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Bakgrund: Patientens roll i vården har under det senaste decenniet förändrats. Dagens 

patienter är allt mer medvetna om rättigheterna som de har i vården. Alla människor har 

laglig rätt till information och delaktighet i beslutsfattandet som berör deras egen vård. 

Sjuksköterskans förhållningssätt är av betydelse för patientdelaktigheten. Forskning har 

visat att det fortfarande kvarstår brister i patientens rätt till delaktighet, det är därför viktigt 

att veta vad patienten upplever som delaktighet och hur sjuksköterskan kan främja detta. 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva patienters upplevelser av delaktighet och hur 

sjuksköterskan anser att hon eller han ska förhålla sig för att främja patientens delaktighet.  

Metod: Studien är en litteraturöversikt där både kvalitativa och kvantitativa artiklar har 

använts. Resultat: Resultatet visar på att patienterna upplever delaktighet när de får 

information och kunskap vilket leder till kontroll över situationen. Patienterna upplever 

också delaktighet när de har en bra relation med sjuksköterskan. De förhållningssätt som 

framkommer i resultatet för hur sjuksköterskan kan främja patientens delaktighet, är när 

hon eller han etablerar en bra relation, ger information, bidrar till kontroll och ser till 

patientens resurser. Diskussion: Det är viktigt att sjuksköterskan alltid reflekterar över 

patientens delaktighet samt får ökad kunskap i detta ämne i både utbildning och 

yrkesverksamhet. 
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Background: The patient’s role in health care has changed over the past decade. Today 

they are more aware of the rights they have in care. All people have the legal right to 

information and participation in decision making concerning their own care. To include the 

patient in their own healthcare the approach from the nurse is very important. Research has 

shown that there still remains a gap in the patients right to participation and because of 

that, it is important to know what the patients experience as participation and how the 

nurses could promote this. Aim: The aim of this study is to describe patients’ experience of 

participation and how nurses believe that they should approach to promote the patient’s 

participation. Method: The study is a literature review in which both qualitative and 

quantitative articles were used. Result: The result of the study has shown that patient’s 

experience participation when they get information and knowledge, which leads to patient 

feel control over the situation. Patients also experience participation when they have a 

good relationship with nurses. In order to promote patients participation nurse need to 

establish a good relationship, provide information, help to control and ensure the patients 

resources. Discussion: It is important that the nurse always reflect over the patient’s 

participation and to increase their knowledge in both education and professional activities 
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INLEDNING 

Patientens delaktighet blir allt mer central inom vården. Dagens patienter är i större 

utsträckning mer medvetna om olika sjukdomar och behandlingar som finns jämfört med 

hur det var för några decennier sedan. Patienterna har idag också större kunskap om vilka 

rättigheter de har och vilka lagar som styr dessa rättigheter. Det är därför av betydelse att 

alla patienter oavsett ålder ges möjlighet till att vara delaktiga i sin vård och behandling för 

att vården ska upplevas så optimal som möjligt. För att möjliggöra detta är det av betydelse 

att sjuksköterskan är medveten om vad patienten upplever som delaktighet i vården. 

 

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning och tidigare arbetslivserfarenheter 

observerat att samarbetet mellan sjuksköterska och patient inte alltid fungerar och att det 

stundtals varit svårigheter med att involvera patienten i sin vård. Kunskaper om vad som 

patienten upplever som delaktighet samt vad sjuksköterskan anser främja patientens 

delaktighet söks därför med hjälp av denna litteraturöversikt. Litteraturöversikten kan ge 

en förståelse för hur sjuksköterskan ska förhålla sig för att på ett givande sätt hjälpa 

patienten att bli delaktig. 

BAKGRUND 

Bakgrunden inleder med en definition av begreppet delaktighet. Den beskriver sedan hur 

patientens roll har förändrats i sjukvården, vilka rättigheter patienten har och 

sjuksköterskans förhållningsätt. Vidare beskrivs bakgrundsfakta om begreppet 

empowerment, samspelets betydelse och om brister i patientdelaktighet. Bakgrunden 

avslutas med de teoretiska referensramarna som är vårdrelationen och begreppet KASAM. 

I denna studie kommer sjuksköterskan att benämnas som hon. 

Definition 

Ordet delaktighet beskrivs som att ha del i eller vara inblandad i något (Svenska 

akademin, 2007). Synonymer till ordet delaktig är som har del i, inblandat, medansvarig 

och medskyldig. Ordet delaktighet har i sin tur synonymer som medverkan, alldel, 

participation och medansvar (Lexikon för svenska synonymer, 2009). Översättingen av det 

svenska ordet delaktighet till engelskan blir involvement, participation och implication 

(Språkrådet, 2009). 

Patientroll i förändring 

Sedan 1970-talet har samarbetet mellan patient och sjuksköterska förändrats i samband 

med de sociala, kulturella och politiska förändringarna som har skett i världen (Hook, 

2006). Tidigare sågs patienten inom sjukvården som ett objekt där den kunniga och starka 

sjukvårdspersonalen tog hand om den svage individen. Idag strävar sjukvården efter att se 

patienten som ett subjekt där patientens egna resurser tillvaratas. Om patienten betraktas 
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som ett subjekt frigörs nya resurser och patientens självkänsla stärks. För att ge patienten 

ett mer aktivt ansvar behöver han eller hon få mer kunskap om sjukvården, alltså hur 

sjukvården fungerar, sjukvårdens lagar, planering och styrning (Östman 1983). 

 

Patienter i den äldre generationen kännetecknas av att vara uppfostrade till att vara mer 

förnöjsamma och tålmodiga till att följa vårdens rekommendationer. Dessa patienter har nu 

avlösts av en allt mer nyfiken, ifrågasättande och bildad patientgrupp (Larsson, Palm & 

Rahle Hasselbalch, 2008). 

 

Enligt Hollo (1994) har antalet akademiker mer än fördubblats och antalet 

gymnasieutbildade ökat med 65 procent mellan åren 1974-1994, vilket kan leda till att 

morgondagens patienter är mer medvetna och kräver mer vetenskapligt belagd 

information. I och med att människor har mer och högre utbildning samt får mer 

information om sina rättigheter kan kraven på vården öka avseende att få vara delaktig. 

 

Genom lagändringen 1 januari 1999 fastslogs betydelsen av att patienten ska få, samt att 

vårdgivaren har en plikt att ge, individuellt anpassad information. Ändringarna syftade till 

att göra patienten mer delaktig i sin behandling. Anledningen till lagändringarna var att 

både de yrkesverksamma inom vården, patienter och patient- och anhörigföreningar i 

Sverige länge haft synpunkter på information och bemötande i vården (Socialstyrelsen, 

2003). 

Patientens rättigheter 

Enligt SOU (1997:154) har patienten rätt att få information samt att vara delaktig i 

beslutsfattandet som berör den egna vården. Här nedan följer en beskrivning av patientens 

rätt till information och beslutsfattande. 

Rätt till information 

Patientinformationen har enligt SOU (1997:154) flera olika syften. Patienten skall kunna 

utöva sitt självbestämmande och ta ställning till om han eller hon vill acceptera vården som 

erbjuds. Informationen gör det möjligt för patienten att känna kontroll och delaktighet över 

sin situation eftersom den tar bort eller minskar ovisshet och möjliggör för planering. 

 

Bristande information kan lätt tolkas som bristande respekt, vilket kan påverka vårdens 

effektivitet. Patienten ska få reda på allt han eller hon behöver veta om sitt hälsotillstånd. 

Vid behandlingen ska patienten få information angående åtgärdens syfte, vilka alternativa 

metoder som finns, hur undersökningen går till, vilka förväntande resultat som kan ses, 

eventuella bieffekter och risker, samt det eventuella behovet av eftervård (a a). 

Återkommande förklaring och information om sin sjukdom och behandling framkommer 

som positivt för patienterna och får dem att må bättre (Kvåle, 2006). 

 

När patienten får tydlig information om sin behandling och blir involverad i 

beslutsprocessen motiverar det patienten till delaktighet samtidigt som det främjar 

patientkontrollen (Faulkner, 2001). Hallström och Elander (2001) menar att 

kommunikationen är avgörande för att en god relation ska kunna utvecklas mellan 

vårdgivare och patient. Kommunikation innebär att information utbyts och förstås. Det är 
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inte bara viktigt för patienterna att få information, utan det är också viktigt för dem att 

lämna information, det vill säga kommunicera. Informationen blir betydelsefull om 

patienten blir behandlad som en självständig person, har möjlighet att fatta rationella beslut 

och blir delaktig (a a). 

Rätt till beslutsfattande 

Alla beslut om vårdåtgärder ska ske i samtycke med patienten, vilket innebär att patienten i 

princip har obegränsad rätt att avstå från den aktuella behandlingen. Om patienten inte är 

beredd att ta till sig de föreslagna åtgärderna ska han eller hon ändå erbjudas fortsatt 

omvårdnad och palliativ behandling då sådana åtgärder kan anses meningsfulla. Om 

vårdgivaren och patienten inte kan enas om lämplig åtgärd får patienten försöka hitta en 

annan vårdgivare som vill ge den efterfrågade behandlingen (SOU 1997:154). 

 

I det gemensamma beslutsfattandet är det viktigt att patienten informeras om relevant 

evidensbaserad kunskap från vårdaren. Samtidigt är det av stor vikt att vårdaren har 

respekt för patientens preferenser och erfarenhetsbaserade kunskaper (Östlinder, Söderberg 

& Öhlén, 2009). För att patienten ska kunna vara delaktig i beslut och ge sitt samtycke 

måste patienten förstå den information som ges, samt kunna förstå konsekvenserna av ett 

beslut. Detta brukar benämnas beslutskompetens (SOU 1997:154). Gallant, Beaulieu och 

Carnevale (2002) skriver att patienternas nivå av fysisk och psykosocialt välbefinnande 

påverkar deras medverkan i beslutsprocessen. 

Sjuksköterskans förhållningssätt 

I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) tydliggörs 

sjuksköterskans profession och yrkesutövning. Sjuksköterskan ska enligt denna 

kompetensbeskrivning ge stöd och vägledning för att möjliggöra en tillfredsställande 

delaktighet i vård och behandling i dialog med patienten. Han eller hon ska informera och 

undervisa patienter både individuellt och i grupp, samt förvissa sig om att patienten förstår 

den givna informationen. Sjuksköterskan ska även kunna uppmärksamma patienter som 

inte själva kan uttrycka behovet av information (a a). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan i sitt yrke ha ett etiskt och vetenskapligt 

förhållningssätt samt se människan som en helhet. Ett förhållningssätt innebär att 

sjuksköterskan har en viss inställning som ligger till grund för bemötandet eller hur hon 

eller han agerar inför en situation eller uppgift. 

 

Det är av viktigt att vårdpersonalen har en tro på att varje patient är en värdefull människa 

med unika behov (Gallant, et.al., 2002). Patienterna i studien gjord av Kvåle (2006) 

upplever en god vård och omsorg när de blev bemötta och sedda som unika individer. 

Författaren belyser vidare att sjuksköterskans egenskaper är betydelsefulla för att 

patienterna ska uppleva en god vård och omsorg. Egenskaper som att ha humor och vara på 

gott humör, vara hänsynsfull, tålmodig och ha medkänsla var viktiga komponenter. 

 

Den största rollen som hälso- och sjukvården har, är möjligen att sjukvårdspersonalen vid 

varje vårdtillfälle tillämpar en människosyn och ett hälsoorienterat förhållningssätt som 

hjälper den redan sjuke att bibehålla och stärka hans eller hennes fysiska, psykiska och 
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sociala välbefinnande. Hälso- och sjukvården har ett ansvar för att utforma olika strategier 

för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. I det hälsofrämjande arbetet ses 

hälsan i vardagslivet som en resurs (SOU 2000:91). 

 

Ett hälsofrämjande arbete definieras enligt World Health Organisation (2010), som en 

process där individen har en möjlighet att förbättra och öka kontrollen över sin hälsa. Berg 

och Sarvimäki (2003) har i sin studie sett att ett hälsofrämjande arbete bygger på ett 

holistiskt och existentiellt förhållningssätt. Definitionen bygger på att sjuksköterskan har 

en humanistisk människosyn, där hon fokuserar på människans helhet, autonomi, identitet, 

egenvård och självkänsla. Även begreppet empowerment hör till definitionen. 

Empowerment 

Empowerment ses som en process som ska bidra till en självklarhet för patienten att vara 

delaktig och själv fatta beslut om sin egen vård. Delaktighet, patientkraft, egenmakt och 

bekräftelse är synonymer som förtydligar begreppet empowerment (Björvell & Insulander, 

2008). Empowerment innebär ur ett patientperspektiv att bli respekterad, lyssnad på, få 

uppriktig information och ses som en värdefull människa (Kvåle & Bondevik, 2008). 

