude and violate the patient. 
Conclusions:  Based on the result of the study the conclusion is that nurses in the emergency 
department need knowledge development with an ethical approach as well as proper 
preconditions in the care environment to be able to perform good and equitable care. 
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1 INLEDNING 

 
Bemötande och samtal har betydelse i vårdmötet mellan patient och vårdare. Hur relationen 
och samspelet blir mellan dem kommer att ha betydelse för den fortsatta vården (Dahlberg & 
Segersten, 2010). Studier visar att vårdarnas förhållningssätt mot patienten har en avgörande 
roll för dennes autonomi, för att inte underminera utan istället främja till självbestämmande 
och delaktighet i besluten (Meza & Kushner 2017; Arendts, Popescu, Howting, Quine, & 
Howard, 2015; Lindberg, Fagerström, Sivberg & Willman 2014; Moons, Arnauts & Delooz, 
2002). Den äldre patienten som kommer till akutmottagningen är sårbar och ofta i 
beroendeställning. I de flesta vårdrelationer råder en asymmetrisk relation mellan patient och 
vårdpersonal i fråga om makt, vilket blir ytterligare påtagligt när patienten har en nedsatt 
beslutsförmåga.  
 
Hur förhåller sig sjuksköterskor till den äldre patienten under vårdtiden på akutmottagningen? 
Och hur kan denne ges förutsättningar till att kunna vara delaktig och bevara sin autonomi? 
Vad föranleder att sjuksköterskor handlar paternalistiskt i mötet med den äldre patienten?  
 
Studien är en förstudie inom ramen för ett forskningsprojekt som syftar till att förebygga 
orättvis behandling av äldre och sköra patienter över 65 år, som drabbats av akut sjukdom, 
skada eller ohälsa. 
 

2 BAKGRUND 
 

2.1 Äldre patienter på akutmottagningen 
Antal äldre människor som är sjuka och söker akutmottagningen ökar (Boverket, 2018; SCB, 
2018). De flesta äldre som besöker akutmottagningen är multisjuka och sökorsaken kan 
variera och vara akut men också av mindre akut karaktär. Dessutom har den äldre i samband 
med sjukdom ofta en nedsatt kognitiv förmåga. Förvirring eller försämrad kognitiva förmåga 
är vanliga symtom vid sjukdom (SBU, 2013). Akutsjukvården är en viktig länk i vårdkedjan 
av den äldre patienten och kräver att vårdarna har en medvetenhet om dennes vårdbehov. 
Patienter med nedsatt beslutsförmåga är en återkommande patientgrupp på 
akutmottagningarna och när det dessutom ses en ökande äldre populationen så följer ett 
ansvar att anpassa vården efter deras behov (SCB, 2018; Moons et al., 2002). Vid besöket på 
akutmottagningen är de äldre patienterna ofta oroliga. Anledningen till oron är att de uppfattar 
sitt sjukdomstillstånd som allvarligt men också för att de är rädda och osäkra på 
konsekvenserna av sin sjukdom. Dessutom är akutmottagningen en stressande och okänd 
miljö för dem (Moons et al., 2002). Att ge information om situationen och göra den mer 
hanterbar för dem visar Moons et al., (2002) studie väsentligen kan reducera rädslan och 
stressen hos den äldre. 
 
Akutmottagningens uppdrag är att stabilisera patienter i behov av akut medicinskt 
omhändertagande. Vårdmöten består av snabba processer med korta möten mellan vårdare 
och patient (IVO, 2018). Den första bedömningen på akutmottagningen involverar oftast en 
kort anamnes och en snabb klinisk bedömning. För att få en bild av den äldres förmåga till 
autonomi krävs även en bedömning av kapaciteten, funktionell status, både fysiskt, psykiskt 
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och socialt (Moons et al., 2002) Även Socialstyrelsen (2016) beskriver att 
helhetsbedömningen av olika tillstånd hos den äldre skall omfattas av såväl fysiska, psykiska, 
sociala och existentiella behov samt en bedömning av den kognitiva förmågan. Vårdmiljön på 
akutmottagningen erbjuder ibland inte möjlighet till adekvat bemötande och samtal mellan 
patient och sjuksköterska, då förhållandena i miljön kan vara otillräckliga. I de fallen kan det 
finnas en risk för att patientens autonomi kommer att utebli (Moons et al., 2002).  
 
Akutsjukvård för äldre människor skiljer sig från yngre både gällande vilken typ av vård de 
behöver och hur kvaliteten på vården bör vara (Taylor, Rush & Robinson, 2014). Vård på 
akutmottagning innebär i många fall ett möte där fokus läggs på kroppsliga besvär som 
åtgärdas med medicinsk behandling. Vårdpersonalen ställer rakar frågor till patienten och 
förväntar sig raka svar tillbaka, i syfte att utesluta de allvarligaste och farligaste 
sjukdomstillstånden (Elmqvist, Fridlund & Ekberg, 2011a). Äldre patienter är skörare och 
uppvisar oftast inte samma symtom som yngre vid sjukdom då de har förändrande kroppsliga 
funktioner såsom blodcirkulation, temperatur och lungfunktion men också förändringar av 
uppmärksamhet, kognitiv förmåga och sociala behov (Moons, 2002; Gonik-Cester & 
Rudolph, 2011). Den äldre patientens själsliga behov med tankar och frågor kring vårdmötet 
prioriteras i många fall bort då vårdmiljön är stökig eller till följd av att sjuksköterskor är 
osäkra på hur de kan tillgodose äldres existentiella behov (Elmqvist, Brunt, Fridlund & 
Ekebergh, 2010; Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2011b). Äldre patienter har ett stort 
omvårdnadsbehov som sjuksköterskor på akutmottagningen i många fall inte tillgodoser utan 
väljer att prioritera bort till följd av att andra patienter bedöms ha större medicinska behov av 
hjälp (Taylor, Rush & Robinson, 2014). Taylor et al. (2014) beskriver att den äldre patienten 
inte passar in i miljön på akutmottagningen eftersom tempot är högt och vårdpersonalen inte 
hinner anpassa sig till den äldres nivå av kapacitet och förmågor. Sjuksköterskor har svårt att 
ställa om från ABCDE strukturen som finns i akutsjukvård till att utföra basal omvårdnad.  
 
Efter en första triagering hamnar den äldre patienten ofta på ett enskilt rum, ensam och utan 
regelbunden kontakt med vårdpersonalen. Den äldre upplever sig osynlig och övergiven och 
känner sig obekräftad och inte sedd. Informationsbrist skapar en osäkerhet om tillståndet är 
allvarligt, vad patienten får göra under vårdtiden, vem som är ansvarig och till vem den äldre 
kan ställa sina frågor (Forsgärde, Attebring & Elmqvist, 2015). Beslut över den äldre 
patienten tas ofta av vårdpersonal i brist på tid och utan en dialog med patienten, vilket leder 
till känslan av att inte kunna påverka det som händer (Elmqvist et al. 2011a). Vårdpersonalen 
arbetar utefter organisationens krav på att vara effektiva samtidigt som de försöker tillgodose 
och bemöta patientens behov, vilket får dem att känna sig splittrade (Elmqvist et al., 2011b).  
 

2.2 Autonomi 
Autonomi har sitt ursprung i det grekiska begreppet autos nomos som betyder själv och lag, 
vilket skulle ha betydelsen självlagstiftning. Detta begrepp har sedan omformats till att i de 
flesta sammanhang få innebörden självbestämmande (Sandman & Kjellström, 2018). 
Autonomi ska ses som en rättighet varje individ har till att leva det liv som denne själv vill 
eller önskar (Sandman & Kjellström, 2018). Autonomi är en av de viktigaste etiska 
principerna i omvårdnaden som sjukvården ska ha som mål att respektera. Det innebär att 
patienten får möjlighet att vara självbestämmande och delaktig i beslut om sin vård vilket har 
sin utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 217:30, 5 kap., §1) och i Patientlagen 
(SFS 214:821, 4 kap., §1). Hälso- och sjukvårdslagen beskriver att vården ska bygga på 
respekt för patientens självbestämmande och integritet och Patientlagen betonar att patientens 
självbestämmande och integritet ska respekteras. Att vara autonom handlar om att “en person 
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gör vad hon väljer att göra och väljer att göra som hon gör för hon vill det” (Sandman & 
Kjellström, 2018, s. 245). Att vara autonom kan ytterligare förstås utifrån tre delar, autentiska 
önskningar, beslutskompetens och handlingseffektivitet.  
 
2.2.1 Autentiska önskningar 
Autentiska önskningar innebär att önskningarna är patientens egna, vilket ibland kan vara 
svårt att avgöra när personen kan vara påverkad av yttre faktorer som droger, hypnos, 
depression eller förvirring. Önskningar kan vara autentiska trots att personen är påverkad av 
droger eller förvirrad av sin sjukdom, en kunskap som vårdarna bör ha med i sin bedömning 
av patienter (Sandman & Kjellström, 2018). 
 
2.2.2 Beslutskompetens 
Nästa del i att vara autonom är att vara beslutskompetent, vilket är komplicerat att bedöma. I 
detta ryms förmågor som de flesta vuxna personer (som inte är under någon form av yttre 
påverkan) besitter, nämligen förmåga att fatta beslut och göra egna val, förmåga att identifiera 
och skilja olika val och handlingsalternativ. Men också förmågan att se följder av de beslut 
som tas och vilket alternativ som är mer eller mindre sannolikt. Där ingår dessutom förmåga 
att värdera vilka följder som är mer eller mindre önskvärda. Slutligen tillkommer förmågan att 
kunna väga samman allt som nämnts till ett beslut och omsätta beslutet i en handling och att 
kunna hålla sig till beslutet till viss grad, men att ändå kunna ändra sin uppfattning om ny 
information uppkommer. En person behöver inte uppfylla alla kriterierna i varje 
beslutssituation, utan det viktiga är att personen besitter dem. Den behöver ha en miniminivå 
av dessa beslutsförmågor för att räknas som autonom och utöver det kan personen ses som 
mer eller mindre beslutskompetent (Sandman & Kjellström, 2018).  
 
2.2.3 Handlingseffektivitet 
När en person har autentiska önskningar och en miniminivå av beslutskompetens så har denne 
en grundnivå av autonomi. Besitter dessutom personen en handlingseffektivitet att genomföra 
sina önskningar och beslut blir personen mer autonom. När personen är handlingseffektiv 
omfattar det att besitta fysiska och psykiska förmågor för att omsätta autentiska önskningar 
och besluts i handling. Inom vården är patienten i många fall i en situation där denne utövar 
autonomin genom att ta beslut men är själv inte förmögen att genomföra besluten (Sandman 
& Kjellström, 2018). Meza och Kushner (2017) beskriver i sin studie att det är av yttersta vikt 
för äldre patienter att bibehålla sitt oberoende och ha kontrollen över sitt liv. Förmågan att ta 
egna beslut är associerat med integritet, värdighet och välbefinnande. Detta gäller även om 
patienten har ett betydande hinder eller handikapp och är i behov av assistans, bara de själva 
har kontrollen över och bestämmer hur hjälpen skall ges (ibid). Patientens önskan behöver 
balanseras mot de funktioner som patienten besitter, såväl fysiska som psykiska och de 
omvårdnadsmål och behandlingsalternativ som finns tillgängliga. Vårdarna behöver finnas 
som en hjälp och ett stöd för patienten i dessa situationer och välja den vård som är i bästa 
intresse för patienten (Moran, 2004). Cummings (2012) beskriver i sin studie att bedömningen 
av en patients beslutsförmåga baseras på att patienten måste antas ha kapacitet om de inte är 
helt uppenbart att de saknar det. Patienten antas kunna fatta beslut fram till dess att alla 
praktiska steg för att hjälpa dem att göra det har vidtagits utan framgång. Patienten bör inte 
behandlas som oförmögen att ta ett beslut bara för att de för omgivningen gör okloka beslut. 
Beslut som fattas åt patienten som har nedsatt beslutsförmåga behöver göras utifrån den 
enskildes bästa och slutligen innan beslut genomförs behöver beslutet övervägas så det inte 
begränsar patientens rättigheter och frihet (Cummings, 2012). Detta ger en liknande bild av 
hur Sandman och Kjellström (2018) benämner en autonom person.  
 



