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Med »patient empowerment»
menas att patienten ges större
möjlighet till samverkan med
personalen och beslutanderätt
när det gäller den egna vården.
Förstärkt egenvård blir viktig.
Man tänker sig att förmågan att
värdera och hantera stress och
en stark »känsla av samman-
hang» i livet är till stor hjälp för
att patienten skall kunna ut-
veckla en effektiv egenvård och
tydliggöra krav på medbestäm-
mande. Det finns skäl för sjuk-
vårdspersonal att tillägna sig
begreppet patient empower-
ment med tanke på de krav som
nya patientgenerationer kan
förväntas ställa.

Att bli omhändertagen i sjukvården
medför oftast ett beroende av andras be-
slut, vars riktighet patienten inte alltid
kan bedöma. Osäkerheten och beroen-
det förstärker den stress som sjukdo-
men i sig ger upphov till, och patienten
känner sig maktlös och utanför.

»Patient empowerment» rör patien-
ters möjlighet och rätt att så långt som de
förmår och önskar kunna bestämma om
och kontrollera sin vård och egenvård
före, under och efter behandling inom de
gränser som samhället satt. Patient em-
powerment är en förutsättning för att pa-
tientens egen syn på sin sjukdomssitua-
tion och möjlighet att medverka till bäs-
ta möjliga hälsa och livskvalitet skall
kunna beaktas fullt ut. Bemyndigande,
patientkraft, partnership och delaktighet
är synonymer som förtydligar begrep-
pet. Centralt för patient empowerment
är patientperspektivet. Eftersom ingen
av de svenska översättningarna helt
täcker innehållet i begreppet används
den engelska termen i artikeln.

Baksi och Cradock [1] säger: »… pa-

tients are empowered when they have
the knowledge, skills, attitudes, and
self-awareness necessary to influence
their own behaviour and that of others in
order to improve the quality of their
lives.»

Enligt Rappaport [2] är empower-
ment en process genom vilken individer,
samhällen och organisationer skaffar sig
herravälde över sitt liv. Empowerment
har både en samhällelig och en psykolo-
gisk, individuell dimension. Båda måste
vara i samklang för att den enskilde in-
dividen skall stärkas på bästa sätt.

Utifrån Baksi–Cradocks och Rappa-
ports tolkningar kan man se patient em-
powerment som både ett resultat och en
process. Processen som leder till be-
myndigande förväntas ske i ett samspel
av givande och tagande mellan patient
och sjukvårdspersonal. Bemyndigandet
avser att ge patienten förmåga, kraft,
befogenhet och makt att vara med och
besluta om och delta i sin egen vård för
att minska patientens osäkerhet och
stress. Målet är att förstärka läknings-
processen, ge bästa möjliga välbefin-
nande i sjukdomssituationen och förut-
sättningar för optimal egenvård. För att
nå dit behöver patient och sjukvårdsper-
sonal i samförstånd lära sig förstå och
reflektera över patientens symtom och
totala sjukdomssituation.

Kalnins och medarbetare [3] anser
att minst tre principer är viktiga när det
gäller patient empowerment:
– hälsofrämjande åtgärder måste vara i

överensstämmelse med vad berörda
personer anser vara av vikt

– experter och patienter måste arbeta
tillsammans med att lösa aktuella
problem och fatta beslut om vad som
behöver och kan göras

– de hälsofrämjande åtgärderna måste
vara i överensstämmelse med en all-
män hälsopolicy för att de skall fun-
gera på ett tillfredsställande sätt.

Författarna säger vidare att för att
uppnå empowerment i form av medbe-
stämmande i behandlings- och omvård-
nadsbeslut behöver patienten
– ha förmåga och möjligheter att re-

flektera över behandlingseffekter
och egenvårdsbeteenden som har be-
tydelse för hälsa och välbefinnande

– få tillgång till sjukdomsspecifik kun-
skap

– förstå vad som är rimligt och möjligt
att göra

– bli bekräftad som person och i sitt
tänkande av sjukvårdspersonalen.

Empowerment-begreppet har under
senare år rönt ett allt större intresse
inom vården både i Sverige och utom-
lands.