 

I Falk-Rafaels (2001) studie framkommer att begreppet empowerment innebär att skapa ett 

samarbete mellan sjuksköterska och patient där patienternas kunskap, färdighet och 

förmåga att hantera olika situationer, samt att fatta beslut utvecklas och respekteras. 

Rappaport (1984) anser att det är lätt att definiera empowerment i sin frånvaro och 

beskriver det som en känsla av maktlöshet, inlärd hjälplöshet, utanförskapskänsla och 

kontrollförlust. I vissa situationer är det dock svårt att definiera ordet eftersom det ter sig 

på olika sätt hos olika personer och sammanhang (a a). 

 

Empowerment innebär enligt Nationalencyklopedin (2010) att individens möjligheter till 

att bli mer självständig och kunna formulera sina egna mål samt ta makt över sitt eget liv 

stärks. I en studie gjord av Wressle, Eeg-Olofsson, Marcusson och Henriksson (2002) 

skriver författarna om rollen av att som patient ha tydliga mål med sin behandling. 

Patienterna ansåg sig vara mer aktivt deltagande i processen när tydliga mål formulerades 

tillsammans med vårdpersonalen. 

Samspel 

Den mest utmärkande egenskapen vid patientdelaktighet är att det finns en relation till en 

annan människa, det vill säga ett samspel. Samspel är en mänsklig relation mellan två eller 

flera personer som arbetar tillsammans mot ett ömsesidigt definierat ändamål. Samspel 

innebär att det finns en struktur och process i relationen. Strukturen består av olika faser i 

relationen där varje fas har olika fokus och mål över vilka roller och ansvarsområden 

parterna har. Processen i relationen innebär en maktdelning och förhandling. Faktorer som 

arbetsbelastning, skiftarbete, organisation i vården samt rutinuppgifter påverkar samspelet 

mellan sjuksköterska och patient (Gallant, et.al., 2002). 

 

Jahren Kristoffersen och Nortvedt (2005) skriver om samspelet mellan sjuksköterska och 

patient. Sjuksköterskan ska agera och stötta patienten med hjälp av sin kunskap på ett 

medmänskligt sätt. Detta sätt bidrar på så vis till att patienten känner tillit till 
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sjuksköterskan. Författarna anser också att sjuksköterskan bör vara personlig även om hon 

eller han inte känner patienten och måste därför bygga upp tilliten om förtroendet saknas. 

Nordgren och Fridlund (2001) skriver om tillit utifrån ett patientperspektiv och menar att 

tilliten bygger på att patienten skapar sig en god relation till vårdgivaren och kan lita på 

deras kompetens. 

Brister i delaktighet 

En studie av Henderson (2003) visar på att det kvarstår brister i patientdelaktigheten. I 

studien framkom att sjuksköterskan inte inbjöd patienten till att vara delaktig i sin vård, 

utan ville istället fatta besluten åt patienten. 

 

Brister framkom även efter lagändringarna i Hälso- och sjukvårdslagen, Lagen om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område samt i Lagen om 

patientnämndsverksamhet som gjordes 1 januari 1999. Socialstyrelsen skickade ut enkäter 

till landstingen med frågor angående utbildning och information till hälso- och 

sjukvårdspersonal om lagändringen (Socialstyrelsen, 2003). 

Socialstyrelsen (2003) skriver: 

 

”Närmare hälften av landstingen redovisar i sina svar inga centrala insatser för att 

utbilda eller informera personalen om frågor som rör patientens rätt till information, 

delaktighet och medinflytande.”(a a s 8). 

 

Svaren på enkäterna och erfarenheter från olika människor tyder på att lagstiftningen som 

rör patientens ställning och hur den ska tolkas samt tillämpas behöver förbättras (a a). 

Teoretisk referensram 

Vårdrelation 

En god vård kännetecknas enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg 

(2003) av en väl fungerande mellanmänsklig relation mellan patient och vårdpersonal. Den 

goda vården ska lindra lidande och bidra till välbefinnande. Patienten ska ses som en 

subjektiv och levd kropp, vilket är av stor betydelse. Relationen kan antingen ses som en 

naturlig vårdrelation eller som en professionell vårdrelation mellan vårdare och patient och 

skillnader kan ses mellan dessa. 

 

Den naturliga vårdrelationen kännetecknas av ett naturligt förhållningssätt där personerna i 

relationen är spontana och naturliga. Relationen präglas av att individerna har en personlig 

medkänsla som kännetecknas av den ”tysta kunskapen”. Den "tysta kunskapen" innebär att 

parterna i relationen har ett förhållningssätt som är oreflekterat utifrån den personliga 

förståelsen (a a). 

 

I en vårdrelation mellan vårdare och patient möts alltid två subjekt. Intersubjektiviteten 

som skapas kan inte bli en enkelriktad rörelse där ena parten är aktiv och den andra passiv. 

I den professionella vårdrelationen använder sig vårdaren av sina egna kunskaper och 

erfarenheter för att göra patienten helt närvarande i relationen. Det krävs att vårdaren har 
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en större öppenhet och präglar förhållningssättet genom att reflektera. Vårdaren bör 

reflektera över såväl det som händer i relationen och i vårdandet, samt om förförståelsen (a 

a). 

 

Den ”tysta kunskapen” får inte samma utrymme som i den naturliga vårdrelationen. Med 

anledning av detta måste situationen, precis som i all annan förförståelse reflekteras. 

Relationen mellan patient och vårdare kan både vara bra och dålig, dock är det alltid 

vårdaren som bär ansvaret för att vårdrelationen blir positiv. Vårdaren ska förhindra att en 

livsförstörande relation och ett vårdlidande uppstår. Vårdlidande innebär att patientens 

lidande inte uppmärksammas i vårdarens bemötande och patienten fråntas då rätten att vara 

aktiv i sin egen vårdsituation (a a). 

KASAM – Känsla av sammanhang 

Larsson et.al. (2008) skriver om begreppet KASAM som betyder Känsla av sammanhang. 

Begreppet skapades av en professor i medicinsk sociologi vid namn Aaron Antonovsky 

och bildades för att beskriva hur hälsa kan uppfattas ur ett salutogent perspektiv (att se det 

friska före det sjuka). Han menar att vi som människor möter många påfrestningar och 

stressfaktorer i livet som i sin tur påverkar oss och vår hälsa. Med utgångspunkt från detta 

perspektiv kan vi få hjälp att gå igenom och hantera många svårigheter och motgångar i 

livet. 

 

”KASAM inbegriper tre komponenter: 

1. meningsfullhet – att individen uppfattar att det finns en mening i tillvaron 

2. begriplighet – hur individen begriper och förstår sin situation 

3. hanterbarhet – hur individen upplever att han kan påverka och hantera sin situation, 

och möta de krav som ställs” (a a s 128). 

PROBLEMFORMULERING 

Patientrollen har under de senaste decennierna förändrats från att ses som ett objekt till en 

mer subjektiv person, där patientens egna resurser tas tillvara. Patienten har idag rätt att få 

information och vara delaktig i beslutsfattandet angående sin vård. Sjuksköterskans 

förhållningssätt är betydelsefullt i vårdrelationen för att kunna stärka patientens fysiska, 

psykiska och sociala välbefinnande. Samspelet är en viktig del inom patientdelaktigheten 

och karaktäriseras av att det finns en mellanmänsklig relation. Tidigare forskning har visat 

att det kvartstår brister i patientdelaktigheten men också i utbildning och information till 

hälso- och sjukvårdspersonal angående patientens delaktighet. Därför ämnar denna studie 

ge en översikt kring patienters upplevelser av delaktighet, samt sjuksköterskans 

förhållningssätt till att främja patientdelaktigheten. 
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SYFTE 

Syftet är att utifrån aktuella vetenskapliga studier mellan åren 2000 och 2010, beskriva 

patienters upplevelse av delaktighet och hur sjuksköterskan anser att hon ska förhålla sig 

för att främja patientens delaktighet. 

Frågeställningar 

Vad upplever patienten som delaktighet i sin vårdsituation? 

Hur anser sjuksköterskan att hon ska förhålla sig för att främja patientens delaktighet? 

METOD 

För att besvara syftet valdes litteraturöversikt efter Fribergs (2006) metod, detta för att få 

en översikt över tidigare forskning inom ämnet. Metoden grundar sig på att värdera och 

granska kvaliteten av ett antal forskningsartiklar som handlar om samma fenomen. 

Granskningen innebär att studiernas innehåll värderas med hjälp av ett antal 

granskningsfrågor (a a). De granskade artiklarna gav en överblick över patientens 

upplevelse av delaktighet i vården samt hur sjuksköterskan ska förhålla sig för att främja 

detta. Analysen av artiklarna sammanställdes sedan till en ny helhet. 

Urval 

Friberg (2006) menar att det är omöjligt att hantera ett stort område som innehåller allt för 

många studier, därför måste ett urval av studier göras. Urvalet innebär att vissa studier 

exkluderas och andra inkluderas. Denna avgränsning ska göras med omsorg för att valet av 

artiklar ska kunna motiveras. 

 

Inklusionskriterierna till de vetenskapliga artiklarna som användes i litteraturöversikten var 

att de skulle stämma överens med syftet, vara publicerade mellan januari 2000 och februari 

2010, samt att de skulle vara genomförda inom den somatiska vården. Anledningen till att 

denna tidsperiod valdes var för att få den senaste forskningen inom området. 

Avgränsningen till den somatiska vården gjordes eftersom den psykiatriska vården ibland 

innebär tvångsvård, och kan då påverka upplevelsen av delaktighet negativt. I urvalet av de 

vetenskapliga artiklarna exkluderades studier där barn och människor med demenssjukdom 

var berörda. 

 

Artiklarna som berör upplevelser av delaktighet utgick från ett patientperspektiv och 

artiklarna som berör sjuksköterskans förhållningssätt utgick från ett 

sjuksköterskeperspektiv. Artiklarna som söktes skulle vara publicerade på svenska eller 

engelska språket. Det geografiska urvalet var avgränsat till länder i Norden samt England, 

detta för att det kan finnas kulturskillnader i sjukvården. 
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När artiklarna valts ut granskades dessa. Granskningsfrågorna i Friberg (2006) användes 

för att identifiera och granska kvaliteten av de utvalda artiklarna. Dessa dokumenterades 

sedan i en tabell (se bilaga II). 

Datainsamling 

För att begränsa databashanteringen valdes databaser som berörde ämnesområdet hälso- 

och vårdvetenskap samt medicin. Aktuella databaser som användes var CINAHL, 

MEDLINE, PubMed och SweMed+. En övergripande sökning gjordes i alla databaser, 

artiklarna hittades sedan i CINAHL och MEDLINE men förekom även i de andra 

databaserna. 

 

En av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade i Norden, därför 

gjordes en manuell sökning i tidsskriften Vård i Norden. En manuell sökning gjordes även 

i de framtagna artiklarnas referenslistor. 

 

Vid artikelsökningen användes ett flertal sökord i olika kombinationer (se bilaga I). Då det 

blev många träffar kompletterades sökorden med nya, för att få ner antalet artiklar. 

Sökprocessen gjordes därför i flera omgångar för att artiklarna skulle överrensstämma med 

syftet. Då artiklarna utsågs observerades artikelns titel, syfte och abstrakt. Sökorden som 

användes i olika kombinationer var: patient, participation, patient participation, experience, 

patient perspective, nurse perspective, promote, nurse-patient, perception, care, nurse, 

description och approach. 18 artiklar med en textmassa av sammanlagt 178 sidor har 

analyserats till resultatet, dessa framgår i bilaga II 

Analys 

Litteraturöversikten har analyserats utifrån Friberg (2006). Analysen innebar att studierna 

lästes igenom för att få en förståelse över deras innehåll och på så sätt kunde övergripande 

områden identifieras. Enligt Friberg (2006) skulle sedan likheter och olikheter i artiklarna 

studeras. Vilket gjordes genom att studierna lästes igenom upprepade gånger för att sedan 

klassificera olika teman som framkom i artiklarnas resultat. I analysen framkom det även 

om artiklarna var kvalitativa eller kvantitativa studier. Termen tema har använts som 

benämning på de aspekter av delaktighet som identifierades i textanalysen (se bilaga III). 

Detta styrks av Friberg (2006) som skriver att innehåll som berör samma sak ska sorteras 

under lämplig rubrik, dessa rubriker kan exempelvis benämnas tema. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

En forskare får aldrig förvränga, förfalska, vilseleda eller plagiera, han eller hon måste vara 

ärlig med sina resultat. På grund av detta måste därför alla forskningsresultat redovisas 

öppet för att andra forskare ska kunna kontrollera och upprepa forskningen. Det är först när 

forskningsresultatet har redovisats öppet som det kan betraktas som vetenskapligt 

accepterad (Vetenskapsrådet, 2009). Hänsyn har tagits till detta genom att redovisa data på 

ett så korrekt sätt som möjligt utan att stjäla och plagiera. 