 

4(27) 
 

2.2.4 Paternalism   
I många av vårdbesluten misslyckas vårdarna med att involvera patienten i vårdprocessen 
(Arendts et al., 2015). Det kan vara att vårdarna går emot patientens önskemål, eller att de 
ignorerar patientens vilja i tron att de gör det för patientens bästa. Ett sådant förhållningssätt 
är att göra beslutsfattandet till paternalistiskt, det vill säga att ta över beslutsfattandet från 
patienten. Vårdarna handlar då medvetet och med en motvilja för patientens önskemål 
(Arendts et al., 2015; Sandman & Munthe, 2009). Paternalismen ignorerar att se patienten 
som en autonom individ och hanteras som en förälder hanterar ett litet barn, genom att se till 
barnets bästa men beslut fattas oberoende av barnet. I en vårdsituation kan paternalism också 
vara att vårdarna inte presenterar alla behandlingsförslag och vårdalternativ. Patienten kanske 
själv väljer det alternativ vårdarna föreslår och då är det ett eget val men om patienten givits 
all information hade kanske patienten gjort ett annat val, således kan handlingar vara 
paternalistiska även om de inte går mot patientens vilja. Paternalistisk handling kan även 
beskrivas som när en patient tillfrågas och är självbestämmande i ett beslut men inte får 
möjlighet att påverka beslutet. Vårdarna tar makten och styr vidare beslutet utan att ha 
tillfrågat eller fått medgivande från patienten. För att handla paternalistiskt mot en patient 
krävs att denne har kapaciteten för autonoma och rationella beslut som vi förutsätter att en 
vuxen person har. I motsats om patienten inte kan ta kapabla beslut på ett autonomt och 
rationellt sätt, så uppstår inte paternalism (Sandman & Munthe, 2009). För att motverka 
paternalism behövs ett samtycke, patienten behöver vara välinformerad och handlingen ska 
ses som frivillig men också följas av etiska riktlinjer som ett självbestämmande. Det räcker 
således inte bara att överlämna beslutet till att tas av sjuksköterskan för att det inte ska räknas 
som paternalistiskt. Men det kan vara svårt att avgöra om en välinformerad patient kan vara 
fullt självbestämmande i sina beslut, däremot ska den ges möjlighet att vara det så långt det är 
möjligt. Vårdarna bör därför främja att patienten själv är delaktig och tar beslutet. När 
vårdandet handlar om att ta över patientens beslutsförmåga är det kanske inte alltid en etiskt 
rätt handling men beroende på hur vårdsituationen ser ut kan det ibland vara försvarbart 
(Sandman & Munthe, 2009). Sandman och Kjellströms (2018) beskriver att vid begränsningar 
i patientens beslutsförmågor kan vårdpersonals övertag av dem ibland vara nödvändiga och 
försvarbara, framför allt i de fall där behandling och vårdandet annars kan få allvarliga 
konsekvenser. 
 
Patientens val brukar kallas det informerade valet eller konsumentmodellen av vårdbeslut. 
Patienten är auktoriteten över besluten och också den som fattar det slutliga beslutet över sin 
vård. Detta förutsätter att patienten är välinformerad om olika alternativ för att kunna ta beslut 
som är för sitt eget bästa (Sandman & Munthe, 2009).  
 
2.2.5 Delat beslutsfattande  
Delat beslutsfattande (shared decision making, SDM) kan beskrivas utifrån olika 
beslutsmodeller vilket innebär och kan ses som en förhandlingsbar kompromiss mellan 
vårdare och patient där vårdarna agerar professionellt utifrån vad de anser och uppfattar vara 
den bästa omvårdnads- och medicinska behandlingen för patienten och vidare låter patienten 
vara autonom i den (Sandman & Kjellström, 2018). För att få en fördjupad förståelse för 
begreppen och olika modeller följer här en beskrivning av Sandman och Munthe (2009) 
analys. Författarna beskriver i sin studie hur de vill undersöka var SDM befinner sig i 
förhållande till paternalism och patientens val (patient choice, PC) och jämföra om de kan 
finna versioner av paternalism och patientens val som innehåller en eller flera delar av SDM. 
Därefter vill de göra en koppling mellan respektive beslutsmodell och de grundläggande 
etiska idealen i hälso- och sjukvård. De menar att idealen kan både komplettera och 
konkurrera med varandra. Paternalismen ses som idealet som agerar i patientens bästa intresse 
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medan PC är det ideal som kopplas till att respektera patienter som autonoma och rationella 
individer. Om man sätter paternalism och PC med dess extremer i varsin ände på en skala 
kommer ingen av ändpunkterna vara jämförbara med SDM men inåt mittpunkten på skalan 
kan det finnas delar som till stor del representerar SDM (figur1.). I de extrema fallen av 
paternalism använder vårdarna monologer och redan i förväg bestämda standarder för att ta 
fram vad som är relevant för behandlingar, vilken information som behövs och resultat av 
kliniska beslut. Besluten meddelas sedan patienten som inte själv är med i beslutsprocessen. I 
samma extrema fall inom PC är det omvänt, patienten har en förutbestämd uppfattning om 
vad som är relevant att ta reda på, hur det uppnås och vad målet med behandlingen är. 
Därefter också vilket beslut som skall göras i förhållande till det. Detta betecknas som 
”konsumentmodellen”. Ingen av dessa exempel innehåller SDM. Vid förflyttning ytterligare 
ett steg in på skalan från båda håll så har patient eller vårdare en rätt att ge veto på den andres 
förslag. Patienten kan då avslå ett vårdförslag och vårdaren kan insistera eller avråda från en 
behandling. Detta räcker inte för att dela ett beslut och SDM är inte kompatibelt till detta 
(Sandman & Munthe, 2009). 
 

 
 

                                                        
                                                     Shared decision making? 

Figur 1. 

2.2.5.1 Paternalistiska modeller 
Patient Adapted Paternalism Patienten berättar om hur denne lever sitt liv, vad som är viktigt 
och vilka tidigare erfarenheter av olika hälsoproblem som finns. Vårdaren tar med denna 
information i beslutsprocessen och anpassar beslutet om vidare vård efter vad vårdarna fått 
veta. Detta leder fram till ett beslut som passar patienten. Vårdaren agerar paternalistiskt 
eftersom informationen tolkas endast av denne och beslut fattas utan att patienten tillåtit det. 
Nästa steg på skalan skulle vara att vårdaren verkligen lyssnar på patientens preferenser, dess 
åsikter och motiv samt anledningar till dessa. Dessutom väger vårdaren in annan aktuell 
information så vårdaren kan komma fram till ett beslut som bäst motsvarar patientens 
önskemål, Patient Preference-satisfaction Paternalism. Problemet med ovanstående modeller 
är att patienten endast fungerar som informationsgivare medan vårdaren är den som hanterar 
beslutsfattandet och ensam utvärderar informationen. Relationen är statisk. För att relationen 
skall bli mer dynamisk krävs ett engagemang i diskussionen där båda parter får chans att väga 
informationen mellan sig. På så sätt tillgodoses deras respektive idéer och preferenser. Shared 
Rational Deliberative Paternalism är en modell där både vårdaren och patienten deltar i 
adekvata diskussioner och funderingar och försöker se alla relevanta fakta och orsaker. I 
slutändan bestämmer vårdaren vilken möjlighet som ska väljas (Sandman & Munthe, 2009).  
När förflyttningen från sidan börjar närma sig mittpunkten på skalan återfinns på andra sidan 
mittpunkten modeller som grundar sig i patientperspektivet. Längst ut på denna sidan i skalan 
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ligger Informed Patient Choice där patienten fått de olika vårdalternativen presenterade och 
sedan själv gör valet. Nästa steg är Advised Patient Choice där vårdaren presenterar 
vårdförslag men även uttrycker sin åsikt om vilket alternativ som förespråkas. Patienten fattar 
sedan sitt beslut utifrån all information. Precis som i de två första varianterna av paternalism 
är relationen statisk. När ytterligare dynamik sätts in sker även gemensamma diskussioner och 
överläggningar. I Shared Rational Deliberative Patient Choice som är närmast mittpunkten på 
denna sida deltar både vårdaren och patienten i diskussion och funderingar, överläggningar 
om fakta och orsaker lyfts fram och undersöks. I slutändan är det patienten som själv väljer. 
Dessa båda mittmodeller Shared Rational Deliberative Paternalism och Shared Rational 
Deliberative Patient Choice skiljer sig från de andra eftersom de har ett ökat delande på hög 
nivå. Författarna beskriver tre skäl till att de tycker dessa modeller är bäst kompatibla med 
SDM, etiska, intellektuella och praktiska. Etiska skäl innefattar en bättre grund för den 
fortsatta vårdrelation, där vårdaren kan vara den som fortsätter att ta hand om patientens bästa 
intresse. Intellektuella skäl innefattar att de beslut som fattas är så rationella som möjligt med 
hänsyn till preferenser och rådande situation. Praktiskt innefattar att en konflikt mellan 
vårdare och patient kan innebära att det blir svårigheter i den fortsatta vården. Genom att titta 
på detta utifrån patientens bästa intresse (paternalism) skulle det innebära att patienten får mer 
utrymme att påverka det slutliga beslutet genom att föra in preferenser och anledningar för 
förståelse för patientens vilja. Medan det ur patientens självständighets perspektiv (patientval) 
skulle ge utrymme för vårdaren att redogöra för vad som hade betydelse och ligger i 
patientens intresse, vilket då skulle ge patienten möjlighet att granska sina preferenser och 
orsakerna till dessa (Sandman & Munthe, 2009). 
 
2.2.5.2 SDM - dela hela vägen 
För att nå hela vägen till SDM krävs att vårdare och patient arbetar tillsammans med att bli 
eniga om vad som är det mest rationella och välgrundade beslutet. De behöver arbeta 
tillsammans genom kontinuerlig kommunikation och ompröva fattade beslut. 
Detta beskrivs i modellen Shared Rational Deliberative Joint Decision. Om detta ska fungera 
är relationen beroende av att vårdaren inte utnyttjar sin auktoritet som medicinsk expert, 
vilket författarna menar ibland händer i verkligheten. Risken finns att det tar tid och 
ansträngning att utföra denna uppgift samt att de yrkesverksamma måste vara välutbildade för 
att klara av denna modell ses också som ett hinder att tillämpa denna modell. Det sista 
författarna anmärker på är att det finns en otydlighet i hur besluten tas. Denna modell är 
egentligen samma som de båda mittmodellerna av paternalism och PC, med undantag att här 
uppstår konsensus. (Sandman & Munthe, 2009). 
  