Svår balansgång för personalen
För vårdpersonal som arbetar ut-

ifrån en empowerment-filosofi gäller
det att i någon mån släppa den traditio-
nella sjukdomsfokuseringen till för-
mån för ett hälsotänkande. Antonovsky
[4], en sociolog med medicinsk inrikt-
ning, förespråkade en salutogen orien-
tering till skillnad från en patogen och
avsåg därmed en holistisk hälsoinrikt-
ning i motsats till enbart en sjukdoms-
fokusering. Han menade att de som ar-
betar i sjukvården behöver revidera
sina attityder och fråga sig vad som för-
utom den medicinska behandlingen
kan hjälpa människan till bättre hälsa.
Han såg hälsa som ett alltid närvarande,
självvärderat tillstånd av varierande
grad, ett kontinuum som vi alltid rör oss
längs i ena eller andra riktningen från
total hälsa till död.

Det man vill åstadkomma med pa-
tient empowerment är just en fokuse-
ring på hälsa i stället för på enbart sjuk-
dom eftersom det främst är patientens
hälsoinriktade egenvård som ger förut-
sättning för patientens medbestämman-
de i vården.

Orem [5], en amerikansk omvård-
nadsteoretiker, beskriver egenvård som
»det som vuxna friska personer utan
andras inblandning gör för att sköta sin
hälsa och klara av sina personliga behov
i den miljö där de lever sitt dagliga liv».
Hon ser egenvårdsbehoven som mång-
dimensionella och menar att en medve-
ten egenvård ger »en förutsättning för
bevarad hälsa, strukturerad livssitua-
tion, personlig integritet och utveck-
ling». Hon anser att alla människor har
egenvårdsresurser men av olika skäl an-
vänder dem mer eller mindre medvetet.

Egenvård kan exemplifieras med
hälsofrämjande ätande och drickande,
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motion, stresskontroll, social
aktivitet, utveckling av egna
intressen, anpassad vila, reli-
giositet och framtidstro som
människor ägnar sig åt utifrån
egna preferenser och till vari-
erande grad.

Om sjukvårdspersonalen
visar samma respekt för pati-
entens individuella kunskaper
om eget hälsobeteende, egen
styrka och förmåga att hand-
skas med sin hälsa och sjuk-
dom som för sin egen profes-
sionella kunskap och förmåga
ges patienten automatiskt
högre status i vårdsituationen,
och ett gemensamt ansvar för
att lösa patientens vårdpro-
blem kan utvecklas. Ytterst är
empowerment en demokra-
tisk fråga om jämställdhet
mellan patient och personal,
sjuk–frisk, gammal–ung, i
sjukvård lågutbildad–välut-
bildad. Traditionellt sett har
personalen ett starkt övertag.

Det är en svår balansgång
att vara dels professionellt vår-
dande, dels tillåtande eller be-
myndigande. Om patient em-
powerment är ett mål för vården är det
inte nog med att visa respekt för patien-
tens kunskap om sin hälsa och sjukdom
och egenvårdsvanor, kunskapsinnehål-
let måste också värderas och infogas i
det totala beslutsunderlaget för behand-
ling och omvårdnad. Ett sätt som prövats
för att öka förståelsen för värdet av pati-
entkunskap är patientledda utbildnings-
dagar för sjukvårdspersonal, något som
hjälper personalen att se sjukdomssitua-
tionen ur ett patientperspektiv.

Alla kan utveckla
patient empowerment
En fråga som dyker upp är förstås om

empowerment är medfött, om man kan
få det av andra eller om man kan utveck-
la empowerment själv.

Zauszniewsky [6] talar om »learned
resourcefulness» som en grund för em-
powerment och menar att alla har kog-
nitiva basresurser, ett sätt att tänka, att
bedöma och lösa problem, som man
medvetet eller omedvetet lärt sig. Re-
surserna används för att klara av störan-
de tankar och känslor och dagliga för-
tretligheter på ett för individen tjänligt
sätt. Hon visar i en randomiserad inter-
ventionsstudie, i vilken personer med
en medelålder på 75 år deltog, att de
som deltagit i en sexveckorskurs och
tränat åtgärder för att minska stress och
stärka problemlösning, positivt själv-
prat, prioritering och beslutsfattande
hade signifikant större tillgång till sina
resurser och upplevde mindre ångest
och depression och därmed ett större

välbefinnande än kontrollgruppen. Stu-
dien visar att med en relativt liten ut-
bildningsinsats kunde deltagarna bättre
utnyttja sina hälsofrämjande resurser
och ta mer ansvar för och kontroll över
sin livssituation.