 



9 

 

Enligt Forskningsetisk policy och organisation i Sverige (2003) finns det fyra 

grundläggande etiska principer. Viss forskningsetik kan relateras till dessa principer och på 

så sätt få en ökad tyngd. Dessa är autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte 

skada och rättviseprincipen. 

 

Autonomiprincipen handlar om att varje individ ska respektera andra människors rätt till 

självbestämmande, medbestämmande och integritet. Alla individer ska ha rätt till ett 

självständigt ställningstagande till information och handlingsalternativ. I denna studie 

består datamaterialet av tidigare studier, detta gör att autonomiprincipen inte omfattas på 

samma sätt av den etiska analysen. Godhetsprincipen handlar om att alla människor ska 

sträva efter att vara goda samt förebygga eller förhindra skada. Principen att inte skada 

innebär att inte utsätta andra för skada eller risk för skada. Hänsyn har tagits till dessa 

principer då informationen som framkommit har återgivits noga i resultatet, genom detta 

har ingen individ kommit till skada. Slutligen innebär rättviseprincipen att alla människor 

bör behandlas lika och att skillnader i behandling måste kunna rättfärdigas. Vid 

artikelgranskningen har artiklar som tydligt visat att dessa principer inte eftersträvats 

exkluderats. 

 

Vid översättning från engelska till svenska kan det uppstå vissa tolkningsfel eftersom ett 

ord kan ha flera betydelser. Dessa kunskaper fanns i beaktande när litteraturöversikten 

sammanställdes. Referenshantering enligt Nilsson (2005) har eftersträvats på ett korrekt 

sätt. Detta för att andra forskare ska kunna hitta den data som använts. 
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RESULTAT 

Analysen av de 18 vetenskapliga artiklarna sammanställs nedan i ett resultat. Först 

redogörs det för analysen av artiklar som berör patientens upplevelser av delaktighet. 

Senare följer analysen av artiklar som behandlar hur sjuksköterskan anser att hon ska 

förhålla sig för att främja delaktigheten. 

Vad upplever patienten som delaktighet i sin vårdsituation? 

Analysen av de vetenskapliga artiklarna som berör patientens upplevelse av delaktighet har 

gjorts utifrån elva kvalitativa, en kvantitativ samt en kvalitativ och kvantitativ artikel. 

Sammanlagt har fyra teman med subteman urskilts i analysen om patientens upplevelse av 

delaktighet. Patienterna ansåg att den goda relationen var en förutsättning för delaktighet. 

Andra betydelsefulla teman som framkom var att patienterna fick information och kunskap 

i vård och behandling samt att de kände kontroll över sin situation (tabell 1). Förekomsten 

av teman i respektive artikel visas i bilaga III. 

 

Tabell 1. Teman och subteman över patientens upplevelse av delaktighet. 

Tema Subtema 

Relation Ett bra samspel 

  En öppen dialog 

  Att bli respekterad och bekräftad 

  Att ha fritt utrymme 

  Behov av kontinuitet 

   

Information Att bli informerad 

  Att förstå 

 

Kunskap   

 

Kontroll Känna kontroll 

  Vara ansvarstagande 

  Lita på sig själv 

  Ha valmöjligheter 

Relation 

Här redovisas analysen av vad artiklarna skriver om relationen i ett antal subteman. I 

relationen mellan sjuksköterska och patient var det av stor betydelse att det fanns ett bra 

samspel, en öppen dialog och att patienten hade ett fritt utrymme. Andra subteman som 

visade sig ha betydelse i relationen var att patienten kände sig respekterad och bekräftad 

samt att det fanns kontinuitet i kontakten med vårdpersonalen. 
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Ett bra samspel 

Ett övergripande område som genomsyrade ett flertal av artiklarna var betydelsen av en 

god relation mellan patient och sjuksköterska (Frank, Asp & Dahlberg, 2009a; Sainio & 

Lauri, 2003; Sainio, Lauri & Eriksson, 2001). Patienterna upplevde ökad delaktighet då det 

fanns ett tydligt samarbete mellan sjuksköterska och patient (Larsson, Sahlsten, Sjöström, 

Lindencrona & Plos, 2007; Eldh, Ehnfors & Ekman, 2006a). Samspelet symboliserades av 

att patientens behov, beslut och önskemål blev tillgodosedda (Eldh, et.al., 2006a). 

Samspelet med vårdpersonalen var av stor betydelse, vilket ansågs viktigare för patienten 

än att enbart vara med i beslutsprocessen. Det framkom även att patienterna kände att deras 

egenvårdshantering stärktes då de blev delaktiga (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2010). 

 

Enligt patienterna upprättades relationen med vårdpersonalen när patienterna fick vara 

experter på sin egen vårdsituation (Frank, et.al., 2009a). Den goda relationen främjades av 

att vårdpersonalen kände till patientens behov samt att personkemin mellan de båda 

parterna stämde överens och var på ett personligt plan. Det var även viktigt att 

vårdpersonalen var snäll, hade en positiv inställning, uppmuntrade patienten att delta och 

visade att de brydde sig (Sainio et.al., (2001b). 

 

Patienterna upplevde att de var delaktiga i besluten kring deras rehabiliteringsförfarande 

när de fick vara med och diskutera sin vård. I diskussionen om rehabiliteringen klarlades 

olika alternativ för patienterna och de delgavs den information som behövdes för att de 

skulle kunna delta i det slutgiltiga beslutet (Larsson Lund, Tamm & Bränholm, 2001). En 

patient berättade: 

 

”I have described my experiences (to the professionals), and told them what suits me; the 

cooperation has been good, we have discussed the rehabilitation and if it suits me; they 

have listened to my reflections” (a a s 158). 

 

Patienterna upplevde delaktighet då det fick känna tillit och förtroende till vårdpersonalen 

(Ramfelt & Lützen, 2005; Kiessling & Kjellgren, 2004; Eldh, Ehnfors & Ekman 2004; 

Larsson, et.al., 2007). Centralt då tilliten skapades var att det fanns ett samarbete, en god 

kontakt och en person som lyssnade. Tilliten grundade sig i en ömsesidig interaktion där 

förhållandet byggde på respekt för varandras kunskap och kompetens (Eldh, et.al., 2004). 

En öppen dialog 

För att en god relation ska främja delaktigheten var det viktigt att det fanns en öppen dialog 

med vårdpersonalen (Ramfelt & Lützen 2005). Sainio et.al. (2001b) framför att delaktighet 

utifrån patientens perspektiv var när de fick vara delaktiga i beslutsfattandet och när de fick 

uttrycka sina åsikter om olika behandlingar. Patienterna berättade även om betydelsen av 

att förmedla sina känslor och symtom till vårdpersonalen, vilket var angeläget för att de 

skulle känna sig delaktiga. Vikten av att vårdpersonalen lyssnade på patienten i dialogen är 

även något som betonas i studien av Eldh, Ekman och Ehnfors (2010). 

 

Patienterna upplevde delaktighet när de fick möjlighet att samtala om sin sjukdom, 

situation och behandling. Samtalets syfte var dels att ge men också få kunskap om 

sjukvårdsprocessen. Patienterna ville även känna att vårdpersonalen brydde sig under 

samtalet. När patienternas bekräftade kunskap nådde fram och användes på rätt sätt av 
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vårdpersonalen kände patienterna sig delaktiga. Viktiga beståndsdelar i samtalet var att 

patienten kunde känna tillit till vårdgivaren och ha ett gott samarbete (Kiessling & 

Kjellgren, 2004) . 

 

Roberts (2002) belyser patienternas förmåga att uttrycka sina önskemål och synpunkter 

samt att skapa en god kommunikation med sjuksköterskan. Detta sågs som en central del 

över hur långt patienterna kunde eller ville delta i beslutsfattandet. En enkel 

kommunikation och interaktion upplevdes som viktigt för att beskriva det naturliga 

partnerskapet mellan patient och sjuksköterska (a a). Patienterna kände sig sedda, hörda 

och värdefulla när sjuksköterskan uppmärksammade deras verbala och ickeverbala signaler 

(Eld, et.al., 2006b). 

Att bli respekterad och bekräftad 

När patienterna bekräftades av vårdpersonalen upplevde de delaktighet (Ramfelt & Lützen, 

2005). Patienterna ansåg även att sjuksköterskorna skulle vara vänliga och behandla 

patienterna med respekt, vilket var ett grundläggande behov för att patienterna skulle 

uppleva delaktighet (Tutton, 2005). Att bli behandlad med respekt innebar för patienterna 

att de betraktades som enskilda individer där vårdpersonalen fokuserade på hela patienten 

och inte bara på sjukdomen (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2006b; Frank, et.al., 2009a).  

 

För att bli erkänd som en unik person var det kontakten mellan patient och vårdgivare som 

var central. Denna kontakt ledde till att patienten kände sig delaktig i sin vård. Patienterna 

kände sig också delaktiga när sjukvårdspersonalen observerade deras kroppsspråk och 

erbjöd hjälp. När patienterna förklarade vad som störde och oroade dem skulle 

sjukvårdspersonalen behandla dem respektfullt. Patienterna beskrev att de upplevde 

delaktighet när de respekterades som människor genom att kontinuerligt bli accepterade 

och sedda under sjukhusvistelsen (Frank, et.al., 2009a). 

 

En upplevelse av patientdelaktighet var att bli behandlad jämlikt och respekterad för vad 

man som patient visste. Detta innebar en respekt för känslor, tankar, symtom samt respekt 

för situationen och planeringen av behandlingen. Patienten ville bli respekterad som en 

människa och jämställd med andra personer i sjukvårdsteamet (Eldh, et.al., 2010). Att 

relationen var jämställd mellan sjuksköterska och patient var viktigt, patienten skulle inte 

behöva känna sig underlägsen i relationen (Larsson, et.al., 2007). 

Att ha ett fritt utrymme 

Patienterna upplevde delaktighet då de kände ett fritt utrymme, vilket illustrerades av att 

sjukvårdspersonalen gjorde en bedömning av hela patientens livssituation. Personalen 

skulle finnas till hands för att lyssna och förstå patienternas oro för andra frågeställningar 

än rent medicinska frågor. I dialogen mellan patient och sjuksköterska behövdes det inte 

lång tid, om sjukvårdspersonalen fokuserade på vad som var viktigt för patienterna (Frank, 

et.al., 2009a). 

Behov av kontinuitet 

Att ha färre antal vårdpersonal omkring sig och att känna igen vårdpersonalen upplevdes 

som en trygghet av patienterna och främjade därmed deras delaktighet. Vid en god 

kontinuitet kände patienterna att de inte behövde förklara saker igen som de redan tidigare 
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berättat. Parterna lärde känna varandra, vilket ledde till en djupare och mer förtroendefull 

relation (Kiessling & Kjellgren, 2004).  

 

Patienterna berörde kontinuitetens betydelse för att delaktighet skulle skapas. De tyckte att 

de lättare erkändes som unika personer när ett begränsat antal vårdgivare etablerade 

kontakt med dem. Kontinuiteten gjorde att en känsla av tillit och förtroende lättare 

skapades (Frank et.al., 2009a). Patienterna tyckte det var viktigt att ha en ansvarig 

sjuksköterska, det vill säga en sjuksköterska som kände patienten bäst och visste allt om 

henne eller honom (Larsson, et.al., 2007). 

Information 

Här beskrivs analysen av vad artiklarna tar upp om informationen i två subteman. Det ena 

subtemat behandlar informationen till patienterna, och det andra subtemat tar upp 

patienternas förståelse av information. 

Att bli informerad 

Delaktighet kännetecknas av att patienterna fick information och att de fick vara med i 

själva utbytet av informationen. Informationen ledde till att patienterna kunde agera för att 

bevara eller återfå hälsa (Eldh, et.al., 2006a). 

 

För att kunna vara delaktig i sin vård var det betydelsefullt för patienten att få tillräcklig 

information (Larsson, et.al., 2007; Sainio & Lauri, 2003; Almborg, Ullander, Thulin & 

Berg, 2009). Analysen visade också att informationen skulle vara anpassad för patienten 

och att den gavs på ett trovärdigt sätt (Larsson, et.al., 2007). Som patient var det viktigt att 

först bli lyssnad på för att därefter få information (Eldh, et.al., 2006b). Kiessling och 

Kjellgren (2004) menar att patienterna inte bara kände sig delaktiga när de fick ta emot 

information utan också när de fick ställa frågor.  