En sista modell att nämna är Professionally Driven Best Interest Compromise.  
Vårdaren försöker efter konflikt att genom strategiska åtgärder få patienten att acceptera det 
beslut som vårdaren anser mest lämpligt. Om enighet inte uppstår kan det leda till långa 
överläggningar innan beslut. Vårdaren måste inta en lägsta nivå av vad som ligger i patientens 
bästa. Det gäller att beslutet anpassas så att patienten accepterar det och att det är i enighet 
med patientens självbestämmande samtidigt som det ska baseras på vårdarens ideal om att 
göra det som är bäst för patienten. Resultatet av beslutet blir att konsensus uppstår ur en 
kompromiss. Återkommande i alla modellerna är delning av besluten, i vilken mån det 
förekommer eller inte förekommer. Den modell som författarna anser ha de bästa 
förutsättningarna att så långt det är möjligt uppfylla SDM är Shared Rational Deliberative 
Joint Decision. Skulle en situation uppstå där enighet inte kan nås föreslås antingen 
Professionally Driven Best Interest Compromise eller en någon av de två mittmodellerna 
inom paternalism och patientens val (Sandman & Munthe, 2009). 
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2.3 Nedsatt beslutskompetens  
Med beslutsfattande kapacitet eller beslutskompetens menas förmågan att förstå och göra sina 
egna beslut. Beslutsfattande hos den äldre patienten kan vara både temporärt och permanent 
eller fluktuera mellan dessa. Kapacitet för ett effektivt beslutsfattande är ett grundläggande 
element vid medgivande till medicinsk behandling (Moran, 2004). Meza och Kushner (2017) 
beskriver i sin studie att de äldre i mötet med vårdarna framhåller kommunikationen som den 
centrala frågan. Enligt de äldre uppstod det bästa vårdmötet när det fanns ett genuint intresse 
för den äldre och när vårdarna tog sig tid att lyssna för att kunna förstå den äldres synpunkter. 
I många fall var den äldre patienten nöjd med att överlåta beslutet åt en expert. Bara den äldre 
först själv hade fått möjlighet till att ta beslutet och bestämma över sin egen vård. De äldre 
som deltog i Meza och Kushners (2017) studie beskrev hur viktigt det var att de blev tagna på 
allvar och att vårdarna interagerade med dem, blev bekant med dem och deras särskilda 
problem. De menar att denna information skulle kunna hjälpa till att inspirera vårdarna att 
värna om den äldres rätt till autonomi. Dessutom kan patienten som är sårbar i sin situation av 
att vara beroende behöva stöd i att främja självständighet och beslutsförmågor (Lindberg et 
al., 2014). 
 
2.3.1 Vårdmötet    
Sjuksköterskor i akutsjukvården arbetar till vardags med att fatta beslut som är baserade på 
begränsad information om patienten. De gör ofta snabba medicinska bedömningar och en 
planering av ytterligare vårdåtgärder (Cummings, 2012; Evans, 2005). Samtidigt skapar de sig 
en förståelse om huruvida patienten kan förstå och förmedla vad som har hänt dem. Är 
patientens berättelse bristfällig kan ytterligare kunskap behövas och då kan sjuksköterskan 
kontakta patientens familj eller andra vårdgivare. Kunskapen från patienter, anhöriga och 
andra vårdgivare bidrar till sjuksköterskans slutliga bedömning av patientens vårdbehov 
(Cummings, 2012). Sjuksköterskan på akutmottagningen bör i varje situation det efterfrågas 
ett beslut kontrollera patientens beslutsförmåga eftersom en del patienter kan ta beslut som 
vissa saker men inte om andra. Således bör sjuksköterskan ha med sig att beslutskompetensen 
kan variera hos en del patienter särskilt hos dem med demens eller förvirring, där 
beslutskompetensen även kan fluktuera under varje dag (Cummings, 2012).   
Statens medicinska-etniska råd, SMER (2014) visar att när en äldre patient har nedsatt 
beslutsförmåga behöver vårdarna vara lyhörda och ge patienten stöd för att möjliggöra ett 
beslutstagande. Om vårdarna inte respekterar patientens önskemål och vilja så att god 
omvårdnad kan främjas strider det mot lagstiftning och mot autonomiprincipen (Sandman & 
Kjellström, 2018; Socialstyrelsen, 2016). Flera studier visar att det finns brister i sjukvården 
där autonomiprincipen inte följs av sjuksköterskor (Arendts et al., 2015; Aveyard, 2000; 
Frank, Asp & Dahlberg, 2009). Frank et al. (2009) studie visar att äldre patienter upplever att 
de inte blev sedda och bekräftade på akutmottagningen. Detta berodde på sjuksköterskornas 
förhållningssätt mot patienten då de inte lät denne vara delaktig i besluten om sin egen vård, 
vilket bidrog till att autonomin uteblev och det upplevdes av patienten som fråntagen rätt till 
att kunna vara självbestämmande. Ett uteblivet bemötande av patientdelaktigheten och 
självbestämmandet kan påverka patientens integritet och kan ses som en kränkande 
vårdhandling (Sandman & Kjellström, 2018; Stubberud, 2013). Arendts, et al. (2015) visar att 
sjuksköterskor tog besluten åt den äldre patienten med nedsatt beslutsförmåga när de 
skickades in till akutmottagningen. Sjuksköterskan frågade inte efter patientens önskemål och 
de fick heller inte någon information om vad som skulle hända. När den äldre patienten har en 
nedsatt beslutsförmåga kan konsekvensen bli att sjuksköterskor inte respekterar autonomin. 
Aveyard, (2000) beskriver att om autonomin blir begränsad eller uteblir kan sjuksköterskors 
egna värderingar och attityder istället spegla vårdandet. Studien visar vidare på att det finns 
brister i vårdmötet för hur sjuksköterskor förstår och bedömer om en patient är autonom. 
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Moran (2004) studie beskriver att den äldre patienten är sårbar och i beroendeställning när 
denne kommer till akutmottagningen. Sårbarheten kan påverka patientens förmåga till att 
uttrycka, förstå och bekräfta ett beslutsval. Sjuksköterskor kan då få svårigheter att förstå 
patientens önskan och vilket val denne vill göra. Vårdhandlingen kan då föranleda att bli 
paternalistiskt (Sandman & Munthe, 2009).  
 

3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

3.1 Patientdelaktighet 
Patientens medverkan i vården har stor betydelse, både för att vården ska vara god men också 
för att den ska vara säker. För att vården ska kunna vara god behöver patienten dessutom få 
lov att vara delaktig i den. Patientdelaktighet i vårdsammanhang innebär att ta ansvar, få råd 
och information och på så sätt kunna påverka sin vårdsituation och möjligheten till 
självbestämmande. Delaktighet är en rättighet patienten har och den består av ett etiskt krav i 
vårdmötet för att vårdandet ska bli gott och rätt. I en vårdvetenskaplig teori har både patient 
och vårdare ansvar över patientens vårdbeslut. Det behöver då finnas ett samspel mellan dem 
där båda parterna delar sina erfarenheter och har förståelse för varandra (Dahlberg & 
Segersten, 2010). “Sjuksköterskan ska ha kompetens att både utföra omvårdnadsuppgifter 
med skicklighet och att etablera en förtroendefull relation med patienten och dennes 
närstående, vilket är en förutsättning för god omvårdnad (s.5)” (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Samspelet mellan vårdaren som expert och patienten som 
delaktig kan då leda fram till ett gott och rätt beslut (Dahlberg & Segersten, 2010). 
  
För att delaktighet skall uppstå krävs det att minst två personer samverkar i ett möte och att 
där sker någon form av kunskapsutbyte. Det är i vårdmötet när patient och vårdare samtalar 
som patientdelaktighet uppstår och blir användbart (Sandman & Kjellström, 2018). De 
centrala delarna i patientdelaktighet är medverkan, involvering och samarbete som kan 
uttryckas i fyra kännetecken. Första kännetecknet i patientdelaktighet är att upprätta en 
relation som bör karaktäriseras av respekt, tillit, ömsesidighet och positiva känslor. Andra 
kännetecknet är att vårdaren behöver överlåta kontroll och makt till patienten, skapa en 
jämlikhet och ett ansvar där patienten kan delta. Om en patient inte vill medverka leder det till 
att det är svårt för vårdaren att skapa delaktighet. Trots detta är det vårdarens ansvar att se till 
så det skapas möjlighet för patienten att vara delaktig och underlätta och stödja patienten i 
detta. Det tredje kännetecknet är att vårdaren delar information och kunskap med patienten. 
För att informationen skall upplevas som meningsfull för patienten och delaktighet skall 
uppstå behöver vårdaren anpassa informationen efter patientens behov och skaffa sig kunskap 
om vilka förväntningar och åsikter patienten har på informationen. I det fjärde kännetecknet 
beskrivs nivån av delaktighet. I vilken utsträckning delaktighet kan uppstå beror på hur 
vårdaren klarar att motivera, uppmuntra och stödja patienten till delaktighet samt i vilken 
utsträckning patienten tar eget ansvar till att vara delaktig i sin vård. I vilken mån ansvaret kan 
tas beror på vilka förmågor patienten besitter, hälsostatus och hur tilliten till vårdaren är 
(Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2008; Sandman & Kjellström, 2018). 
  
Forskningsstudien är tänkt att skapa kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av hur de 
förhåller sig till autonomi hos den äldre patienten. Studien kommer att ha en referensram som 
utgår ifrån det vårdvetenskapliga perspektivet patientdelaktighet. Dagens forskning tyder i 
stor utsträckning på att patienten inte tas med i beslut vilket leder till att patientdelaktighet 
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uteblir (Arendts et al., 2015; Lindberg et al., 2014) Genom att belysa sjuksköterskans 
förhållningssätt till patientdelaktighet så kan en medvetenhet skapas och därmed 
förutsättningar för att bevara patientens autonomi i vårdsammanhang (Dahlberg & Segersten, 
2010). 
 

4 PROBLEMFORMULERING 
 
Äldre människor är en återkommande patientgrupp på akutmottagningen. Vid sjukdom är den 
äldre sårbar och kan då besitta en nedsatt beslutsförmåga i varierande grad. Vilket innebär att 
den äldre få svårt att förstå information och förmedla sina behov. Sjuksköterskor på 
akutmottagningen kan då få svårigheter att förstå patientens önskningar och behov vilket kan 
leda till att självbestämmande och delaktighet inte tillmötesgås. Dagens akutsjukvård strävar 
efter att göra patienten delaktig i vården och sjuksköterskan har till uppgift att vårda patienten 
utifrån dennes bästa och med patienten helhet i fokus. Vårdandet ska utgå från lagar och 
regler där patientens självbestämmande och integritet bör vägas i varje moment.  
 