Resultatet från en studie av Gammon
och Mulholland [7] visade hur kunskap
kan påverka kontroll över sjukdomssi-
tuationen. Kirurgpatienter som vid tre
tillf ällen fick information om hela sjuk-
husvistelsen inklusive själva operatio-
nen, hur den kunde upplevas och vilka
stressminskande åtgärder som kunde
vara till hjälp, behövde mindre smärt-
lindring, mobiliserades snabbare och
hade i medeltal två dagar kortare vistel-
se på sjukhuset efter operationen än en
kontrollgrupp. Studien visar att patien-
terna som deltog i interventionen och
själva kunde påverka sin situation hade
ett bättre välbefinnande och gav upphov
till lägre sjukvårdskostnader.

En finsk studie av Kyngäs och Hen-
tinen [8] är ett exempel på hur em-
powerment kan utvecklas hos unga dia-
betessjuka personer när följsamheten
(compliance) till egna beslut är tillräck-
ligt stor. Efter en behandlingsperiod
med avsikt att stärka egenvårdsbeteen-
den kunde ungdomarna delas in i fyra
kategorier med olika resultat, dvs de
som:
– var aktiva kände ansvar för sin sjuk-

dom och var motiverade att frivilligt
medverka i behandlingen upplevde
välbefinnande, frihet och sa sig må
bra

– i stort följde den egenvårds-
regim som överenskommits
och accepterat den men såg
den som något som ålagts dem
kände sig trötta och beroende
och hade dåligt samvete för att
de inte följde regimen
– medvetet inte följde regi-
men var ängsliga, deprimera-
de och upplevde lågt välbefin-
nande. De tyckte att målen för
egenvård var alltför högt satta,
hade ständiga kontroverser
med föräldrarna och sjuk-
vårdspersonalen och ansåg att
de inte fått någon hjälp
– inte accepterade idén med
egenvård, och därför inte på
något sätt följde de råd de fått,
upplevde sig som trötta, hade
ofta huvudvärk och emotio-
nella problem. De såg sitt av-
ståndstagande som en fråga
om frihet. Trots upplevda be-
svär motiverades de inte till
någon förändring av sina
egenvårdsbeteenden.

Resultatens variation är
stor och visar på individuella
skillnader när det gäller för-

måga eller vilja att ta befälet över en för
hälsan nödvändig förändring av egen-
vården. Kobasas härdighetsbegrepp
(hardiness) [9] kan vara till hjälp för
förståelsen av beteendevariationen i
studien. Med härdighet menar hon en
förmåga att värdera svåra situationer
som dyker upp och är oundvikliga i li-
vet, att ge dem tillräcklig och rimlig
uppmärksamhet samt att någorlunda
veta hur man hanterar uppkomna krav.
Hon menar att härdighet är positivt re-
laterad till hälsa och negativt till sjuk-
dom. Ett hälsoengagemang, en känsla
av kontroll och en förmåga att se pro-
blem som en utmaning är viktiga delar
i härdighetsbegreppet och kan tränas i
ett empowerment-program, vilket ock-
så görs vid diabetesbehandling idag i
många fall.

I likhet med Kobasa ansåg Anto-
novsky [4] att vårt välbefinnande häng-
er samman med vilken grad av förståel-
se av vår livssituation som vi har, en
sorts tankeauktoritet som så långt det är
möjligt ger bestämmanderätt över den
egna personen. I det sammanhanget ut-
vecklade han begreppet »känsla av
sammanhang» – »sense of coherence»
– och menade att vår »känsla av sam-
manhang» i livet är en sorts allmän be-
redskap för att kunna handskas med
stressande situationer. »Känsla av sam-
manhang» beskrivs som en övergripan-
de förståelse av vad som pågår runt om-
kring oss, att den information man nås
av på olika sätt uppfattas som begriplig,
en förmåga att på ett adekvat sätt han-
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tera olika stressimpulser som man stän-
digt utsätts för samt en allmän motiva-
tion för engagemang i frågor som berör
den egna individen, en sorts energi. An-
tonovsky utvecklade ett mätinstru-
ment, på svenska kallat KASAM, som
graderar en individs »känsla av sam-
manhang» och som har fått stor inter-
nationell användning, inte minst inom
omvårdnadsforskningen. Flera studier
har visat positivt samband mellan
självskattningar av »känsla av sam-
manhang» och upplevt välbefinnande
och social interaktion, och negativt
samband mellan »känsla av samman-
hang» och oro och sjukdomens inver-
kan på dagliga aktiviteter [10-12]. Det
skulle kunna tolkas som att patienter
som upplever sig ha svag förståelse av
och kontroll över sin livssituation be-
höver mera stöd av sjukvårdspersona-
len för att kunna öka sin aktiva medver-
kan till en bättre hälsa och egenvårds-
träning än de som står starkare i detta
avseende.