 

Patienterna kände sig även delaktiga i vårdprocessen när de fick medicinsk information (a 

a) och en bra förklaring över vad som framkommit i sjukdomsutredningen (Eldh, et.al., 

2006b). Patienterna uttryckte delaktighet när vårdpersonalen berättade för dem vad som 

skulle göras, men också när vårdpersonalen höll sitt löfte om att göra det (Roberts, 2002). 

Patienterna ansåg sig vara delaktiga när vårdpersonalen gav dem information som var 

relevant för deras situation och vårdprocess. Dock fick patienterna själva inte bestämma 

vilken typ av information de skulle ha utan det bestämdes av vårdpersonalen (Frank, et.al., 

2009a).  

 

Delaktighet kunde också upplevas av patienterna när deras närstående fick vara med och ta 

del av informationen i vårdprocessen. Exempel på detta sågs när en man uttryckte att hans 

åsikter diskuterades öppet när hans fru var närvarande. En annan patient uttryckte att 

vårdpersonalen först lyssnade på honom och att de sedan öppet diskuterade detta 

tillsammans med patientens familj (Roberts, 2002). 

Att förstå 

När patienterna förstod informationen som gavs innebar detta att de kunde använda 

informationen som en hjälp för att kunna agera i sin situation (Eldh, et.al., 2004; Eldh, 

et.al., 2006b). Delaktighet upplevdes av patienterna när de förstod informationen om sin 
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kropp, sjukdom och behandling. Patienterna förstod sin kropp när de kände igen symtom, 

reaktioner och varför vissa symtom uppstod samt hur allvarliga de var. När patienterna 

förstod sjukdomen och behandlingens syfte samt dess konsekvenser och effekter kände de 

sig delaktiga. Patienterna fick förståelse för varför vissa tillvägagångssätt var aktuella och 

hur de utfördes. Användningen av pedagogiska hjälpmedel som broschyrer och modeller, 

gjorde det lättare för patienterna att kunna förstå den information som vårdpersonalen gav. 

Det var först när patienterna förstod informationen, som den blev till kunskap (Eldh, et.al., 

2004). 

Kunskap 

Här följer en beskrivning av temat kunskap som är ett tema som urskilts i analysen av de 

granskade artiklarna. 

 

Analysen visade att det var av stor betydelse att patienten skaffade sig lämplig, trovärdig 

och tillräcklig kunskap för att kunna delta i sin vård. För att patienterna skulle kunna förstå 

omvårdnaden och den medicinska behandlingen samt sina egna mål och hur de skulle 

uppnås, förväntades sjuksköterskorna öka deras kunskap (Larsson, et.al., 2007). 

Patienterna beskrev vikten av att få kunskap, att ha kunskap och att dela den med 

vårdpersonalen. Kunskapen som patienten fick skulle vara baserad på de frågor och behov 

som var väsentliga för patienten, för att hon eller han skulle kunna hantera sjukdomen 

(Eldh et.al., 2006b). När patienterna fick veta var de skulle söka information om planering 

och uppföljning kände de sig delaktiga (Eldh, et.al., 2004). 

 

Patienterna ansåg att det var av större betydelse att få kunskaper än att bli informerade.  

Delaktighet upplevdes när de fick förklaringar över sina symtom samt när personalen 

förklarade sitt tillvägagångssätt vid olika moment (Eldh et.al., 2010). 

Kontroll 

Här beskrivs analysen av vad artiklarna tar upp angående kontroll. Fyra subteman kunde 

urskiljas under temat kontroll. Patienterna beskrev betydelsen av att känna kontroll, vara en 

ansvarstagande person, kunna lita till sig själv och ha valmöjligheter. 

Känna kontroll 

Analysen visade att patienterna upplevde delaktighet när de kände kontroll. Att känna 

kontroll innehöll aspekter som att patienten krävde en ordentlig vård samt att hon eller han 

kunde stå upp för sig själv och sina behov. Patienterna ville till exempel kontrollera att en 

vårdgivare visste vad som hade skrivits och planerats (Eldh, et.al., 2004). 

 

I en demokratisk relation mellan sjuksköterska och patient där relationen vilar på ett 

förtroende upplevde patienterna att de hade kontroll och en stor möjlighet att vara aktiva i 

de beslut som påverkade deras liv (Tutton, 2005). Kiessling och Kjellgren (2004) menade 

att när patienten hade kontroll över när saker och ting skulle göras upplevde de både 

delaktighet och ansvarstagande, vilket skapade ett större engagemang från patienten.  

 

Patienterna ansåg att det var viktigt att de blev informerade av vårdpersonalen när deras 

löften om tidpunkter inte hölls, så att de inte behövde ligga och vänta och vara oroliga. 
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Viktiga faktorer för känslan av kontroll och delaktighet framkom vid kontinuerligt 

kunskapsutbyte om planering. Patienterna ville ha koll på när saker och ting skulle göras 

för att kunna förbereda sig mentalt. 

Vara ansvarstagande 

Patienten kände delaktighet då han eller hon fick ta ansvar över sin egen situation. För att 

kunna ta ansvar för sin egen situation ville patienterna vara en jämställd part i relationen, 

bli accepterad för sitt ansvarstagande, känna sig ansvarig och bli sedd i ett sammanhang 

(Eldh, et.al., 2006b). 

Lita på sig själv 

Patientdelaktighet upplevdes när patienten kände säkerhet, vilket grundade sig i att 

patienten kunde lita på sig själv samt känna tillit till vårdgivaren. Att kunna lita till sig 

själv innebar att patienten förlitade sig på sin egen förmåga och sin egen kropps resurser. 

När patienten litade på sina egna kroppssignaler och tecken, det vill säga vad kroppen tålde 

att utföra, dess begränsningar och att signalerna som kroppen gav var pålitliga, upplevde 

patienten delaktighet. När patienten fick chansen att kunna lita till sina egna mål och kände 

att dessa var betydelsefulla samt rimliga upplevde patienten delaktighet (Eldh, et.al., 2004). 

Ha valmöjligheter 

Patienterna ansåg att det var viktigt att kunna överväga möjligheten av att medverka i 

vården, det vill säga att ha möjlighet till medbestämmande eller självbestämmande 

(Larsson, et.al., 2007). Patienterna kände också att de hade valmöjligheten att antingen 

fatta beslut om vård och omsorg själva eller överlåta detta till vårdpersonalen (Ramfelt & 

Lützen, 2005). 

 

Analysen visade att delaktighet upplevdes när patienten först fick information och sedan 

utifrån denna hade möjlighet att välja vilken behandling han eller hon föredrog. 

Delaktighet upplevdes även när patienten tillsammans med läkaren hittade lösningar och 

bestämde hur och när vården skulle utföras (Eldh, et.al., 2006b). Patienterna beskrev att de 

fick vara delaktiga när sjuksköterskorna såg deras vård i förhållande till deras kroppsliga 

behov och när de fick vara med och bestämma i olika val. Exempel på detta sågs när 

patienterna fick vara med och välja vilka kläder de skulle bära och vart de ville sitta 

(Tutton, 2005). 
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Hur anser sjuksköterskan att hon ska förhålla sig för att främja 

patientens delaktighet? 

Analysen av de vetenskapliga artiklarna som berör sjuksköterskans förhållningssätt har 

gjorts utifrån fyra kvalitativa artiklar, samt en med både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Sammanlagt har fyra teman med subteman urskilts i analysen kring sjuksköterskans 

förhållningssätt för att främja patientdelaktigheten. Dessa teman är relation, information, 

patientens resurser samt kontroll (tabell 2). Förekomsten av teman i respektive artikel visas 

i bilaga III. 

 

Tabell 2. Teman och subteman över sjuksköterskans förhållningssätt för att främja 

patientens delaktighet. 

Tema Subtema 

Relation Främja samspel 

  Visa empati 

  Visa respekt 

Information   

 

Patientens resurser   

 

Kontroll  

Relationen 

Här följer en beskrivning av temat relation som är ett tema som urskilts i analysen av de 

granskade artiklarna. Analysen visade att sjuksköterskorna ansåg att patienternas 

delaktighet gynnades av en god relation mellan sjuksköterska och patient. I denna relation 

delades sjuksköterskans förhållningssätt upp i ett antal subteman. Dessa var att hon skulle 

främja samspel, visa empati samt visa respekt. Nedan följer en beskrivning av dessa 

subteman. 

Främja samspel 

Analysen visade att sjuksköterskorna ansåg att ett välfungerande partnerskap låg till grund 

för att utveckla en god relation vilket därmed gjorde patienten delaktig i vården (Tutton, 

2005). Samspelet handlade om att sjuksköterskan såg individen bakom patientrollen och 

deltog med ett personligt och känslomässigt engagemang, detta för att göra både patient 

och sjuksköterska verksamma i vårdrelationen (Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos, 

2005a). 

 

Vidare visade analysen att ett av sjuksköterskans förhållningssätt för att främja 

delaktigheten var att fokusera på att lära känna patienten. Att lära känna patienten handlade 

om att lyssna och lägga all uppmärksamhet till patienten och dennes historia, utan att ha 

några förutfattade meningar. Sjuksköterskan skulle vara nyfiken på patienten som person, 

inte ta något för givet (Tutton, 2005; Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos, 2005a). I 

detta läge var det viktigt att bortse från hälsoproblem och tidigare information som 

framkommit.  
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För att kunna lära känna patienten måste sjuksköterskan ställa och svara på frågor samt 

bekräfta patienten genom att uppmuntra honom eller henne (Sahlsten, Larsson, 

Lindencrona & Plos, 2005a). Sjuksköterskan bör visa ett genuint intresse för att en 

ömsesidig relation ska uppstå. När hon visade ett äkta intresse gav det patienten mod att 

våga ställa frågor (Frank, et.al., 2009b; Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2009). 

Frågorna som sjuksköterskan ställde till patienten skulle vara öppna och stimulerande 

frågor för att patienten skulle kunna svara så fritt som möjligt (Frank, et.al., 2009b; 

Sahlsten, et.al., 2005a). När sjuksköterskan ställde korta och enkla frågor gav det 

förutsättningar för att få feedback av patienten (Sahlsten, et.al., 2005a). 

 

Analysen visade på vikten av att sjuksköterskan motiverade patienten att dela med sig av 

sina åsikter och egna erfarenheter av situationen utan att behöva känna rädsla (Sahlsten, 

et.al., 2005a; Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2009). Sjuksköterskan skulle uppskatta 

patienten som en medarbetare och förtydliga de förväntningar och roller som patienten 

möter i vården. Sjuksköterskan skulle också sträva efter att uppnå gemensamma mål och 

positiva resultat tillsammans med patienten. 

 

När sjuksköterskan var tyst och lyssnade förstärktes betydelsen av patientens egna ord. Det 

framkom dock att sjuksköterskan måste ha tålamod och kunna vänta tills patienten hade 

accepterat sin situation och vilja att samarbeta (Sahlsten, et.al., 2005a). 

 

Sjuksköterskorna ansåg att de främjade patientdelaktigheten när hon tolkade 

ansiktsuttryck, tonfall, kroppsspråk samt uppfattade frågor som inte patienten uttalade högt 

(Frank, Asp & Dahlberg, 2009b; Sahlsten, et.al., 2005a). Sjuksköterskorna beskrev att 

informationen kunde samlas in på olika sätt då en tolkning av patientens totala situation 

skulle göras. När sjuksköterskan berättade för patienten om hur hon tolkade patientens 

tillstånd, fick patienten möjlighet att reflektera över situationen (Frank, et.al., 2009b). 

 

Analysen visar att trots att vissa patienter hade svåra funktionshinder och 

kommunikationssvårigheter så ansåg sjuksköterskorna att alla patienter hade potential att 

delta i sin vård. Sjuksköterskorna hade på så vis ett förhållningssätt som gjorde att de lärde 

känna patienterna genom kommunikation och kroppsspråk. De fick möjlighet att interagera 

genom att vara ett stöd för patientens förståelse och situation, där sjuksköterskorna var 

öppna för möjligheter till förändring (Tutton, 2005). 

Visa empati 

Enligt subtemat visa empati, framkom det att sjuksköterskan skulle ha ett terapeutiskt 

förhållningssätt. Detta innebar att hon skulle använda sig själv på ett medvetet och lämpligt 

sätt i den terapeutiska relationen med sin patient. Sjuksköterskans roll och metoder var 

betydelsefulla i mötet med patienten, där skulle hon vara lugn, visa patienten respekt och 

ha en empatisk förmåga för att få en känsla över hur patienten såg på situationen. Analysen 

visar också att sjuksköterskan skulle ha en professionell distans och självkännedom genom 

att känna till sina starka respektive svaga sidor vilket ledde till en god relation och därmed 

patientdelaktighet (Sahlsten, et.al., 2007; Sahlsten, et.al., 2005a). 