Det finns endast en begränsad mängd kvalitativ forskning om hur sjuksköterskor på 
akutmottagningen bemöter äldre sköra patienter och hur de förhåller sig till dennes autonomi.  
Detta visar på att det finns en stor kunskapsbrist inom området och ett behov av ny forskning. 
Kunskapen skulle kunna bidra till att förebygga orättvis behandling av äldre som drabbas av 
akut sjukdom och således också ge ett ökat välbefinnande och en förbättrad livskvalitet. 
 

5 SYFTE 
 
Syftet var att beskriva förhållningsätt till den äldre patientens autonomi när denne vårdas på 
akutmottagningen utifrån sjuksköterskors levda erfarenheter.  
 

6 METOD 
 

6.1 Design 
Studien genomfördes med en reflekterande livsvärldsansats med en grund i fenomenologi. 
Den ontologiska ansatsen grundas i Husserls livsvärldsteori och Merleau-Pontys kunskapssyn 
på hur den levda kroppens erfarenheter sammanflätas med livsvärlden. Studien har en grund i 
intentionalitetsteorin som är en del av livsvärldsperspektivet som beskriver hur mening och 
innebörd skapas (Friberg & Öhlén, 2017). Ansatsen är beskrivande och har ett fokus på 
fenomenet, vilket i denna studie var att hantera den äldre patientens autonomi såsom den 
erfars av sjuksköterskor. Metodologiska principer som följt med livsvärldsansatsen är att vara 
öppen och följsam till fenomenet som skulle undersökas. Detta innebar ett förhållningssätt där 
deltagarnas berättelser fick styra intervjuprocessen. Den egna förförståelsen försökte tyglas så 
att förförståelsen så lite som möjligt skulle påverka svaren. Öppenhet och följsamhet 
tillämpades även under dataanalysen vilket innebär ett förhållningssätt där det inte gällde att 
förstå data utifrån egna antaganden utan med nyfikenhet och vilja försöka hitta ny kunskap 
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med utgångspunkt från deltagarnas livsvärld. Till dataanalysen användes en beskrivande 
innebördsanalys med ambition att identifiera fenomenets essens (Dahlberg, 2014; Dahlberg, 
Dahlberg & Nyström, 2008). 
  

6.2 Urval 
Urvalsmetoden gjordes via ett bekvämlighetsurval vilket är ett snabbt sätt att få deltagare till 
en studie (Polit & Beck, 2008). Sjuksköterskor från två akutmottagningar i södra Sverige 
tillfrågades om intresse av att delta i studien. För att få ett så brett urval som möjligt fick alla 
sjuksköterskor med ett års erfarenhet från akutmottagning en förfrågan. Inklusionskriterierna 
var således sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som tjänstgjort på akutmottagningen i 
minst ett år. Ålder, kön och erfarenhetsgrad var därför varierande. För att kunna genomföra 
intervjuerna inhämtades tillstånd från verksamhetscheferna. Därefter togs kontakt med 
enhetscheferna på de båda akutmottagningarna, för att få hjälp med att sända ut skriftlig 
information om studien via e-post angående förfrågan om att delta. Information om studien 
gavs även på morgonmöten samt genom att informationsbrevet sattes in i en 
informationspärm för anställda. Deltagarna anmälde sitt intresse att delta till författarna av 
studien. Målet var att genomföra 12 intervjuer, där antalet hade diskuterats fram i samråd med 
handledaren. De första 6 som anmälde sig på respektive akutmottagning inkluderades i 
studien. Ytterligare en deltagare anmälde sitt intresse och valdes att inkluderades. Totalt 
genomfördes 13 intervjuer. Alla deltagarna var kvinnor mellan 25–62 år. De hade arbetat som 
sjuksköterskor i 1–38 år varav 1–31 år på akutmottagningen. Deltagarna var både 
allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor med inriktning på akutsjukvård, 8 av 13 
deltagarna var ledningssjuksköterskor, ett fåtal hade speciell geriatriskutbildning och 8 av 13 
hade handledarutbildning. Gemensamt för alla var att deras tidigare arbetslivserfarenhet 
utgjordes av vårdarbete, som vårdbiträde, undersköterska eller sjuksköterska på avdelning 
eller inom kommun. 
 
 

Ålder Medelålder År som 
sjuksköterska 

Medelantal år 
som  
sjuksköterska 

År som sjuksköterska 
på akutmottagning 

Medelvärde av antal år 
som sjuksköterska på 
akutmottagning 

25–62 41,7 1–38 15,3 1–38 11 

 

6.3 Datainsamling  
Intervjuerna genomfördes under en veckas tid i januari 2019. Datainsamlingen gjordes via 
enskilda intervjuer utifrån deltagarnas livsvärld med ett öppet och följsamt förhållningssätt. 
Innan intervjun påbörjades togs förslag på intervjufrågor till en guide fram i samråd med 
handledaren (bilaga A). Därefter testades frågorna med sjuksköterskor i 3 provintervjuer. 
Efter råd och godkännande från handledaren påbörjades sedan intervjuerna. Dessa 
genomfördes i enskilda rum avskilt från akutmottagningen på båda sjukhusen. Tidpunkt för 
genomförandet bestämdes i samråd med de som skulle intervjuas.  
 
Intervjun inleddes med en öppen inledningsfråga riktat mot fenomenet utifrån en 
intervjuguide, där deltagarna uppmanades att berätta om sina erfarenheter. Följdfrågor ställdes 
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utifrån vad intervjupersonen berättat tills de inte kunde beskriva och utveckla mer. Detta 
gjordes för att få en ökad förståelse för det fenomen som undersöktes (Dahlberg et al., 2008). 
Intervjuguiden bestod av två öppna frågor: Kan du berätta om ett tillfälle när du tagit beslut åt 
patienten? Kan du berätta om ett tillfälle när du gjort patienten delaktig? Guiden användes 
som ett stöd under intervjuerna och anpassades utefter varje deltagare och situation. De 
innebar att de två öppna frågorna vid några tillfällen fick förtydligas hos en del av deltagarna 
för att de skulle kunna förstås och besvaras. Att använda intervjuguiden endast som ett stöd 
innebar också en möjlighet till att vara närvarande, öppen och följsam till det som berättades 
och inte strikt följa ett framtaget koncept (Dahlberg, 2014). Under intervjun innebar det en 
möjlighet att vara här och nu och att kunna följa upp med en öppen fråga utifrån vad 
deltagaren berättade, vilket skulle kunna vara essentiellt och värdefullt i sökandet efter ny 
kunskap (Dahlberg, 2014; Dahlberg et al., 2008). 
 
Alla 13 intervjuer ljudinspelades och längden för intervjuerna var mellan 12 minuter och 32 
minuter, med en medellängd och mediantid på 26 minuter. När intervjuerna var genomförda 
skickades flera transkriberade intervjuer till handledaren för bedömning om innehållet hade 
tillräckligt variationsrikt datamaterial. Efter godkännande fortsattes arbete med 
analysprocessen. Studien genomfördes på respektive författares arbetsplats. För att ta hänsyn 
till deltagarnas anonymitet och konfidentialitet i samband med intervjusektionen genomfördes 
de enskilt och av den som inte arbetade på arbetsplats.  
 

6.4 Dataanalys  
Som analysmetod användes en beskrivande innebördsanalys av fenomenet hantera den äldre 
patientens autonomi så som den erfars av sjuksköterskor. Det är en analysmetod med ett 
subjektivt förhållningssätt där textanalysen går från helhet till delar och sedan åter till helhet 
(Dahlberg, 2014; Dahlberg et al., 2008). De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant 
och inkluderade även av icke verbala inslag. Transkriptionen utfördes av respektive 
intervjuare och lyssnades igenom flera gånger för att noggrant lära känna materialet. Båda 
författarna läste det avidentifierade transkriberade materialet upprepade gånger. Därefter 
gjordes en första sållning av all data med fokus på att hitta meningar och stycken som svarade 
på syftet, det material som ansågs besvara det markerades i materialet. Ur den markerade 
texten plockades och färgades meningsbärande enheter ut, innebörder samt egna reflektioner 
utifrån enheterna skrevs i marginalen. De meningsenheter som liknade varandra och hade 
samma innebörd markerades i samma färg och sammanställdes sedan till i 31 olika kluster. 
Varje meningsbärande enhet beskrev en eller flera innebörder och de meningsenheter som 
liknade varandra mest utifrån fenomenet i analysen sammanfördes. Klusterna jämfördes sedan 
med innebördernas skillnader samt likheter och kunde sedan slutligen sammanställas tills 7 
stycken. Varje klusters meningsenheter granskades sedan ytterligare för att få fram de 
essentiella innebörderna. Det gjordes genom att ställa frågor till texten utifrån fenomenet i 
studien: Vad innebär fenomenet hantera autonomi till den äldre patientens så som den erfars 
av sjuksköterskor? Vad förmedlar texten för innebörden av fenomenet?  Därefter utifrån ett 
öppet förhållningsätt till fenomenet och en tyglad förförståelse kunde en ny helhet upptäckas 
och beskrivas. Den nya helheten består av fenomenets essensens som sedan byggs upp av 
olika essentiella mönster av innebörder. Essansens mönster av innebörder består av olika 
teman som beskriver fenomenets variationer med text som stöds av citat.  
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6.5 Forskningsetiska överväganden 
Studien har tagit hänsyn till etiska riktlinjer utifrån Helsingforsdeklarationen som utgår från 
autonomi-, nytto-, rättvise- och inte skada principen. Den tog också hänsyn till deltagarnas 
frivillighet, konfidentialitet och informerat samtycke (World medical association, 2018; 
Vetenskapsrådet, 2017). Innan intervjustudien genomfördes fick de utvalda deltagarna 
skriftlig och muntlig information om att studien var frivillig, vad syftet med forskningen var 
och att den kan komma att publiceras som en vetenskaplig artikel. Därtill fanns även ett 
samtycke som de fick skriva under. I informationen beskrevs också att deltagarna kunde 
avbryta intervjun när som helst utan att behöva redogöra för orsaken samt tillvägagångssättet 
vid intervjun. I intervjun fick sjuksköterskor berätta om sina erfarenheter av delaktighet och 
hur de förhöll sig till den äldre patientens autonomi, vilket kan väcka känslor och tankar. 
Känslor och tankar som sedan kunde påverka dem och skapa ett obehag. Detta var en risk och 
konsekvens som författarna till studien var medvetna om. Efter intervjuerna togs därför 
hänsyn till detta genom att alla deltagarna frågades om de mådde bra. I samtyckesbrevet fanns 
även en inbjudan att deltagarna kunde höra av sig till handledaren om besvär eller obehag 
skulle uppstå i efterförloppet samt att de när som helst kunde avbryta intervjun vilket 
bedömdes minimerar risken för skada. Avvägning gjordes avseende risken för att skada och 
orsaka lidande hos deltagaren mot nyttan att genomföra studien och det ansågs som rimligt att 
genomföra studien trots att det kunde komma att väcka en del obehag. Vid all forskning krävs 
det ett övervägande av nyttan gentemot konsekvenserna av en studie (Vetenskapsrådet, 2017). 
Hade endast konsekvenserna och riskerna respekterats hade det inte genererats någon ny 
kunskap (Kristensson, 2014). Hänsyn till konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att 
deltagarna till intervjustudien avidentifierades så att ingen information om vad som sagt under 
intervjuerna kunde härledas till respektive informant. Konfidentiellkravet uppfylldes genom 
att data förvarades inlåst och oåtkomligt för utomstående samt att det kommer att lagras i 10 
år efter avslutad studie (Vetenskapsrådet, 2017). All information som framkom i intervjuerna 
kommer endast att användas för forskningsändamål därmed berörs även nyttoprincipen 
(World medical association, 2018). Skriftlig förfrågan för att få tillstånd till att genomföra 
intervjustudien inhämtades från verksamhetscheferna på två akutmottagningar i södra 
Sverige. En etisk egengranskning genomfördes med resultatet att svaret blev ja på en av 
frågorna 1–6, vilket ledde till att en rådgivning för etisk granskning rekommenderades att 
göras. Såldes skickades en ansökan om etisk granskning till Etikkommettén Sydost eftersom 
studien var planerad att publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Utfallet från den etiska 
granskningen ledde till en del justeringar och råd som genomfördes under studiens gång. 
 