Ett empowerment-program föreslås
innehålla
– ett för patient och personal gemen-

samt reflekterande över hur patien-
ten upplever sin sjukdom, vad
han/hon anser vara möjligt och för-
mår att ändra på i sin egenvård

– ett tydligt uttalat programförslag
som utvecklats gemensamt och som
båda kan acceptera eller avstå/avrå-
da från

– en stegvis implementering av det ac-
cepterade programmet.

Allteftersom patienten arbetar med
programmet förväntas en internalise-
ring ske; en upplevelse av att »äga» pro-
grammet infinner sig som gör att också
målet att få egen kontroll över sin hälsa
blir individens eget och inte upplevs
som bestämt av någon utomstående.

Empowerment-processen skulle då
också kunna uttryckas som förmåga att
följa egna beslut, en förmåga som vux-
it fram genom en interaktiv process
mellan sjukvårdspersonal och patient.

Leder till or ganisatoriska
förändringar av sjukvården
Empowerment-tänkandet påverkar

hela perspektivet i sjukvården. Det ger
patienten företräde på ett sätt som vi
inte tidigare har formulerat på ett struk-
turerat sätt. Genom att patientens egen-
vårdsaktiviteter efterfrågas och stöds
känner patienten sig bekräftad och kan
uppleva sig ha en fortsatt kontroll över
sin livssituation och en naturlig delak-
tighet i vad som sker. Hela sjukvården
skulle därmed organisatoriskt förändras
inifrån (till skillnad från alla yttre stän-
digt pågående omorganisationer som
sällan berör patientens personliga möj-
ligheter och intressen). Patienten kom-
mer inte längre att vara enbart en person
i centrum utan en likvärdig deltagare i
sjukvårdsteamet – en specialist med

unik kunskap – när det gäller den egna
vården. Individens uttalade egenvårds-
förmåga skulle därmed på samma sätt
som professionella ställningstaganden
ligga till grund för ett gemensamt beslut
om behandling och omvårdnad. Utan
möjlighet att utnyttja sin egenvårdsför-
måga förlorar individen sig själv i den
hierarkiska sjukvårdsorganisationen,
och en mortifikationsprocess sätts
igång, dvs patienten känner sig hjälplös
och tappar sin identitet vilket utesluter
egna initiativ som kan förbättra patien-
tens hälsa och välbefinnande.

VIPS underlättar
dokumentationen
På samma sätt som sjukdomsanam-

nesen är viktig för medicinsk diagnos
och behandling är en egenvårdsanam-
nes en förutsättning för en individuellt
anpassad omvårdnad. Av det skälet har
system utvecklats för att få ett entydigt
språk för dokumentation av bl a patien-
tens egenvårdsförmåga. Sökordsmodel-
len VIPS är ett sådant system [13].
VIPS, som står för Välbefinnande, Inte-
gritet, Prevention och Säkerhet, bygger
på en serie sökord eller rubrikord och
har utvecklats för journalföring av pati-
entens omvårdnad. VIPS är till stor
hjälp för att snabbt tillsammans med pa-
tient eller anhörig kunna diagnostisera
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egenvårdsförmåga och därmed sätta ord
på patientens hälsoresurser samt kom-
ma överens om vilket eventuellt stöd
som önskas och behövs.

Patient empowerment
och egenvårdsförmåga
I Figur 1 visas en sammanfattande

modell av ett tänkt samband mellan
egenvårdsförmåga och empowerment
och fyra faktorer som antas påverka en
individs egenvårdsförmåga, nämligen
hälsa, förmåga att bemästra stress (co-
ping-resurser), symtom och vårdfiloso-
fi. Egenvårdsförmågan ses som medie-
rande mellan de fyra faktorerna och em-
powerment. Modellen innehåller också
ett flödesprogram av åtgärder som är
avsedda att förstärka egenvårdsförmå-
gan. Hälsa, som begreppet används i
modellen, utgår från den enskilde indi-
videns värdering av sin hälsa och kan
tolkas som välbefinnande. Använd-
ningen av begreppet coping-resurser ut-
går från Antonovskys tänkande om
»känsla av sammanhang» [4].