 

Sjuksköterskans empatiska förhållningssätt var en avgörande aspekt för patientens 

delaktighet. Som sjuksköterska var det viktigt att acceptera patienten. Analysen visade att 
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det var betydelsefullt att sjuksköterskan kunde kontrollera sina egna känslor och agera på 

ett sätt som fokuserade på patienten och dennes behov. Att lägga fram de positiva 

känslorna kring livet och döden istället för de negativa gjorde att sjuksköterskan skapade 

möjligheter till patientdelaktighet (Tutton, 2005). 

Visa respekt 

Vad gäller subtemat visa respekt, handlade relationen enligt sjuksköterskorna om att skapa 

förtroende och tillit till patienten samt att ha ett ärligt förhållningssätt. I relationen var det 

också viktigt att sjuksköterskan visade respekt för patienten, var positivt uppmärksam och 

visade patienten hänsyn (Sahlsten, et.al., 2009). 

 

Analysen visade att om sjuksköterskan misslyckades med att få patienten att känna tillit 

och respekt så påverkades deras partnerskap negativt. Ett exempel på detta sågs när en 

medicinsk behandling sattes in utan att först rådfråga patienten. När patienten senare fick 

reda på att hon fått denna behandling blev hon mycket upprörd eftersom patienten sedan 

tidigare hade dåliga erfarenheter av en liknande behandling. Genom detta påverkades 

patientens tillit till sjuksköterskan negativt (Tutton, 2005). 

Information 

Här följer en beskrivning av temat information som är ett tema som urskilts i analysen av 

de granskade artiklarna. 

  

Analysen visade att sjuksköterskorna ansåg att information förväntades göra patienten mer 

delaktig. De strävade efter att ge information om patientens situation, väntetid och 

tillvägagångssätt med hjälp av tryckt information. Informationen skulle presenteras på 

sådant sätt att patienten förstod. Sjuksköterskans tillvägagångssätt innebar att hon använde 

ett lättförståeligt språk för att patienten skulle förstå. När patienten förstod informationen 

var sjuksköterskan och patienten på samma plan (Frank, et.al., 2009b). 

 

När en patient och sjuksköterska skulle vara samspelta i en situation var det viktigt att 

sjuksköterskan gav information som hade ett meningsfullt innehåll och som patienten 

förstod och kunde tillvarata. Sjuksköterskan skulle ge patienten rätt att välja och komma 

med saklig och korrekt information (Sahlsten, et.al., 2007; Sahlsten, et.al., 2005a). 

Patientens resurser 

Här följer en beskrivning av temat patientens resurser som är ett tema som urskilts i 

analysen av de granskade artiklarna. 

 

Analysen visade att patientdelaktighet etablerades när sjuksköterskan fokuserade på 

patientens egna resurser i relation till deras behov. För att sjuksköterskan skulle kunna 

fokusera på patientens resurser, var utbytet av information och kunskap mellan patient och 

sjuksköterska väsentligt. Sjuksköterskan måste få en inblick i patientens självbild, 

situation, uppfattning och kunskap för att kunna fokusera på dennes resurser (Sahlsten 

et.al., 2007). 
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För att sjuksköterskan skulle kunna förstärka patientens egenvårdskapacitet ansåg hon att 

det var viktigt att ge stöd till patienten i att hitta sätt för att identifiera och använda sig av 

sina egna resurser och styrkor. Att förstärka egenvårdsförmågan grundade sig i att ge 

patienten ansvar, fokusera på mål, utmana och uppmuntra patienten. Sjuksköterskorna 

menar att dessa strategier var viktiga och värdefulla för att balansera den ojämna relationen 

som finns i det dagliga livet mellan sjuksköterska och patient (Sahlsten, et.al., 2009). 

 

Vidare visade analysen att sjuksköterskan hade till uppgift att engagera patienten i de olika 

aktiviteterna i vårdprocessen. Patienten skulle ingå i en överenskommelse med 

sjuksköterskan där hon skulle aktivera patienten samt vägleda patienten till att ta egna 

initiativ. Detta gjordes för att göra patienten ansvarig för sina egna åtgärder och sitt eget 

lärande. Patienten ansågs kunna reflektera, välja och lära själv medan sjuksköterskan fanns 

till för att underlätta reflektion och handling. Att diskutera och dela upp mål i hanterbara 

delar ledde till att patienten fick anstränga sig mer. Sjuksköterskan skulle även stödja 

patienten i att övervinna hinder och främja framsteg. När patienten tvivlade på sin egen 

förmåga var det som sjuksköterska viktigt att uppmuntra patienten för att bevara och 

utveckla självförtroendet (Sahlsten, et.al., 2009). 

Kontroll 

Här följer en beskrivning av temat kontroll som är ett tema som urskilts i analysen av de 

granskade artiklarna. 

 

I analysen framkom att ju tidigare patienterna fick vara med och välja i vården desto mer 

delaktig blev dem. För att patienten skulle vara med i beslutsprocessen skulle 

sjuksköterskan presentera de olika alternativen och medföljande konsekvenser. Besluten 

var baserade på medbestämmande och självbestämmande. Vid medbestämmande fattades 

besluten ihop med sjuksköterskan och vid självbestämmande fattade patienten besluten 

själv. Vid självbestämmande var det viktigt att sjuksköterskan accepterade patientens 

beslut även om hon hade en annan åsikt (Sahlsten, et.al., 2005a). 

 

Vidare visade analysen att när patienten fick ett eget ansvar kände de sig värdefulla och 

mer delaktiga i vården. För att kunna ta eget ansvar i vården krävdes det att sjuksköterskan 

hade ett gemensamt ansvar med patienten och gav stöd till denne i ansvarstagandet. Detta 

framkom då en sjuksköterska berättade att patienten och sjuksköterskan hade ett delat 

ansvar, där hon gav information om till exempel patientens medicin och hur han eller hon 

skulle ta dem. Patienten hade sedan ansvaret för att hantera medicinen (Sahlsten et.al., 

2007). 
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DISKUSSION 

Diskussionen är uppdelad i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuteras den valda metodens tillvägagångssätt samt för- och 

nackdelar. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet av de 18 vetenskapliga artiklarna, 

dessa ställs mot ny litteratur samt den litteratur som använts i bakgrunden. 

Metoddiskussion 

Syftet med examensarbetet var från början att studera upplevelser av delaktighet utifrån 

både patientens och sjuksköterskans perspektiv i en empirisk studie med enkätfrågor. 

Enligt Friberg (2006) är dock den empiriska studien mer tidskrävande och inte etisk 

lämplig att göra som examensarbete på grundnivå. Därför valdes istället en 

litteraturöversikt enligt Friberg (2006) för att skapa en översikt över tidigare forskning. 

Litteraturöversikten ger ett bredare resultat, än om en empirisk studie skulle genomförts i 

verksamheten med enkätfrågor till patienter och sjuksköterskor på en vårdavdelning. 

Fördelar med att göra en litteraturöversikt var även att ett oberoende av andra människor, 

tidpunkter och platser skapades. 

 

Genom att en överblick på området skapades kunde viktiga begrepp klarläggas, detta gav 

en förförståelse över delaktighetens betydelse. Under artikelsökningen var det svårt att 

finna artiklar angående sjuksköterskans upplevelser av delaktighet. Artiklarna som var 

utifrån sjuksköterskans perspektiv handlade istället om hur hon kunde främja patientens 

delaktighet. Därför ändrades syftet till att utifrån aktuella vetenskapliga studier mellan år 

2000 och 2010 beskriva patienters upplevelse av delaktighet och hur sjuksköterskan anser 

att hon ska förhålla sig för att främja patientens delaktighet. 

 

Att använda kvantitativa studier, då syftet var att studera patienters upplevelser, kan anses 

både positivt och negativt. Patienterna har i de kvantitativa studierna inte fått uttrycka vad 

de upplever som delaktighet med sina egna ord, utan fått alternativ att välja mellan. Dock 

kan dessa studier komplettera de kvalitativa studierna, då de kvantitativa studierna påvisar 

i vilken grad delaktigheten kan yttra sig. 

 

Artiklarna som valdes var publicerade på engelska och svenska. Under arbetet med de 

engelska texterna har en korrekt översättning eftersträvats, dock kan data i litteraturstudien 

påverkats av läsning, översättning och bearbetning till det svenska språket. 

 

Sökningen begränsades till länder i Norden samt England på grund av att det kan finnas 

kulturskillnader gällande patientdelaktigheten i andra delar av världen. Eftersom ett 

framtida mål är att jobba inom dessa gränser var det av betydelse att studera hur 

delaktigheten framställs inom det specifika området. Nackdelar med att begränsa 

sökningen till det geografiska området är att relevanta och användbara svar på studiens 

frågeställningar inte framkommer.  
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Anledningen till att barn exkluderades var att detta område känns väldigt specifikt och 

skiljer sig från vuxenvärlden. Människor med demenssjukdom exkluderades i 

artikelsökningen eftersom dessa patienter inte kan ställas i jämförelse med klara och 

adekvata människor. Dessa exklusionskriterier var nödvändiga för att avgränsa området. 

 

Ett flertal av artiklarna var skrivna av samma författare. Detta kan innebära att en vinkling 

av resultatet uppstår. Dock har en diskussion kring detta förts och en syntes är att 

materialet ger olika perspektiv på samma fråga. 

 

Genom att följa Fribergs (2006) fyra analyssteg har arbetet organiserats och strukturerats 

på ett relevant sätt. I litteraturöversikten jämförs artiklarna avseende några valda områden 

(Friberg, 2006). Innehållet sorteras i olika aspekter, vilket sedan benämns som teman. Efter 

en genomläsning och diskussion av artiklarna har data kunnat tematiserats. En tabell 

upprättades för att tydliggöra vad som berörde varje tema (se bilaga III). Dock fanns det en 

svårighet i att klassificera informationen samt namnge de olika temana. 

 

Resultatet som framkommit bygger mest på kvalitativ forskning. Detta kan bero på att 

upplevelser av patientens delaktighet som ofta mäts med hjälp av kvalitativ forskning har 

studerats. Litteraturöversikten anses ha en god validitet då metodens tillvägagångssätt har 

dokumenterats och framställts i studiens metoddel. Genom en korrekt referenshantering 

och framställning av sökprocessen kan studien replikeras. Den goda validiteten styrks även 

av att författarna gemensamt har sammanställt och framställt litteraturöversikten. 

 

Många fördelar kan ses med att vara tre författare. Vi har kunnat diskutera och utbyta idéer 

med varandra. Nyberg (2000) menar att inlärningsprocessen kan bli mer intensiv när två 

eller tre studenter samarbetar. Skribenterna kan inspirera och motivera varandra, lära sig av 

varandras kunskaper och vinna tid genom att dela upp arbetet. Något som upplevts både 

varit positivt och negativt har varit att vi haft tre olika synvinklar, detta har inneburit att vi 

reflekterat över saker i minsta detalj. 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienters upplevelser av delaktighet och 

hur sjuksköterskan anser att hon ska förhålla sig för att främja patientdelaktigheten. 

Viktiga resultat som framkom i litteraturöversikten var att patienterna upplevde att en god 

relation, individanpassad och trovärdig information, kunskap och kontroll var 

betydelsefulla faktorer för delaktigheten. Vidare ansåg sjuksköterskorna att delaktigheten 

främjades av att sjuksköterskan skapade en nära relation, gav individanpassad information 

och hjälpte patienten att skapa kontroll över situationen. Sjuksköterskorna skulle även 

fokusera på patienternas resurser för att bidra till patientdelaktighet. 

 

En god vård kännetecknas av en väl fungerande mellanmänsklig relation mellan patient 

och vårdpersonal (Dahlberg, et. al., 2003). Detta stämmer väl överens med 

litteraturöversiktens resultat gällande relationens betydelse. Resultatet visade att en 

välfungerande relation mellan patient och sjuksköterska ligger till grund för all 

patientdelaktighet i vården (Frank, et.al., 2009a; Sainio & Lauri, 2003; Sainio, et.al., 

2001b). 
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I litteraturöversiktens resultat kännetecknas den goda relationen av ett bra samspel samt en 

öppen dialog mellan patient och sjuksköterska. Patienterna kände sig delaktiga när 

vårdpersonalen lyssnade, brydde sig, och visade respekt för dem. Detta stämmer överens 

med resultatet utifrån sjuksköterskornas perspektiv där de främjar samspelet i relationen 

genom att delta med ett personligt och känslomässigt engagemang. Vilket de gör genom att 

lyssna, stödja, visa respekt, empati och förståelse för patienterna. Detta kan även kopplas 

samman med vad Dahlberg et. al. (2003) anser om vårdrelationen. De menar att parterna 

har en personlig medkänsla i relationen. Vårdaren använder sig av sina egna kunskaper och 

erfarenheter för att göra patienten närvarande i relationen. 