7 RESULTAT 
 

Essensen av fenomenet att hantera den äldre patientens autonomi på akutmottagning är att 
brista i kunskap om autonomi, brista i förmåga till kritiska reflektioner avseende etiska 
problem och brista i förståelse av hur patientdelaktighet kan främjas i en otillåtande 
vårdmiljö. Förhållningssätt som främjar den äldre patientens autonomi och delaktighet är 
sköra och hindras av den försvårande vårdmiljön vilket skapar känslor av otillräcklighet. 
 
Fenomenet beskrivs vidare med innebördstema: Att prioritera i en stressig vårdmiljö, Att 
sträva att bevara autonomin, Att bedriva övertalning för patientens bästa, Att i akuta 
situationer tvingas bortse från patientens autonomi, Att ta beslut utifrån egna värderingar, Att 
ta beslut utan tillgång till patientens samtycke, Att utesluta och kränka patienten.    
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7.1 Att prioritera i en stressig vårdmiljö  
I vårdmötet där det finns en försvårande vårdmiljö till följd av tidspress, brist på resurser och 
bristande förmåga till kritisk reflektion kring hur patienten görs delaktig reduceras patientens 
möjlighet till att kunna vara delaktig och autonom. Vårdmiljöns inverkan på förhållningssättet 
till patienten innebär att hantering av autonomin prioriteras bort med konsekvenser som 
brister i omvårdnad och kontinuitet i vårdmötet.  
 
“Vi hinner knappt säga hej till patienten och då är det rätt svårt att få den delaktig i vad som 
händer... och sker... Så det är väl tidsbrist som gör att man inte har den tiden på akuten att 
sitta ner och prata med patienterna... Man ska vara glad om man har sett sina patienter på ett 
pass, tyvärr... Det påverkar patienten på det sättet att dom inte får… Omvårdnaden blir ju 
inte så fullgod som man vill att den ska vara, för att den blir åsidosatt… för att det blir 
medicinska grejer som man behöver göra som är viktigare.”   
 
Det skapas nya arbetssätt med strategier för att hinna möta patienten, där innebörden är att 
optimera tiden och beslut fattas utan att patienten ges möjlighet till medverkan. Stress och 
bristande förmåga till reflektion gör att patientens utrymme minskas och autonomin begränsas 
eller helt uteblir vilket leder till att patienten exkluderas från sin vård. 
 

7.2 Att sträva att bevara autonomin 
I en vårdmiljö som är lugn där det finns utrymme för tid och en förmåga till kritisk reflektion 
kring hur patientens autonomi kan tillgodoses, hanteras den äldre patienten så att dennes 
delaktighet och autonomi ges plats i beslut som tas. Förhållningssättet innebär att skapa en 
förståelse för patientens behov genom att se människan bakom patientrollen och möta 
personens önskningar på en nivå som är anpassad till individuella förutsättningar.  
 
“Det är en del av deras autonomi känner jag, att de får vara delaktiga… nu får jag lägga 
fram min sida av de. Det är ju inte bara när det rör handlingsbeslut som de är autonomi, utan 
det är hela vägen från att de kommer innanför dörren.”   
 
Vårdrelationen präglas av återhållsamhet, öppenhet och följsamhet med hänsynstagande till 
de förmågor som patienten har, i syfte att ge patienten möjlighet att bestämma över sig själv. 
Genom stöd, hjälp och prövande av förmågor söks patientens bekräftelse på vidtagna och 
planerade handlingar. Genom lyhördhet i samtal och observation av kroppsspråk finns 
beredskap för att avbryta en vårdhandling om patienten invänder. I samspel och genom dialog 
förs en strävan mot att bevara patientens autonomi.  
 

7.3 Att bedriva övertalning för patientens bästa 
I vårdmötet sker ett övervägande där patienten fråntas sin autonomi i syfte att göra det bästa 
och rätta för att gagna patienten. När atmosfären i vårdmötet är öppen och tillåtande, med tid 
och möjlighet till lugna samtal, ges förklaringar för att få patienten att förstå begränsningar 
och risker, rådet som ges är enkelriktat och specifikt.   
 
“Då kunde man sätta sig ner och så pratade man med henne. Då var vi överens, då kom vi 
fram till att det inte var någonting. Då var det liksom... ett samtal man förde, och man 
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diskuterade fram och tillbaka, vad man kunde göra och liksom... Eller om det är vi som 
övertalar henne? Vad vet jag?”   
 
När förklaringar, råd och information övergår i övertalning blir atmosfären sluten, styrande 
och milt tvingande för att få patientens godkännande. Hanteringen är en brist i förmåga till 
kritiska reflektioner avseende etiska problem. Med detta följer en känsla av att försöka 
enkelriktat argumentera för ett motiv och att patienten inte respekteras, vilket leder till en 
känsla av att vara otillfredsställd. 
 

7.4 Att i akuta situationer tvingas bortse från patientens autonomi 
Många beslut på en akutmottagning är tillfälliga beslut i en akut situation där patienten inte 
självständigt kan vara delaktig. 
 
 “På ett sätt kan man säga att vi tog ganska många beslut över hans huvud, eftersom han kom 
in och var först RLS 1 och sjönk ganska så kraftigt i medvetande till en RLS 7.”  
 
Patienter som är medvetslösa har ingen möjlighet till autentiska önskningar och 
vårdpersonalens handlande är utifrån vad som är det bästa för patienten, grundat på fakta och 
den information som finns om sjukdomstillstånd och patientens tidigare status.  
 
“Men så sa jag: ’Det är precis som om han krampar’. Men det var ju en AT-läkare som stod 
där då. Men jag sa: ’Vi måste ju ge någonting’…. För jag tänkte att det är ju lika bra 
liksom… för det måste han ju ha. Och du vet, jag stod där och frågade igen: ’Jamen ser ni 
inte, han krampar ju!’ Man vill ju inte att en människa ska dö framför ens ögon och vi inte 
gör något.”  
 
Hanteringen innebär exklusion av patientautonomi där besluten tas utan medgivande eller 
samtycke i syfte att rädda liv. I situationen betraktas patienten inte vara en autonom individ 
och vårdpersonalens tar över besluten. Inkludering av anhöriga erfars i en del situationer 
kunna stärka patientens autonomi eftersom de kan bidra med viktig information om vilka 
önskningar patientens har.  
 

7.5 Att ta beslut utifrån egna värderingar  
I en för patienten okänd och ny miljö intas ett förebyggande förhållningssätt till patientens 
autonomi vilket innebär att ta beslut för att skydda patienten och hindra från skada. Besluten 
grundar sig i de egna värderingarna. Förhållningssättet innebär en hantering av situationen 
och ett vårdande som utgår ifrån hur de själva vill bli vårdade eller den vård som de skulle 
önskat anhöriga i en liknande situation.  
 
 ”Oftast ... försöker man göra vissa saker för deras bästa. Men man vet ju ändå inte vad deras 
bästa är alltid… Det är välmening, liksom att man kanske... vill hjälpa dom. Men man tar 
förgivet att alla människor vill saker, men jag kan... ändå inte veta.” 
 
 Det finns även ett mod att stå upp för patienten genom att ifrågasätta behandlingar grundat ur 
sina egna värderingar och erfarenheter, våga gå emot tagna beslut för att patienten inte ska 
komma till skada eller för att minska patientens lidande. Då sätts autonomin på undantag för 
att patienten inte anses förstå sitt bästa, dock med föresatsen att värna och skydda patienten. 
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Hanteringen är en bristande etisk reflektion där autonomin fråntas till följd av övertro till egen 
centralisering. 
 

7.6 Att ta beslut utan tillgång till patientens samtycke  
När den försvårande vårdmiljön sammanfaller med oförmågan till etisk reflektion och 
okunskap ges inte patienten utrymme och möjlighet till delaktighet. I de fall där den äldre 
patienten är medtagen eller har nedsatt kognitiv förmåga som bidrar till att önskemål och 
åsikter inte kan uttryckas, är det sjuksköterskan som utan tillåtelse tar beslut åt patienten.  
Sådana beslut tas utifrån en föreställning att patienten inte besitter förmåga till att 
självständigt fatta beslut, vilket grundar sig i egna uppfattningar och värderingar men också 
utifrån en okunskap om hur patientens autonomi kan mötas. 
 
“Sen överlag när patienter kommer in till akutmottagningen så är det väldigt sällan man 
bollar behandlingsalternativen för dem, eller vilka alternativ de har, utan vi gör som vi alltid 
gör… Nackdelen med att man låter patienterna vara med och bestämma är väl ibland att de 
inte riktigt vet innebörden”  
 
 I de flesta fall där patientens förmåga är nedsatt finns en förförståelse om att det finns ett 
patientsamtycke till att överlåta beslutet. Innebörden av förhållningssättet är en beskuren rätt 
till delaktighet. 
 

7.7 Att utesluta och kränka patienten 
I en försvårande vårdmiljö när sjuksköterskorna är utmattade eller upplever att patienten är 
krävande görs patienten inte delaktig. Förhållningssättet är att se bort från ansvaret att värna 
om patientens autonomi, alternativt att inte orka ta ansvar då det upplevs som alltför 
mödosamt och omfattande. Hanteringen innebär att den etiska reflektionen uteblir och 
patienten blir fråntagen all rätt till autonomi. 
 
“Ibland tittar man lite jämte patienten för att man orkar inte riktigt alla dagar heller, om det 
är mycket och så. Eller om man tycker att någon är lite jobbig.”  
 
 Vid flera vårdtillfällen tas beslut över den äldre patientens huvud, utan att hänsyn tas till 
dennes åsikt eller vilja. Förhållningssättet är påtvingande och beror på tidsbrist men också på 
okunskap som baseras på en föreställning att patienten inte är mottaglig för information och 
delaktighet. Det innebär att patienten utesluts från att bestämma över sin vård och innebörden 
är en kränkande handling med fråntagen rätt till självbestämmande. 
 
“Att gripa in och hjälpa till när det egentligen inte behövs, det är också ett sorts övergrepp 
eller övergärning på något sätt. Och det gör man ibland för att det ska gå lite fortare, det får 
man erkänna.”  
 
När patienten bedöms vara på fel plats i vården hanteras det genom att leda, påverka och styra 
beslutet så att det blir som man själv vill. Förhållningssättet till den äldres autonomi innebär 
ett hänvisande men också ett avvisande. En outtalad konsekvens om fördröjd vård förmedlas 
för att styra patienten dit man själv vill. 
 