Symtom skall tolkas som patientens
upplevelse av olika dimensioner av sin
sjukdom, tex smärta, förlorad matlust,
illamående, trötthet, oro, förvirring,
men också som bristande information
om diagnos, orsak, behandlingsmöjlig-
heter, varaktighet, konsekvenser etc.
Vårdfilosofi och vårdetik gäller perso-
nalens organisation och ställningsta-
ganden som har betydelse för patien-
tens befogenheter och som berör tex
personligt bemötande, patientsamtal,
patientutbildning och information,
smärtlindring, tillåtet patientansvar,
deltagande i beslut, anhörigdeltagande.

Några etiska dilemman som kan
uppstå när patienten är medbestämman-
de och inte bara medverkande rör bla
identifiering och bedömning av vilken
grad av medbestämmande som patien-
ten själv önskar och förmår nå upp till.
Problem uppstår också när patientens
åsikter inte stämmer överens med ett
professionellt kunnande som kanske
inte går att göra avkall på utan att pati-
enten skadas.

Läsaren kan möjligen fundera över
varför det i vänstra hörnet av modellen
står utbildning medan det står informa-
tion i det högra. När det gäller hälso-
främjande åtgärder behöver många ut-
bildning därför att det rör åtgärder som
de kan lära sig att klara själva för att för-
ändra och anpassa sin egenvård på ett
adekvat sätt. I det sammanhanget är
kontinuerlig information om sjukdo-
men och dess utveckling viktig för att
symtomen skall kunna tolkas och åtgär-
das på bästa sätt.

Det är angeläget att påpeka att ut-
vecklingen av patient empowerment
inte är någonting som ligger utanför det
ordinarie sjukvårdsarbetet utan är avsett

att vara en naturlig del i allt sjukvårdan-
de patientarbete. Särskilt tydligt fram-
står detta i den alltmer ökande hemsjuk-
vården där personalen skall utföra sitt
sjukvårdsarbete på patientens domäner.

Forskningen ännu begränsad
Det finns än så länge en mycket be-

gränsad mängd forskning som direkt
gäller patient empowerment. Längst har
man kommit inom diabetesvården. Det
är därför ett stort behov av patientnära
forskning som kan ge svar på frågor tex
om vilka faktorer som främst påverkar
patientens egenvårdsförmåga och befo-
genheter och delaktighet i sin vård, om
vissa patientgrupper mer än andra kan
bestämma och ta ett större ansvar för sin
hälsa, vilka ekonomiska konsekvenser
för sjukvården som en organisation med
patienten som en i teamet medför.

Sammanfattning
– Patient empowerment kan uppnås

genom att patientens inneboende
kraft och egenvårdsförmåga för-
stärks och kanaliseras till förmån för
patientens aktiva deltagande i sjuk-
vårdsteamet.

– Patient empowerment förväntas
medföra förbättrad hälsa och en star-
kare ställning för patienten i vården,

vilket skulle kunna utgöra grunden
för en ny struktur av vårdorganisatio-
nen.

– En kartläggning och dokumentation
av patientens egenvårdsförmåga är
viktig för att vård och beslut skall
kunna relateras till patientens behov
och önskemål.

– Patient empowerment hjälper sjuk-
vårdspersonal att bättre förstå sjuk-
dom och vård ur ett patientperspek-
tiv.
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”Patient empowerment”
– vad kan det kallas
på svenska?

Hjördis Björvells artikel här intill
belyser många aspekter av begreppet
»patient empowerment». Författaren
nämner några föreslagna svenska sy-
nonymer: bemyndigande, patientkraft,
delaktighet, men anser att inget av för-
slagen täcker betydelsen av patient em-
powerment helt och hållet.

Säkert kommer fler artiklar att skri-
vas om detta förhållningssätt, vars in-
nebörd stämmer väl överens med häl-
so- och sjukvårdslagstiftningens beto-
ning av patientens delaktighet i vården.
Troligen kommer ämnet att vara intres-
sant också för en bredare allmänhet.
Det vore olyckligt om man då skulle
vara tvungen att använda en engelsk
term som är rätt otymplig i svensk text
(och för den delen även i det talade
språket).

Termen har varit uppe till diskus-
sion i Svenska Läkaresällskapets kom-
mitté för medicinsk språkvård, som
dock inte har något bra förslag.

Läkartidningens läsekrets uppma-
nas härmed att föreslå goda och hel-
täckande benämningar som går bra att
använda på svenska. Skicka förslagen
till: Läkartidningen, Jarl Holmén, Box
5603, 114 86 Stockholm. E-post:
jarl.holmen@lakartidningen.se