 

Genom att använda sig av KASAM som utgångspunkt kan människan få hjälp att gå 

igenom och hantera svårigheter och motgångar i livet. Begreppet KASAM innehåller tre 

olika delar, dessa delar är meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Meningsfullhet 

innebär att varje individ uppfattar att det finns en mening i tillvaron (Larsson, et.al., 2008). 

Detta kan patienten uppleva när han eller hon får sina behov och önskemål tillgodosedda, 

vilket visar sig i litteraturöversiktens resultat då samspelet är betydelsefullt i relationen 

mellan sjuksköterska och patient. 

 

Den andra delen, begriplighet, innebär att individen begriper och förstår sin situation (a a). 

En förutsättning för att patienten ska kunna göra detta är att patienten får individuellt 

anpassad information om situationen som han eller hon befinner sig i. Resultatet i 

litteraturöversikten har visat på att patienterna känner sig delaktiga då de får information 

som de förstår. Informationen leder till att patienten skapar en grund att stå på för att kunna 

förstå sin situation. 

 

Hanterbarhet, som är den tredje komponenten i begreppet KASAM innebär att individen 

upplever att han eller hon kan påverka och hantera sin situation samt möta de krav som 

ställs (a a). Genom att patienten är delaktig i sin vård får han eller hon möjlighet att 

påverka sin situation, vilket kan leda till att patienten har lättare att hantera situationen. 

Men för att patienten ska kunna påverka sin situation är det enligt resultatet en 

förutsättning att patienten har lämplig, trovärdig och tillräcklig kunskap. 

 

Patienterna upplevde delaktighet när relationen var jämlik, där varken patient eller 

sjuksköterska var i underläge. Detta styrker Millard, Hallett och Luker (2006) som anser 

att när relationen mellan sjuksköterska och patient är djup och nära bidrar det till att 

parterna blir jämlika. När en sådan relation uppkommer mellan patient och sjuksköterska 

medverkar det till en mer öppen dialog mellan båda parterna. Det möjliggör för patienterna 

att ta en mer aktiv roll i vården. En fråga att ställa är om relationen verkligen kan bli jämlik 

då jämlikheter och ojämlikheter är inbyggt i parternas roller. 

 

Patientens delaktighet är inte alltid en självklarhet för sjuksköterskan. Henderson (2003) 

skriver att majoriteten av sjuksköterskorna i studien inte ville dela med sig av sina 

beslutsbefogenheter till patienterna, detta ledde till att en maktobalans mellan 

sjuksköterskan och patienten skapades. 

 

I litteraturöversikten framkom det att patienterna blev bekräftade och sedda när de sågs 

som unika individer och därmed upplevde de ökad delaktighet (Frank, et. al., 2009a). Det 

är väsentligt att inte se patienter som ett arbetsredskap eller som en medicinsk diagnos, 
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utan se varje patient som en värdefull människa med egna önskemål, erfarenheter och 

kunskaper. Svensk Sjuksköterskeförening (2009) belyser att varje patient ska ses som en 

unik varelse och bemötas personligt efter sina förutsättningar. 

 

Vilken människosyn sjuksköterskan har ligger till grund för hennes värderingar och har 

därmed betydelse för hur en god omvårdnad utförs (a a). I dagens samhälle har patienterna 

så mycket kunskap och är så pass pålästa, därför är det viktigt att sjuksköterskan inte går in 

med attityden ”jag vet bäst”, utan låter patienten vara en del av vården. 

 

Fokuseringen på patientens delaktighet blir allt större i vården, dock bör sjuksköterskan ha 

i åtanke att alla patienter inte vill vara delaktiga i sin vård. Florin, Ehrenberg och Ehnfors 

(2006) belyser i sin artikel att en majoritet av sjuksköterskorna uppfattade att deras 

patienter ville vara mer delaktiga i beslutsfattandet än vad patienterna själva föredrog. 

Därför är det som sjuksköterska väldigt viktigt att ta reda på patientens egen åsikt samt låta 

patienten själv få bestämma om han eller hon vill vara delaktig och i vilken utsträckning.  

 

Det framkom även i resultatet att patienterna ansåg att det var viktigt att de fick 

möjligheten att välja om de ville vara delaktiga eller inte. I Florin et. al. (2006) studie sågs 

skillnader i patienters inställning till delaktighet beroende på deras ålder och status. 

Författarna såg att de yngre patienterna var mer aktiva i sin vård än de äldre patienterna. 

Detta kan bero på att dagens yngre patienter är mer pålästa om sjukdomar och 

behandlingar samt att all information är mer lättillgänglig. Dessa patienter är också i större 

grad medvetna om de lagar och rättigheter som en patient har. 

 

Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) är en av 

sjuksköterskans viktigaste uppgifter att informera patienter. Ett tydligt resultat i 

litteraturöversikten är att patienterna vill ha information och förstå den information som 

ges. Det är betydelsefullt att informationen är individuellt anpassad och relevant för 

patientens situation och vårdprocess. En förutsättning för detta är att patienten är kapabel 

att kommunicera både verbalt och via kroppsspråket vilket inte alltid är en självklarhet. 

 

Resultatet visar också på att sjuksköterskorna ville ge information för att göra patienten 

mer delaktig. En fråga som dock kan ställas är om vårdpersonalen ibland informerar 

patienten rent rutinmässigt utan att fråga patienten om det är läge för dialog. Saino och 

Lauri (2001) menar att patienten inte alltid är redo att få information angående sin 

behandling. Vid ett svårt sjukdomsbesked kan det vara tillräckligt mycket intryck att 

bearbeta bara av att få själva beskedet. I det initiala skedet kanske inte patienten är speciellt 

mottaglig för övrig information än själva diagnosen. Även Kralik, Brown och Koch (2001) 

belyser att informationen som lämnas till patienterna ska vara anpassad för dem i deras 

vårdprocess. Informationen ska ges regelbundet men vara anpassad efter situationen, det 

kräver att sjukvårdspersonalen endast ger informationen när patienten känner sig redo att ta 

emot den. 

 

Meningen med att informera patienten är att hon eller han ska få kunskap om något. Detta 

framkommer i resultatet då Eld et.al. (2004) belyser vikten av att det är först när patienten 

förstår informationen som den kan bli till kunskap. Dock är det ingen självklarhet att 

informationen i sig leder till kunskap. Det är först när patienten tagit till sig informationen, 

bearbetat och förädlat den som den kan bli till kunskap och detta är beroende av individens 
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kunskapsnivå. Med detta i åtanke kan det konstateras att patienten genom kunskapen blir 

delaktig. 

 

Det är viktigt att sjuksköterskan får utbildning i den pedagogiska funktionen som hon har 

och att detta betonas ytterligare i sjuksköterskeutbildningen. Detta skulle i sig leda till att 

sjuksköterskan blir skickligare på att undervisa och förmedla kunskap till patienten vilket 

skulle möjliggöra för delaktighet i vården. 

 

När patienterna kände kontroll gav det dem en stor möjlighet att vara aktiva, delaktiga och 

ansvarstagande i de beslut som påverkade deras liv (Tutton, 2005; Kiessling & Kjellgren, 

2004). Sjuksköterskan hjälper patienten att känna detta genom att vara ett stöd i alla 

vårdhandlingar (Sahlsten, et.al., 2007). Patienterna ville till exempel kontrollera att saker 

och ting blev gjorda. En tydlig dialog med patienten och en försäkran om att informationen 

går vidare till nästa medarbetare gör patienten mer trygg och hon eller han kan då känna 

kontroll. 

 

Resultaten kan kopplas samman med vad Björvell och Insulander (2008) anser om 

begreppet empowerment. Empowerment ses som en process som sjuksköterskan använder 

sig av för att ge patienten kraft att själv vara delaktig och fatta beslut i sin vård. Utan 

empowerment kan patienter känna en känsla av kontrollförlust (Rappaport, 1984). 

Kunskapen om hur empowerment används anses vara betydelsefullt då detta kan hjälpa 

patienter att känna kontroll över sitt eget liv och därmed leda till en högre grad av 

självkänsla och kan på så sätt påverka hälsan positivt. 

 

Faulkner (2001) belyser vikten av att patienten får information, vilket ökar patientens 

kontroll. När patienten får information och ökad kunskap anser vi att han eller hon får en 

större kontroll över sin situation, vilket stärker känslan av empowerment. En fråga som 

uppkommer är om detta kan leda till en bättre behandling? Resultatet har även visat på att 

små saker, som inflytande av klädval samt plats att sitta gav en känsla av delaktighet. 

Kanske kan detta faktum användas utan att det krävs allt för mycket resurser av 

vårdpersonalen, om det hjälper patienten att känna sig delaktig. 

 

Att det finns kontinuitet hos vårdpersonalen har framkommit i resultatet som en viktig del i 

vad patienterna upplever som delaktighet. Resultatet visade att vid kontinuitet i vården 

blev relationerna mellan patient och sjuksköterska djupare och mer förtroendefull. 

Patienterna tyckte även att det var skönt att träffa samma vårdpersonal flera gånger, 

eftersom de då inte behövde förklara samma saker på nytt. Däremot har kontinuitet inte 

framkommit som en strategi för hur sjuksköterskan anser sig främja patientdelaktigheten. 

Detta kan möjligen bero på att sjuksköterskan är mer insatt i hur vårdorganisationen 

fungerar. Sjuksköterskan vet att det på en avdelning jobbar många olika sjuksköterskor och 

att kontinuiteten till patienterna inte alltid är det lättaste att ta hänsyn till när alla har ett 

varierande scheman med dagar, kvällar och nätter. Det är dock viktigt att tänkta på 

kontinuiteten och försöka organisera personalen efter detta. En fråga som kan ställas är om 

kontinuitet har olika betydelse för patienter och sjuksköterskor. 

 

Det är allmänt känt att sjukvården är präglad av neddragningar och personalbrist. Det som 

framkommit i resultatet gällande tillgång till information och etablering av en god relation 

blir därför lidande av att det inte finns tid och resurser. Socialstyrelsen (2003) belyser att 
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patientens rätt till delaktighet i hälso- och sjukvården tagit liten plats under de senaste åren. 

Förklaringen till detta anser myndigheten ha med personalbrist, brist på tillgänglighet och 

tidsbrist inom hälso- och sjukvården att göra. I en studie av Sahlsten, Larsson, Plos och 

Lindencrona (2005b) framkom det att olika hinder i sjukhusorganisationen hindrade 

patienten att bli delaktig. Dels bristen på kontinuitet, bristen på medarbetarnas stöd, brister 

under rondarbete och på vårdplanering samt brister i den fysiska miljön. Resultatet tyder på 

att sjukvården behöver bli mer patientcentrerad för att delaktigheten ska kunna bli mer 

optimal. 

 

När patienterna blir mer delaktiga i sin vård ökar deras motivation till att förbättra 

situationen och de blir mer följsamma till sina ordinationer. Detta i sig leder till att 

behandlingsresultaten blir bättre och patienterna nöjdare (Lagerdahl, 2008). Även 

Rönnberg (2005) belyser att patienter som är aktiva i sin vård och behandling tillfrisknar 

oftast fortare och får en bättre livskvalitet. 

 

Resultatet i litteraturöversikten har gett svar på vad studien ämnade undersöka. Resultatet 

kan komma till användning inom all verksamhet i hälso- och sjukvården. Eftersom många 

av artiklarna i resultatet belyser samma områden tyder det på att resultatet är väl 

underbyggt och kan därför anses tillförlitligt. 

Slutsats 

Resultatet i litteraturöversikten visar att patienterna upplever delaktighet när de får 

individanpassad information och kunskap, samt när patienterna har en bra relation med 

vårdpersonalen. Delaktighet upplevdes också när patienterna kände kontroll. De 

förhållningssätt som framkommit i resultatet för hur sjuksköterskan kan främja patientens 

delaktighet är att etablera en bra relation, ge information, bidra till kontroll och se till 

patientens resurser. Det finns en balansgång mellan dessa teman gällande patienternas och 

sjuksköterskornas åsikter. Dock har vi uppmärksammat att exempelvis kontinuiteten är 

mer viktigt för patienterna än för sjuksköterskorna. 

 

Genom att sjuksköterskan ger information till patienten skapas en god relation mellan 

parterna. Detta leder till att patienten känner kontroll över situationen som han eller hon 

befinner sig i. En ökad känsla av empowerment kan på så vis upplevas. 

 

Det framkom också i resultatet att patienterna kände delaktighet när deras anhöriga 

informerades, vilket vårdpersonalen relativt enkelt borde kunna möjliggöra. Vi anser dock 

att det är av stor vikt att denna information först godkänns av patienten själv, då det kan 

vara så att hon eller han av någon anledning inte vill att de anhöriga informeras. 