”Jag vill också att de ska förstå vår verksamhet och det kan vara jättesvårt ibland. Så det kan 
vara frustrerande när man inte förstår varandra tycker jag. Det kan bli lite hetsigt… man 
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måste lägga alla korten på bordet och säga hur det verkligen är, att man kommer prioritera 
dem jättelågt.”    
 

8 DISKUSSION 
 

8.1 Metoddiskussion 
Designen är en reflekterande livsvärldsteoretisk ansats med en grund i fenomenologin. Valet 
av metod har lett till en rad olika konsekvenser som gett både styrkor och svagheter i arbetet 
och som kan ha påverkat studiens resultat. 
 
8.1.1 Design 
Studien planerades till att börja med att genomföras med en kvalitativ metod för att beskriva 
sjuksköterskors upplevelser av hur de bemötte autonomin. Den skulle ha en kvalitativ 
innehållsanalys för att beskriva framtagen data. Under arbetets gång och i samråd med 
handledaren ändrades designen till en livsvärldsansats då denna ansågs ge en djupare kunskap 
om levda erfarenheter. Att byta metodval innebar att underliggande meningar av fenomenet 
kunde tas fram genom att studera och lyfta innebörder ur texterna. Styrkan med att byta 
metodval är att resultatet kan beskrivas utifrån erfarenheter av hur sjuksköterskor förhåller sig 
i situationer och utesluta information om hur de upplevde situationen, vilket har två olika 
innebörder och betydelse (Dahlberg, 2014; Polit & Beck, 2008). Ett annat metodval som 
skulle kunna varit lämpligt att använda var en tolkande innebördsanalys vilket ytterligare 
skulle kunna höja abstraktionsnivån i resultattexten och inte enbart beskriva innebörderna 
utan också förklara dem (Dahlberg et al., 2008). Tidsramen för studien ansågs dock inte göra 
metoden genomförbar. 
 
8.1.2 Urval 
Bekvämlighetsurvalet grundades på studiens tidsram, men också på att fenomenet skulle 
studeras på den egna arbetsplatsen. De sjuksköterskor som vald att delta i studien var av 
varierande ålder och med stor bredd av erfarenhet både som sjuksköterska och av arbete på 
akutmottagningen vilket är en styrka för resultatet. Detta bekräftas av Dahlberg (2014) som 
beskriver att i studier där det finns ett urval med bred variation och med olika erfarenheter 
stärks resultatets trovärdighet. När studier görs utifrån människors livsvärld där de ska 
beskriva sina erfarenheter behöver man söka efter personer som kan beskriva det (Dahlberg et 
al., 2008). Vid intervjuerna hade flera av deltagarna svårt att komma ihåg och beskriva 
situationer av sina erfarenheter. Det kan vara en svaghet i studien då betydelsefull kunskap 
kan ha förlorats. Men å andra sidan syntes svårigheten att beskriva konkreta situationer i de 
flesta intervjuer vilket var en styrka i resultatet, som visade brist på reflektion över etiska 
problem. Valet av antal intervjuer gjordes i samråd med handledaren där det framkom att 12 
stycken var lämpligt för studiens ändamål. Beslutet om antal intervjuer togs innan studien 
ändrade sitt metodval. Dahlberg et al. (2008) menar att vid en livsvärldsteoretisk analys räcker 
det med ett fåtal intervjuer om de innehåller tillräckligt med variationer av innebördsrika data. 
Valet blev att behålla planerat antal deltagare utifrån att materialet inte skulle innehålla 
tillräckligt med variationsrika innebörder. Valet visar sig vara en styrka för resultatet då alla 
intervjuerna beskriver olikheter men ändå genererar samma essentiella innebörd.  
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8.1.3 Datainsamlingen 
Alla intervjuerna genomfördes under en vecka, med en fördelning om 7 på den ena 
akutmottagningen och 6 på den andra. Dahlberg et al. (2008) beskriver att vid intervjuer med 
en reflekterande ansats rekommenderas att hålla en intervju per dag för att hålla fokus. Det 
fanns omständigheter som innebar att rekommendationerna ej var fullt genomförbara att följa, 
vilket kan ses som en svaghet i studien. Vid intervjuerna ställdes två öppna frågor följt av 
följdfrågor. Förhållningssättet var öppet och följsamt till deltagarnas livsvärld och den egna 
förförståelsen försökte hållas tillbaka. Insikten om att besitta en förförståelse kan ses som en 
styrka för resultatet då detta medförde ett aktivt förhållningssätt att inte medvetet spegla 
deltagarna. En brist under intervjuerna var att en del följdfrågor missades att ställas som 
kunde inneburit en fördjupning i beskrivning av vissa situationer. Orsaken till missarna antas 
ha varit oerfarenhet av intervjusituationer hos författarna. Frågorna var framtagna i en 
intervjuguide som fanns med som stöd under intervjuerna. När deltagarna valde att beskriva 
fenomenet utanför guidens ramar intogs en avvaktande hållning med utrymme för att det 
oförutsägbara och oväntade skulle komma fram, vilket kan ses som styrka i studien. Dahlberg 
et al. (2008) beskriver att vid tillfällen där intervjuaren vågar dröja sig kvar och följa 
deltagarnas spår kan nyanser och unika företeelse komma fram. Vid flera intervjutillfällen 
fick frågorna, till följd av att de upplevdes svåra, förtydligas eller ställas i en annan ordning. 
Det kan ses som en svaghet i studien, att deltagarna inte förstod frågorna eftersom det 
begränsade deras förmåga till att kunna beskriva sina erfarenheter. Farhågor uppstod om att 
de framtagna frågorna inte var fullt användbara för att svara på syftet. Resultatet som 
framträdde visade tvärtom att deltagarnas svårigheter att besvara frågorna kan ses som en 
styrka i resultat då det visar på bristande reflektion och okunskap över valda begrepp som 
ingår i sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
  
De kortaste intervjuernas kan ses som en svaghet i studien då deltagarna på kort tid inte anses 
hinna berätta om sina erfarenheter (Dahlberg et al., 2008). Efter att ha studerat alla 
intervjuernas innebörder visade de sig innehålla rikt på variationer i alla intervjuer. Den 
kortaste intervjun föreslogs först att exkluderas ur studien men i samråd med handledaren 
valdes den att behållas. Den ansågs innehålla innebörder med varierande nyanser som har 
betydelse för studiens resultat vilket är en styrka i resultatet. Vid en livsvärldsteoretisk ansats 
menar Dahlberg et al. (2008) att det inte är längden på intervjuerna som har den största 
betydelsen för kvaliteten på data utan de menar att det är variationer av innebörder i 
intervjuerna, att de innehåller nyanser av skillnader i fenomenet så att det finns ett tillräckligt 
innebördsrikt datamaterial.  
  
Författarna till studien valde att genomföra intervjuerna på varandras arbetsplatser för att 
deltagarnas integritet skulle bevaras. Dahlberg (2014) beskriver att när det letas efter någon 
nytt och oväntat behöver intervjupersonerna känna sig trygga och bekväma i intervju-
situationerna. Deltagarna i studien vågade blottlägga sig under intervjun och berättade om 
situationer där de kränkt patienter eller på annat sätt handla orätt, vilket kan ses som en styrka 
i arbetet. Det hade varit av värde att vara två intervjuare under intervjuerna, vilket kunde bidra 
till att lättare följa det spår deltagarna tog och ställa följdfrågor utifrån det. Under intervjuerna 
väcktes en hel del skuldkänslor hos deltagarna och även där hade det varit en fördel att vara 
två vid varje intervju för att kunna stötta deltagaren i dennes tankar. De känslor som uppkom i 
samband med intervjuerna bemöttes och besvarades hos varje enskild deltagare efter avslutad 
intervju. 
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8.1.4 Dataanalys 
Författarna har arbetat gemensamt under hela analyseringen. Det har inneburit att allt material 
studerats och brutit ner till delar för att återigen byggas upp till en ny helhet med innebörder. 
Meningsenheter och innebörder har studerats och reflekteras över gemensamt men också 
enskilt, vilket antas minska risken för att missa variationer och nyansskillnader i texterna och 
för ett mer trovärdigt resultat. Analysprocessen var tidskrävande och utmanande speciellt när 
klustren hade sammanställt och innebörder med variationer togs fram. Dahlberg et al. (2008) 
beskriver att analysen i processen är tidskrävande och behöver få utrymme med tid för att 
resultatet ska kunna bli rättvist och trovärdigt. Vid några tillfällen krävdes extra handledning 
med stöttning för att innebörder i dess variationer och nyanser skulle förstås. En 
återkopplande handledning gjordes i alla analyserande steg vilket ökade författarnas 
kunskaper till analysmetoden gradvis och trovärdigheten i resultatet. Förförståelsen har 
försökt att tyglas under hela processen genom att försöka låta texten tala och beskriva 
innebörder och att ställa frågor om fenomenet och därefter söka svar. Det fanns en risk att 
förförståelsen omedvetet skulle påverka och speglas i resultatet då båda författarna arbetar på 
akutmottagning och hade erfarenheter av fenomenet sedan tidigare. Analyseringsprocessen 
har beskrivits så noggrant som möjligt i metodavsnittet, när det görs visar Dahlberg et al. 
(2008) att det stärker trovärdigheten i resultatet.  
 
8.1.5 Överförbarhet 
Dahlberg et al. (2008) beskriver att en reflekterande livsvärldsstudie med resultat utifrån 
essenser med de variationsrika nivåerna är möjlig att generalisera till liknande kontexter. De 
beskriver att innan den kan generaliseras och användas behöver studien problematiseras i 
relation till kontexten där den är genomförd. Den här studien är genomförd på akutkliniken 
utifrån två akutmottagningar vilket innebär att resultatet skulle kunna generaliseras till andra 
akutmottagningar. Resultatet kan även tänkas kunna överföras till liknande kontexter som t.ex 
en akutvårdsavdelning. Resultatet kan troligen även vara användbart i andra sammanhang i 
hälso- och sjukvården där det sker ett vårdmöte mellan vårdpersonal och den äldre patienten. 
 
 

8.2 Resultatdiskussion 
 

8.2.1 Att främja delaktighet i en försvårad vårdmiljö 
Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskornas förhållningssätt till den äldre patientens 
autonomi på akutmottagningen är bristande. Begreppet delaktighet erfars som svårt och det 
ingår inte som rutin i det dagliga arbetet. Anledningen är att det råder en stor kunskapsbrist 
och en oförmåga eller ovana att reflektera kring etiska frågor. Dessutom påverkar 
akutmottagningens försvårande vårdmiljö sjuksköterskornas förhållningssätt då miljön sätter 
begränsningar i hur patienten görs delaktig. Sjuksköterskorna lyfter fram den komplexa 
situationen där de tvingas prioritera mellan omvårdnad av patienter och medicinska åtgärder 
före patientdelaktighet. Ett sådant förhållningssätt begränsar patientens rätt till 
självständighet. I studien framkommer det att sjuksköterskorna till stor del förstår delaktighet 
som att ge information och råd till patienten. De beskriver sina erfarenheter av delaktighet 
som att de informerar och berättar för den äldre patienten vad de gör och vad deras handling 
innebär. Dahlberg & Segersten (2010) menar att delaktighet handlar om mer än att ge 
information och beskriver att det innebär en möjlighet för patienten att kunna påverka sin 
situation utifrån sina önskningar. Delaktighet är ett förhållningssätt med ett samspel där det 
finns ett givande och tagande. Där sjuksköterskan bemöter patientens livsvärlds för att få 
kunskap om önskningar och förmågor. Studien visar att när det finns tid och vid de tillfällen 
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sjuksköterskorna ser människan bakom patienten och visar äkta intresse främjas delaktighet. 
De skapar ett öppet och följsamt förhållningssätt som förmedlar stöd till patienten och där 
denne ges möjlighet till självbestämmande. Att som patient bli sedd och hörd och att vårdaren 
visar en förståelse och en medvetenhet för den sårbarhet som patienten upplever vid sjukdom 
anser Lindberg et al. (2014) har betydelse för att patienten ska känna ett stöd och att den 
främjas till autonoma förmågor i ett vårdsammanhang. Fridlund, Eriksson, och Fagerström 
(2014) beskriver att den enskilde vårdaren känner att de har möjligheter att bevara äldre 
patientens autonomi, genom att ge en individuell och säker vård. Studien ifrågasätter dock om 
vården idag anses tillräckligt bra. De lyfter betydelsen av att varje vårdare behöver ha 
kunskap om etiska värden för att garantera en rättvis vård utifrån etiska beslutsfattanden. 
Detta kan tolkas som att vården idag står inför flera utmaningar för att kunna tillgodose 
autonomin hos den äldre patienten på akutmottagningen.  
 
8.2.2 Att prioritera i en stressig vårdmiljö  
Vid en försvårande vårdmiljö till följd av tidspress och brist på resurser framkommer det att 
patienten i mindre utsträckning görs delaktig och att autonomin begränsas eller uteblir. Ball, 
Murrells, Rafferty, Morrow och Griffiths (2013) bekräftar resultatet och beskriver vidare att 
sjuksköterskor i en försvårad vårdmiljö missar eller tvingas prioritera bort patientens behov av 
att samtala, informeras eller utbildas. Attre (2001) och Fridlund et al. (2014) lyfter fram att 
när patienten utesluts från vården genom att inte bli sedd, hörd och bekräftad påverkar det 
integritet och värdighet. Vid tidspress och stress hos sjuksköterskorna på akutmottagningen 
ses en strategi att skapa ett arbetssätt för att hinna med mycket på kort tid. Risker och 
konsekvenser av förhållningssättet visar Ball et al. (2013) är missar i vårdandet vilket kan ge 
långsiktiga konsekvenser som skapar vårdlidande. Patienten riskerar dessutom att hamna i 
skymundan och värdigheten riskerar att kränkas. En av sjuksköterskans grundläggande etiska 
koder bryts genom att brista i att visa medkänsla, trovärdighet och integritet (ICN, 2012). 
Dahlberg och Segesten (2010) menar att patienten är den som är i centrum av vårdandet, 
vilket sjuksköterskorna på akutmottagningen har svårt att tillgodose när de är stressade och 
kontinuiteten uteblir. Vikten av kontinuitet hos sjuksköterskorna beskrivs som grundläggande 
för att skapa ett tyst samförstånd som krävs för en god vårdrelation där autonomin kan 
tillgodoses (Lindberg, Sivberg, Willman & Fagerström, 2015). Fridlund et al. (2014) visar i 
sin studie att vårdarna känner sig begränsade i sin möjlighet att kunna stödja den äldre 
patienten, utföra önskningar och låta den vara delaktig i sin vård. De lyfter fram att endast en 
fjärdedel av vårdarna upplever att de kan bidra med kontinuitet i sitt vardagliga arbete. De 
menar också liksom Lindberg et al. (2015) att regelbunden kontakt med den äldre patienten i 
det dagliga arbetet är en grundläggande faktor för att etiska värden ska kunna uppnås. Dessa 
fynd kan sammanfattas som att vårdmiljö på akutmottagningen inte är lämplig för den äldre 
patienten. Den främjar inte en trygg och värdig vård då möjligheten till att tillgodose 
autonomin är bristfällig.  
 
8.2.3 Att sträva att bevara autonomi  
I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor står det att en legitimerad sjuksköterska ska 
kunna ingå i partnerskap med patienten och ge patienten förutsättningar för beslutsfattande 
och för att denne ska kunna prioritera mellan de val som vården ger (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). I studiens resultat bekräftas detta förhållningssätt när det finns 
en förmåga till kritisk reflektion och en tillåtande vårdmiljö på akutmottagningen. Resultatet 
visar att det då uppstår ett samspel där sjuksköterskorna möter patienten utifrån dennes 
livssituation. Förhållningssättet skapar en relation till människan bakom patienten med 
innebörd att förstå, genom att lyssna, och bekräfta patientens önskningar utifrån dennes 
kunskapsnivå. Lindberg et al. (2015) studie bekräftar samma resultat genom att beskriva att 
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patienten önskar få stöd till att kunna vara delaktiga i sin vård eftersom det bevarar kontroll 
och frihet samt stärker den egna förmågan. De menar också att när sjuksköterskorna bjuder in 
patienten i den egna vården uppstår ett partnerskap. Även Dahlberg och Segersten 
(2010) beskriver att delaktighet bygger på ett samspel med förståelse mellan vårdare och 
patient där båda parter har ansvar för vårdbesluten. Delat beslutsfattande lyfts fram som det 
optimala sättet för beslutsfattande inom många vårdenheter men Hess, Grundzen, Thomson, 
Raja och Carpenter (2015) menar att akutmottagningen med sin snabba och kaotiska miljö 
utgör många kontextuella utmaningar. Akutläkare från deras studie beskriver att ett av de 
vanligaste hindren för delat beslutsfattande är att “patienter föredrar att läkaren bestämmer” 
eller att “de väljer en mer aggressiv behandling än de behöver” eller att “det är för 
komplicerat för patienter att veta vad de ska välja”. Dessa fynd kan sammanfattas som när ett 
samspel råder mellan sjuksköterskor och patienten skapas förutsättningar för delaktighet med 
en relation av förståelse. 
 
8.2.4 Att bedriva övertalning för patientens bästa 
Autonomin kan inte ses som fast utan något som kan förändras utifrån individen och den 
vårdsituation den befinner sig i (Lindberg, et al., 2014). Den kan beskrivas som Lindberg et 
al. (2014) att autonomi är en process som förändras utifrån kontext, tid, relationer och mental 
och fysisk kapacitet. Autonomins föränderlighet blir en utmaning av överväganden för 
sjuksköterskorna på akutmottagningen där de balanserar mellan att tillgodose eller frånta 
patienten sin autonomi grundat i vad som är bäst för patienten. När vårdmiljön blir allt mer 
pressad tenderar patientens delaktighet att minska och informationen bli mer enkelriktad. 
Sjuksköterskorna försöker sälja in ett motiv till beslut utan att inkludera patienten. Detta 
förhållningssätt främjar inte till autonomi utan kan istället ses som paternalistiskt eftersom 
sjuksköterskorna tar över makten och styr besluten utan samtycke. Lindberg et al. (2014) 
beskriver att vården sätter patientrollen i en beroendeställning, när de istället borde lyfta alla 
små beslut som görs i omvårdnaden och där patienten har möjlighet till att göras delaktighet. 
Patientdelaktighet bygger på att få råd, information och erbjudas att ta ansvar för sin vård 
vilket ger möjlighet till självbestämmande (Dahlberg & Segersten, 2010). Dessa fynd belyser 
att autonomi kan ses som ett instrumentellt värde som visar sig vara en utmaning att förhålla 
sig till. Omedvetna handlingar kan bli paternalistiska i syfte att göra gott och rätt.  
 
8.2.5 Att i akuta situationer tvingas bortse från patientens autonomi  
Autonomins föränderlighet kan även ses i en akut situation när patienten är oförmögen till 
samtycke och beslut tas av vårdpersonalen. Sjuksköterskans etiska koder, ICN (2012) 
beskriver vikten av att sjuksköterskor gör ingripande när en patients hälsa är hotad av 
medarbetare eller andra personers handlande. Även om patienten inte kan ge samtycke till att 
överlämna autonomin beskriver sjuksköterskorna på akutmottagningen att de ser dessa beslut 
som tillfälliga och nödvändiga i en akut situation. Bremer (2008) menar att det i akuta 
situationer kan finnas en osäkerhet om patientens egentliga önskemål. Studien beskriver att 
om patienten inte kan medverka finns det inte några skrivna direktiv att följa men betonar att 
om så är fallet är de endast vägledande. Vidare beskrivs den etiska problematiken, om vem 
som är bäst lämpad att avgöra vad som anses vara de rätta och bästa vårdbesluten för 
patienten. Det kan ses som en komplex fråga som kräver ett förhållningssätt utifrån ett stort 
etiskt ansvar (ibid.). En skillnad kan ses om patienterna är talbara då beskriver Lindberg et.al. 
(2015) att när patienterna är mycket sjuka så vill de lämna över beslutsprocessen till 
vårdpersonalen. När patienten sedan tillfrisknar är upplevelsen att deras autonomi kan ses ur 
olika aspekter av medbestämmande, där en del är att patienten återfår sin autonomi och en del 
är att de var autonoma i att överlämna sig till vårdpersonalen. Således skulle detta kunna ses 
som en väg mot delat beslutsfattande. Dessa fynd visar att beslutstagande kan vara komplexa 
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där inget riktmärke finns, vilket kräver ett stort etiskt ansvar med en kritisk reflektion hur 
situationen kan hanteras för att bli gott och rätt.  
 
8.2.6 Att ta beslut utifrån egna värderingar 
Många beslut som sjuksköterskorna tar görs med intentionen att det är för patientens bästa 
och besluten grundar de i sina egna värderingar. Övertagandet av beslut kan ske i både 
omvårdnadshandlingar och som medicinska ifrågasättanden. Besluten tas med en oreflekterad 
hållning med en tanke om att skydda patienten och hindra från skada och lidande. Dahlberg 
och Segersten (2010) beskriver att det i vårdmötet behöver finnas en öppenhet och följsamhet 
till patientens livsvärld där egna värderingar och att förförståelsen sätts åt sidan för att det inte 
ska speglas hos patienten. De menar också att det behöver finnas en medvetenhet hos 
vårdaren om konsekvensen av hur egna råd och tankar kan frånta och stjälpa delaktigheten 
och orsaka lidande. Fynden visar således ett oreflekterat förhållningssätt som utgår från 
sjuksköterskornas uppfattning av vad de anser är det bästa och inte från patientens synvinkel, 
vilket leder till att patientdelaktigheten blir beskuren.   
 