 

Vi har uppmärksammat att patienterna idag är allt mer medvetna om sina rättigheter 

gällande delaktighet och att fler patienter vill vara delaktiga i de beslut som gäller sin vård. 

Detta förväntas eskalera allt mer i framtiden då patienterna eftersöker mer kunskap på egen 

hand och kräver en alltmer individanpassad vård. När patienterna är delaktiga i sin vård 

bidrar det till bättre behandlingsresultat och ökad kvalitet i vården. Därför anser vi att det 

är viktigt att göra alla patienter delaktiga, oavsett kön, ålder, sjukdomsbild och social 

status. 
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Implikationer för omvårdnad 

Det är viktigt att belysa patientdelaktighetens betydelse dels under utbildning men också på 

arbetsplatserna. Det är av stor vikt att sjuksköterskan alltid reflekterar över patientens 

delaktighet samt får kontinuerlig kunskap, detta för att skapa en ömsesidig vårdrelation. 

Förslag till fortsatt forskning 

 Litteraturöversikt om hur delaktigheten upplevs av de grupper som vi exkluderat, alltså 

barn, dementa samt psykiskt sjuka. 

 Studera om delaktigheten skiljer sig mellan exempelvis ålder- och genusperspektiv. 

 Forskning om kontinuiteten har olika innebörd för sjuksköterskor respektive patienter i 

sammanhanget patientdelaktighet. 

 En större studie om patientdelaktighet med en kvantitativ ansats. 
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               Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos, 2005 

               Ramfelt & Lützén, 2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



II 

 

Sökord Databas Årtal Antal träffar Lästa titlar Lästa abstract Lästa artiklar Användbara artiklar 

Patient* AND 

participation 
Cinahl och 2000-2010 25110         

  MedLine             

Patient* AND 

participation AND 
Cinahl och 2000-2010 54         

patient perspective MedLine             

Patient* AND 

participation AND Cinahl och  2000-2010 19 19 8 1  Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007. 

patient perspective MedLine            (dubblett) 

AND experience*               

 

Sökord Databas Årtal Antal träffar Lästa titlar Lästa abstract Lästa artiklar Användbara artiklar 

Patient participation AND Cinahl och 2000-2010 24 24 12 3  Eldh, Ekman & Ehnfors. 2010 

descripitions AND care MedLine             

 

Sökord Databas Årtal Antal träffar Lästa titlar Lästa abstract Lästa artiklar Användbara artiklar 

Patient AND participation Cinahl och 2000-2010 19324         

  MedLine             

Patient AND participation  Cinahl och 2000-2010 829         

AND nurse-patient MedLine             

Patient AND participation  Cinahl och 2000-2010 38 38 10 2  Eldh, Ehnfors & Ekman, 2004. (dubblett) 

AND nurse-patient AND MedLine             

promote               

 

Sökord Databas Årtal Antal träffar Lästa titlar Lästa abstract Lästa artiklar Användbara artiklar 

Patient participation Cinahl och 2000-2010 7897         

  MedLine             

Patient participation  Cinahl och 2000-2010 1 1 1 1  Sahlsten, Larsson, Sjöström, Lindencrona & Plos,  

AND nurse perspective MedLine           2007 



III 

 

 

Sökord Databas Årtal Antal träffar Lästa titlar Lästa abstract Lästa artiklar Användbara artiklar 

Patient* perceptions Cinahl och 2000-2010 2271         

  MedLine             

Patient* perceptions AND  Cinahl och 2000-2010 139         

participation  MedLine             

Patient* perceptions AND  Cinahl och 2000-2010 10 10 4 2  Larsson, Lund, Tamm & Bränholm, 2001. 

participation AND strategies MedLine             

 

Sökord Databas Årtal Antal träffar Lästa titlar Lästa abstract Lästa artiklar Användbara artiklar 

Patient* participation Cinahl 2000-2010 249         

AND care               

Patient* participation  Cinahl 2000-2010 55         

AND care AND nurse               

Patient participation Cinahl 2000-2010 46 46 18 10  Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2009. (dubblett) 

AND care AND nurse              Frank, Asp & Dahlberg, 2009b. (dubblett) 

               Almborg, Ulander, Thulin & Berg, 2009. 

               Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007.  

              (dubblett) 

               Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos, 2005. (dubblett) 

               Eldh, Ehnfors & Ekman, 2004. (dubblett) 

               Tutton, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

Sökord Databas Årtal Antal träffar Lästa titlar Lästa abstract Lästa artiklar Användbara artiklar 

Patient participation Cinahl  2000-2010 302         

Patient participation Cinahl 2000-2010 30         

AND approach               

Patient participation Cinahl 2000-2010 8 8 5 5  Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2009. (dubblett) 

AND approach AND              Sahlsten, Larsson, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007. 

nurse*              (dubblett)  

               Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos, 2005. (dubblett) 

 

Manuell sökning 

Roberts, 2002. Exploring participation: older people on discharge from hospital. 

Hittad i: 

Almborg, Ulander, Thulin, & Berg. 2000. Patients’ perceptions of their participation in discharge planning after acute stroke. 

 

Sainio & Lauri, 2003. Cancer patients’ decision-making regarding treatment and nursing care. 

Hittad i: 

Ramfelt & Lützen, 2005. Patients with cancer: their Approaches to participation in Treatment plan decisions. 

Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007. Patient participation in nursing care from a patient perspective: a Grounded 

Theory study. 

 

Vi sökte i tidskriften Vård i Norden, där hittade vi: 

Kiessling & Kjellgren, 2004. Patienters upplevelse av delaktighet i vården. 



V 

 

Bilaga II 

Artikelgranskningstabeller 

Tabell 1. Patienters upplevelser av delaktighet. 
Art.  

nr 

Författare, år, 

titel 
Syfte Design Urval Resultat Kvalité 

1 Kiessling, T., & 

Kjellgren, K I. 

2004. 

 

Patienters 

upplevelse av 

delaktighet i 

vården  

 

 

Att beskriva 

patienters 

erfarenheter av 

delaktighet i 

vården och att 

kartlägga vilka 

faktorer 

patienterna 

upplevde ha 

betydelse för 

deras delaktighet. 
 

Kvalitativ 

metod med ett 

fenomenologisk

t perspektiv med 

intervjuer. 

Intervjuerna 

med 

bandinspelning 

pågick i 15-40 

min 

 

Vuxna patienter på 

en kirurgisk 

vårdavdelning. 

Patienterna skulle 

tidigare ha vårdats 

på sjukhus eller 

genomgått en 

utredning före det 

aktuella 

vårdtillfället.  

Intervju personerna 
var fyra kvinnor 

och fyra män i 

åldrarna 25-76 år.  

Tre teman framkom 

som var viktiga för 

möjlighet till patient-

delaktighet: behov av 

samtal, behov av 

kontinuitet i kontakten 

med vårdpersonalen 

och behov av kontroll.   

Samtalet sågs som en 

central del i utbytet av 

kunskap.  
 

17/25 

Mellan 

 

2 Eld, A C., 

Ehnfors, M., & 

Ekman, I.  

2004. 

 

The phenomena 

of participation 

and non-

participation in 

health 
care - 

experiences of 

patients 

attending a 

nurse-led 

clinic for 

chronic heart 

failure 

Var att undersöka 

betydelsen av hur 

patienter med 

kronisk hjärtsvikt 

upplever 

delaktighet och 

odelaktighet. 

Hermeneutisk 

kvalitativ studie, 

baserad på 

berättelser från 

intervjuer. 

10 patienter: 6 män 

och 4 kvinnor 

ingick i studien. 

Patienterna var i 

åldrarna mellan 53 

och 86 år. 

Patienternas 

hjärtsvikt var i 

NYHA klass II eller 

III 
 

Patienternas 

upplevelser av 

delaktighet 

kännetecknades av ”att 

känna säkerhet”, ”att 

förstå” och ”att söka 

och upprätthålla 

kontroll”  

 

 
 

21/25 

Hög 

 

3 Eldh, A C., 

Ekman, I., & 

Ehnfors, M. 

2010. 
 

A Comparison 

of the Concept 

of Patient 

Participation 

and Patients’ 

Descriptions as 

Related 

to Healthcare 

Definitions 

 

Var att skildra vad 

patienter 

beskriver som 

patientdelaktighet 
och om 

beskrivningarna 

påverkas av 

kön, ålder, 

vårdkontakt och 

sjukdomens 

varaktighet 

Studien är både 

kvantitativ och 

kvalitativ med 

ett 
frågeformulär 

som ställer både 

öppna och 

slutna frågor 

över vad 

patientdelaktigh

et innebär för 

patienterna. 

900 frågeformulär 

delades ut och 362 

patienter svarade på 

enkäten om 
delaktighet. 

Patienternas 

beskrivningar av 

delaktighet 

resulterade i 11 

teman.  

Inklusionskriterier 

var att deltagarna 

skulle vara kapabla 

att förstå 

information. 
 

Patienternas beskriver 

att de upplever 

delaktighet då de får 

kunskap, vilket anses 
viktigare än att bli 

informerad. Viktigt var 

också att samverka 

med vårdpersonalen i 

stället för att enbart 

medverka 

i beslutprocessen. 

23/25 

Hög 



VI 

 

4 Frank, C., Asp, 

M., & Dahlberg, 

K. 2009a. 

 

Patient 

participation in 

emergency care 

– a phenomeno-

graphic study 

based on 

patients’ 
lived experience 

 

Var att kvalitativt 

beskriva 

patienterna och 

deras olika 

uppfattningar om 

patientdelaktighet 

i sin vård på en 

akutavdelning. 

Fenomenografis

k studie som 

grundar sig i 

analyser 

patientens 

livsvärld. 

Intervjuer 

genomfördes 

med öppna 

frågor och 

deltagarna fick 
beskriva deras 

upplevelser. 

Nio patienter som 

tidigare vårdats på 

en akutavdelning i 

en stadsdel i 

Sverige 

Patientens upplevelser 

av delaktighet beskrivs 

i tre olika kategorier. 

Delaktighet 

kännetecknas av att bli 

erkänd, att kämpa för 

att bli delaktig och att 

ha ett tydligt utrymme 

23/25 

Hög 

 

5 Larsson Lund, 

M., 

Tamm, M., & 

Bränholm, I-B. 

2001. 

 

Patients’ 

perceptions of 

their 

participation in 

rehabilitation 
planning and 

professionals’ 

view of 

their strategies 

to encourage it 

 

 

Syftet var  

1. att 

beskriva hur 

patienter uppfattar 

att de deltar i 

planeringen av 

deras 

rehabilitering. 

2. att beskriva 

sjuksköterskors 

och 
arbetsterapeuters 

syn på 

strategierna som 

används för att 

främja 

patienternas 

delaktighet. 

3. att jämföra 

uppfattningar 

av de två 

grupperna. 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturera

de intervjuer. 

 

57 st. patienter, 39 

st. sjuksköterskor 

och 11 st. 

arbetsterapeuter 

ingick i studien. 

Patienterna delades in i 

kategorier. Patienterna 

var antingen 

"överlämnare" dvs.  att 

de lämnade ansvaret till 

vårdgivaren eller 

"deltagare" och 

”stundtals 

delaktig”. De 

yrkesverksamma 

kategoriseras som 
"uppgiftslämnare" och 

”rehabiliterings 

utövare”.  

 

24/25 

Hög 

 

6 Eldh, A C., 
Ehnfors, M., & 

Ekman, I. 2006. 

 

The meaning of 

patient 

participation for 

patients and 

nurses 

at a nurse-led 

clinic for 

chronic heart 

failure 
 

 

Var att undersöka 
företeelser i 

delaktighet och 

odelaktighet vid 

patienters besök 

på en 

sjuksköterskeledd 

poliklinik för 

patienter med 

kronisk 

hjärtinsufficiens, 

upplevelser av 

patienter och 
sjuksköterskor.  

 

Fenomenologisk 
hermeneutisk 

studie. 

Fältanteckninga

r från 

observationer 

och berättelser 

från intervjuer. 

 

4 patienter och 2 
sjuksköterskor  

 

Patienters upplevelse 
av delaktighet 

kännetecknades av ''att 

känna ansvar och ta sitt 

ansvar'' 

och odelaktighet av ''att 

sakna ett jämlikt 

förhållande med 

sjuksköterskan 

undertiden som de 

kontrolleras''. 

Sjuksköterskorna 

upplevde patientens 
delaktighet som att  ''Få 

information och känna 

säkerhet för att kunna 

agera” och icke-

deltagande som att 

”Inte acceptera” 

21/25  
Hög 

7 Eldh, A C., 

Ekman, I., & 

Ehnfors, M. 

2006. 