8.2.7 Att ta beslut utan tillgång till patientens samtycke 
När den äldre patienten har en nedsatt kognitiv förmåga eller är medtagen är det 
sjuksköterskorna som tar besluten utan samtycke. Vid flera vårdtillfällen där det finns 
möjlighet tillfrågas inte patienten om denne vill vara delaktig i sin vård. Anledningarna är att 
sjuksköterskorna inte ser patienten som en autonom individ, har tidsbrist eller att handlingar 
görs på rutin. Resultatet visar också att det finns en kunskapsbrist och en oreflekterad hållning 
kring etiska koder vilket tyder på ett behov av kunskap i hur den äldre patienten kan göras 
delaktig. Sjuksköterskornas tidsbrist, okunskap och rutinmässiga handlingar är en riskfaktor 
för felaktig hantering av den äldre patienten. Förhållningssättet kan leda till orättvis 
behandling och kränkningar av integritet och värdighet (Sandman & Kjellström, 2018). 
Fridlund et al. (2014) visar att vårdpersonal tycker det är utmanande att respektera den äldre 
patientens vilja för att inte förolämpar dennes värdighet. De beskriver att det kan vara 
problematiskt att tillhandahålla en etisk god vård och menar att vårdaren upplever en 
osäkerhet hur de ska hantera den äldre patienten. Mayo och Wallhagen (2009) visar att 
patienter med nedsatt kognitiv förmåga kan vara autonoma i varierande grad, vilket lyfter 
fram att patienten kan vara självbestämmande i sin vård. En kognitivt nedsatt patient har inte 
förmågan att ta alla beslut, således bör nivån av beslutstagande och samtycke anpassas efter 
beslutsförmågan som patienten besitter. Bedömning av beslutsförmågan görs genom att förstå 
patientens kapacitet för förståelse, att uttrycka sig och att föra ett resonemang. Miljön runt 
patienten påverkar individens kognitiva kapacitet och i en stökig miljö försämras den 
kognitiva förmågan och möjlighet till delaktighet (ibid.). Fynden visar paternalistiskt 
hantering av patienten som innebär en hög risk för felaktiga vårdhandlingar som påverkar 
patientens integritet och värdighet.  
 
8.2.8 Att utesluta och kränka patienten 
Fråntagen autonomi till följd av att ansvaret inte orkar bäras eller när det finns en föreställning 
att patienten inte kan förstå informationen, leder till en kränkning av patientens integritet. Att 
se bort och inte orka eller att välja bort sitt ansvar kan förklaras av att det finns ett 
motivationsproblem (Lantz, 1995). Det innebär ett handlande mot etiska normer trots att 
situationen uppmärksammats och beskrivs uppstå på grund av brist på motivation. 
Motivationsbristen kan bero på stress, trötthet eller det faktum att personen faktiskt inte bryr 
sig om hur den bör göra (ibid.). Orsaken kan även ses som en nedsatt medkänsla, compassion 
fatigue, till följd av den stress som orsakas av att hjälpa de som lider, en aspekt som även 
benämns sekundär traumatisk stress. Att inte orka visa empati eller att känna negativa känslor 
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mot patienten har effekter på hela vården med brister i beslutsfattande, ökad risk för fel i 
vårdandet och negativa attityder (Hamilton, 2018). I sjuksköterskans etiska koder står det att 
”sjuksköterskan har ett ansvar att medverka till en vårdkultur som främjar ett etiskt 
förhållningssätt och en öppen dialog (s. 5)” men också att “sjuksköterskan sköter sin hälsa så 
att förmågan att ge vård inte äventyras (s.5) (ICN, 2012). Fynden visar att under 
omständigheter med avsaknad av ansvarstagande råder ingen autonomi för den äldre patienten 
på akutmottagningen. Vårdmiljön skapar ett vårdande med en nedsatt medkänsla och empati.  
 
8.2.9 Att värdera autonomi utifrån samhälleliga aspekter  
Resultatet visar bristande hänsynstagande till patientens autonomi och delaktighet i 
den försvårande miljö på akutmottagningen, vilket även bekräftas av IVOs sammanställande 
rapport (2018) över 64 akutmottagningar i Sverige. IVO (2018) visar att problemet är 
rikstäckande med likheter på akutmottagningar i hela landet. I rapporten framträder att det är 
sköra äldre patienter som löper störst risk att drabbas av vårdskador till följd av utebliven 
omvårdnad och långa väntetider på akutmottagningen. I studiens resultat framkommer att 
sjuksköterskorna ofta tvingas prioritera bort patienten och i de situationerna finns ingen 
möjlighet att tillgodose det basala omvårdnadsbehovet. IVO konstaterar att bristen på basal 
omvårdnad resulterar i vårdskador med direkt kroppsliga problem som trycksår, missad 
medicinutlämning, undernäring och fallskador som vidare kan få långtgående konsekvenser 
inte bara för den enskilde patienten utan orsakar även ökade kostnader för samhället. Det 
brister även i skyddet av den äldre patientens integritet. Den äldre patienten har ofta en sämre 
förmåga att påkalla uppmärksamhet vilket medför att denne riskerar att inte bli sedd och hörd 
vilket kan leda till att autonomin fråntas (IVO, 2018). Situationen visar att hanteringen av den 
äldre patienten är en avvikelse i vården som kan föranleda till en Lex Maria (SFS 2010:659, 3 
kap., §5). 
 
De långa väntetiderna som uppstår till följd av platsbrist på avdelning eller i väntan på 
hemtransport skapar en högre arbetsbelastning och stress hos personalen. Resultatet visar att 
detta leder till låg prioritering av äldre patienter och att autonomin inte respekteras. När 
utflödet från akutmottagningen hindras ökar antalet patienter och med det risken för 
vårdskador. När inflödet ökar och utflödet samtidigt minskar riskerar akutmottagningens 
miljö att ytterligare pressa personalen (IVO, 2018). Som resultatet i studien visar orkar 
sjuksköterskorna inte alltid engagera sig i patienten och risken finns att de utvecklar en 
nedsatt medkänsla eller en utbrändhet som förutom att brista i att tillgodose autonomin hos 
den äldre patienten även kan resultera i sjukfrånvaro eller personalflykt, något som både 
kostar resurser och tid (Hamilton, 2018). 
  
Andra vårdkontexter visar liknande etiska problem som på akutmottagningen.  I 
Hemsjukvåden beskriver Fjordside och Morville (2016) att de äldre i studien lyfter att 
vårdgivarna fattar beslut åt dem som hindrar möjlighet till delaktighet och självständighet. 
Fjordside och Morville (2016) beskriver att de äldre i hög grad känner sig missnöjda med 
vårdmötet då vårdarna inte bemöter deras behov, vilja och värderingar. Vidare visas att äldre 
patienter vill vara involverade i sina beslut men att de ofta får strida för att kunna vara 
autonoma. En komponent som genomsyrar hela studien är frågor om tid: väntetid till olika 
undersökningar, tiden innan doktorn kommer, tiden i korridoren, tiden ensam på ett rum, den 
korta tiden i triagemötet, kampen mot tiden för att rädda liv samt tiden som sjuksköterskorna 
ger i mötet med patienten. Tiden blir en av de avgörande faktorerna för att ta hänsyn till 
patientens autonomi. Tiden på akutmottagningen är många gånger knapp men liknande 
problematik ses även i hemsjukvården. Fjordside och Morville (2016) beskriver hur 
patienterna sitter hemma och väntar på vårdpersonalen. De beskriver vidare att det krävs tid 
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och kunskap för att utveckla gemensamma och förtroendeingivande relationer såldes upplever 
de äldre en större respekt och kompetens hos vårdaren när kontinuiteten upprätthålls. 
Sammanfattningsvis kan ses att när den äldre patientens autonomi inte tillgodoses påverkar 
det samhället i stort eftersom det bryter mot Hälso- och sjukvårdslagen och Patientlagen som 
båda framhåller att vården skall bygga på respekt för patientens självbestämmande där 
integritet och autonomi skall respekteras och integreras i varje vårdmoment (SFS 217:30, 5 
kap., §1; SFS 214:821, 4 kap., §1).  
 

9 SLUTSATS OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 
 
Utifrån studiens resultat dras slutsatsen att sjuksköterskor på akutmottagningen behöver 
utbildning i ett etiskt förhållningssätt men också få förutsättningar i vårdmiljön i form av 
resurser för att kunna utföra en god och rättvis vård. En ytterligare slutsats är att det finns ett 
stort behov av att reflektera regelbundet kring frågor som rör patientdelaktigheten och etiska 
frågeställningar för att på så sätt kunna ändra sitt förhållningssätt till de svårigheter som erfars 
och skapa en etisk grund att luta sig mot. 
 
Sjuksköterskorna efterfrågar etiska riktlinjer och utbildning och menar att den försvårande 
vårdmiljön begränsar dem. De beskriver en organisation med strukturer som hindrar dem och 
som skapar en stress där patienternas autonomi inte kan tillgodoses. Utifrån detta beskrivs en 
komplex situation där sjuksköterskorna erfar att när de hjälper en patient så kränker de andra. 
Ett förhållningssätt som leder till att outtalade arbetssätt med nya strukturer skapas och där 
“learning by doing” gör att de felaktiga arbetssätten ärvs av nya sjuksköterskekollegor.  
 
Ny kunskap som framkommit av studien är att det finns en stor kunskapsbrist och en 
oförmåga till reflektion runt patientdelaktighet och möjlighet till autonomi hos den äldre 
patienten på akutmottagningen. Eftersom tidigare forskning inom området är mycket 
begränsad bidrar studien av fenomenet till viktig kunskap. Resultatet förväntas ha en viktig 
roll såväl på ledningsnivå som den enskilda sjuksköterskan och kan med största sannolikhet 
diskuteras även inom andra kontexter. 
 

10 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 
Studiens resultat lyfter fram brister i förhållningssättet till etiska principer, vilket visar ett 
behov av åtgärder för att kunna förändra och förebygga konsekvenser. Det aktuella 
forskningsläget inom området är idag begränsat och ytterligare forskning efterfrågas, vilket 
förväntas kunna bidra till mer kunskap inom området som kan skapa förutsättningar för att en 
god och rättvis vård kan främjas. 
 
I aktuell studie hade sjuksköterskorna svår att komma på konkreta beskrivningar av fall vid 
intervjuerna. Det hade varit betydelsefullt att genomföra en ny efterföljande studie där 
intervjuerna åter genomförs efter en utbildningsinsats eller ett arbete med reflektionstillfällen. 
Föreställningen är att sjuksköterskorna då lättare skulle kunna relatera till konkreta patientfall 
och se möjligheten till delaktighet och självbestämmande.  
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Allmänna frågor                                                                        Bilaga A       

 

 Kön? 
Ålder? 
Antal år som sjuksköterska? Ange med 0,5 år som precision. 
Antal yrkesår som sjuksköterska på akutmottagningen? Ange med 0,5 år som precision. 
Finns specialistsjuksköterskekompetens? Ja/nej. Om ja, vilken? 
Är du ledningsansvarig sjuksköterska? 
Har du en handledarutbildning? 
Har du någon form av geriatrisk utbildning eller erfarenhet av geriatrisk vård? 
Tidigare arbetslivserfarenheter? 
  
 

Intervjuguide 
       

1.  Kan du berätta ett tillfälle när du tagit beslut åt patienten?  
 
 

2.  Kan du berätta om ett tillfälle när du gjort patienten delaktig? 
 
 
Är det något mer du vill berätta?  
 
       
Exempel på följdfrågor:  
Vad tänker du? 
Vad känner du? 
Varför? 
Hur upplever du? 
Hur kände du? 
Hur menar du? På vilket vis? 
Har du fler exempel.  
Kan du beskriva mer? 
Kan du utveckla? 
Kan du förklara? 
Kan du ge exempel? 
 
 

 

 

 

 

 

 