Att undersöka 

patienternas 

upplevelser av 

delaktighet och 

En kvalitativ 

studie 

(frågeformulär) 

användes. 

Inneliggande 

patienter och 

öppenvårdspatienter

. Vissa avdelningar 

Två övergripande 

teman i villkor för 

delaktighet: 

- Kunskap 

17/25 

Mellan 



VII 

 

 

Conditions for 

patient 

Participation 

and 

Non-

participation in 

Health care  

ickedelaktighet i 

deras sjukvård. 

 

Analysen 

gjordes ur ett 

hermeneutiskt 

perspektiv. 

 

valdes ut. 

Patienterna skulle 

kunna förstå och 

kommunicera på 

svenska, samt ge 

informerat 

samtycke till 

deltagande. 

- Respekt 

Tre övergripande 

teman i villkor för 

icke-delaktighet: 

- Brist på kunskap 

- Brist på respekt 

- Passivitet 

 

8 Ramfelt, E., & 

Lützén, K. 

2005. 

 
Patients with 

cancer: their 

Approaches to 

participation in 

Treatment plan 

decisions 

 

 

Att undersöka 

erfarenheter av 

delaktighet i 

planering av 
behandlingsbeslut

, utifrån ett 

patientperspektiv 

där patienter 

behandlats för 

kolorektalcancer 

Kvalitativ 

design – The 

Grounded 

Theory. 
Intervjuer. 

 

Alla potentiella 

deltagare som 

nyligen behandlats 

för kolorektalcancer 
informerades om 

studien. Tio 

personer valde att 

delta. 

 

Man kom fram till två 

varianter: uppfylla med 

delaktighet och 

uppfylla utan 
delaktighet. Uppfylla 

med delaktighet bestod 

av känslor av 

självförtroende och 

självkompetens, tillit, 

samt en öppen dialog 

mellan deltagarna och 

läkaren. 

Att delta bygger på 

öppna och bekräftande 

dialoger, information 

och kunskap om 
sjukdomen. 

20/25 

Mellan 

 

9 Sainio, C., 

Lauri, S., & 

Eriksson, E. 

2001. 

 

Cancer patients’ 

views and 

Experiences of 

participation in 

Care and 

decision making 
 

 

Att undersöka 

åsikter och 

erfarenheter hos 

vuxna 

cancerpatienter 

om patientens 

delaktighet i vård, 

beslutsfattande 

och 

förutsättningar för 

deras deltagande. 

Kvalitativ 

design – 

fokuserande 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

användes för att 

analysera data 

från 

intervjuerna. 

 

34 frivilliga 

cancerpatienter från 

en hematologiska 

och ontologiska 

avdelningen på ett 

universitetssjukhus 

i Finland. 

Patienterna 

rekryterades av 

sjuksköterskorna 

Delaktighet innebar att 

bidra till 

beslutsfattande eller 

uttrycka sina åsikter. 

Patienternas 

delaktighet i vården 

och beslutsfattandet 

förespråkades av en 

god hälsa, tillgång till 

information, 

självsäkerhet, goda 
interaktiva relationer 

med sjuksköterskor och 

läkare, och uppmuntran 

av sjuksköterskor och 

läkare att delta. 

21/25 

Hög 

 

10 Larsson, I E., 

Sahlsten, M 

JM., Sjöström, 

B., 

Lindencrona, C 

SC., & Plos, K 

AE. 2007. 

 
Patient 

participation in 

nursing care 

from a patient 

perspective: 

a Grounded 

Theory study 

 

 

Att undersöka 

betydelsen av 

patientens 

delaktighet i 

omvårdnad ur 

patientens 

synvinkel. 

 

Kvalitativ 

design – The 

Grounded 

Theory. Sex 

fokusgrupper 

(totalt 26 

svenska 

informanter) 
intervjuades och 

bandinspelades. 

 

Patienter som är 

inneliggande i den 

somatiska 

slutenvården eller 

som har varit 

inneliggande minst 

4 dagar. Vissa 

utvalda 
avdelningar. 

 

Patienterna betonade 

vikten av samarbete för 

att öka delaktigheten. 

En grundkategori 

”Insikt genom 

övervägande” delades 

in i fyra 

underkategorier: 
- ”Att tvinga” atmosfär 

- Känslomässig respons 

- Överrensstämmelse 

- Rättigheter 

 

21/25 

Hög 

 



VIII 

 

11 Almborg, A-H., 

Ulander, K., 

Thulin, A., & 

Berg, S. 2000. 

 

Patients’ 

perceptions of 

their 

participation in 

discharge 

planning after 
acute stroke 

 

 

Att beskriva 

strokepatienters 

uppfattning om 

deras deltagande i 

planeringsprocess

en och identifiera 

faktorer av 

upplevd 

delaktighet.  

 

Kvantitativ 

design med en 

Cross-sectional 

metod. 

Intervjufrågor 

med slutna 

frågor där varje 

fråga innehöll 

ett visst poäng. 

Vid 100 poäng 

var patienten 
oberoende av 

alla variabler 

Urvalet bestod av 

188 personer 

(medelålder 74 år) 

med akut stroke 

som tagits emot på 

en stroke 

enhet på ett sjukhus 

i södra Sverige 

under år 2003-

2005. Personliga 

intervjuer som 
varade under 2-3 

veckor.  

 

Andelen patienter som 

upplevde att de hade 

deltagit i 

planeringsprocessen 

var 72-90%, processen 

karakteriserades av 

kategorierna: 

information, medicinsk 

behandling, mål och 

behov. Ålder, 

utbildning och att 
kunna utföra dagliga 

aktiviteter var viktiga 

komponenter för att 

kunna uppleva hög 

grad av delaktighet.  

26/29 

Hög 

 

15 Roberts, K. 

2002.  

 

Exploring 

participation: 

older people on 

discharge from 

hospital  
 

 

att undersöka 

äldre patienters (< 

70 år) åsikter och 

erfarenheter av 

patientdelaktighet 

i beslutsfattandet 

före och efter 

utskrivningen. 
Samt hur långt 

patienterna var 

villiga och 

kunniga att ta en 

aktiv roll.  

 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

metod med 

slutna och 

öppna frågor i 

ett 

frågeformulär. 

30 intervjuer 
genomfördes 

och 260 

frågeformulär 

besvarades.  

 

Äldre patienter (< 

70 år) som varit 

inneliggande på 

sjukhuset och 

nyligen lämnat 

sjukhuset för ca en 

månad sen.  

 

Majoriteten av 

patienterna var nöjda 

med deras delaktighet i 

besluten om deras 

utskrivning från 

sjukhuset. 

Kommunikation och 

interaktion med 
sjukvårdspersonalen 

sågs som en 

grundläggande del för 

patientdelaktighet samt 

för att ta reda på i 

vilken utsträckning 

patienten ville ta en 

aktiv roll. 

Kvali 

21/25 

Hög  

 

Kvanti 

25/29 

Hög 

 

17 Sainio, C., & 

Lauri, S. 2003. 

 

Cancer patients’ 
decision-making 

regarding 

treatment and 

nursing care 

 

 

Att kartlägga i 

vilken 

utsträckning 

cancerpatienter 
deltar i 

beslutsfattandet 

och i vilken 

utsträckning 

bakgrundsegenska

perna erhållen 

kunskap och 

relationer med 

personal förklarar 

cancerpatienters 

delaktighet i 

beslutsfattandet. 

Ett strukturerat 

frågeformulär 

baserat på 

tidigare 
forskning och 

kvalitativa 

intervjuer. 

 

273 cancerpatienter 

som var inlagda 

eller som var i 

öppenvård inom 
hematologi- och 

onkologikliniker 

och andra kliniker 

vid två 

universitetssjukhus 

i Finland. 

 

Majoriteten av 

respondenterna 

uppfattade att de hade 

deltagit i 
diskussionerna om 

behandling åtminstone 

i viss mån, tillsammans 

med läkaren. I 

beslutsfattandet i 

omvårdnaden, ansåg 

respondenterna att de 

hade deltagit i de flesta 

beslut om personlig 

hygien, vila och sömn. 

22/25 

Hög 

 



IX 

 

Tabell 2. Sjuksköterskans förhållningssätt för att främja delaktighet. 
Art.  

nr 

Författare, år, 

titel 

Syfte Design Urval Resultat Kvalité 

12 Sahlsten, M 

JM., 

Larsson, I E., 

Lindencrona, C 

SC., & Plos, K 
AE. 2005. 

 

Patient 

participation in 

nursing care: an 

interpretation by 

Swedish 

Registered 

Nurses 

 

 

Att klargöra 

sjuksköterskors 

förståelse av 

patientens 

delaktighet i 
vården av deras 

kunskap av hur de 

tolkar och 

genomför 

begreppet patient-

delaktighet 

 

En kvalitativ 

studie, grounded 

theory med 

fokus grupper. 

Bandade 
intervjuer. 

 

Sjuksköterskor som 

jobbat i minst sex 

månader.  

29 informanter var 

kvinnor och två var 
män. 

Uppdelade i sju 

fokusgrupper. 

Informanterna kom 

från fem olika 

sjukhus i västra 

Sverige 

Fyra kategorier som 

beskriver 

sjuksköterskors 

strategier och 

förfaranden utgör 
patientens delaktighet. 

Kategorierna är: 

mellanmänskligt 

förfarande, terapeutiska 

förhållningssätt, fokus 

på resurser och 

möjligheter till 

inflytande. Dessa 

kategorier anses 

avgörande för 

patientens delaktighet i 
vård sammanhang. 

21/25 

Hög 

13 Sahlsten, M 

JM., 

Larsson, I E., 

Sjöström, B., 

Lindencrona, C 

SC., & Plos, K 

AE. 2007. 

 

Patient 

participation in 

nursing care: 
towards a 

concept 

clarification 

from a nurse 

Perspective 

 

 

Att undersöka de 

betydelser av 

begreppet patient 

delaktighet i 

omvårdnaden 

utifrån ett 

sjuksköterske- 

perspektiv. 

En kvalitativ 

studie, grounded 

theory med 

fokus grupper. 

Öppna 

intervjuer som 

varade i 1-1,5 

timme.  

 

31 sjuksköterskor 

fördelat på sju 

fokus grupper. 

Sjuksköterskor som 

jobbat i minst sex 

månader. Alla var 

från fem olika 

sjukhus i väst 

Sverige och 

jobbade inom olika 

avdelningar. Varje 
fokus grupp 

träffades en gång.  

 

29 kvinnor 

2 män    

Ömsesidighet (=ett 

dynamiskt samspel 

mellan sjuksköterska 

och patient) var den 

viktigaste kategorin för 

att förklara 

sjuksköterskornas 

perspektiv på 

patientdelaktighet. 

Kategorin 

kännetecknades av fyra 
under- kategorier: 

interpersonellt 

beteende, terapeutisk 

förhållningssätt, fokus 

på resurser och 

möjlighet till 

inflytande.  

22/25 

Hög 

 

14 Tutton, E M.M. 

2005. 

 

Patient 

participation on 

a ward for frail 
older people 

 

 

 

Att undersöka 

betydelsen av 

delaktighet för 

äldre människor 

på sjukhus och för 

sjukvårdspersonal
en och vad 

vårdpersonalen 

kan göra för att 

öka patienternas 

delaktighet i 

vården. 

En kvalitativ 

metod (action 

researsch) med 

fokusgrupp- 

intervjuer och 

djupintervjuer 
användes. Tre 

fokusgrupper 

och 24 

intervjuer 

genomfördes 

med 

vårdpersonal, 

och 19 

intervjuer 

genomfördes 

med patienter. 
 

 

Sjuksköterskorna 

som valdes ut 

skulle haft 

erfarenheter av 

tillhandahållen vård 

på avdelningen och 
kunna prata om 

delaktighet i 

vården. Patienterna 

som valdes ut 

skulle haft 

erfarenhet av vård 

på sjukhus och 

kunna berätta om 

sina upplevelser av 

patientdelaktighet 

Patient- delaktighet ses 

som en viktig process 

som inträffas i 

samband med vården.  

Fyra teman framkom 

över vad 
sjuksköterskorna kan 

göra för att öka patient-

delaktigheten i vården: 

underlättande, 

partnerskap, att förstå 

personen samt 

emotionellt arbete. 
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Hög 

 



X 

 

16 Sahlsten, M J., 

Larsson, I E., 

Sjöström, B., & 

Plos, K A E. 

2009. 

 

Nurse strategies 

for optimising 

patient 

participation in 

nursing care 
 

Syftet var att 

utforska 

registrerade 

sjuksköterskors 

strategier för att 

stimulera och 

optimera 

patientens 

delaktighet i 

vården. 

 

Kvalitativ 

design, tre 

fokusgrupper. 

 

14 stycken erfarna 

sjuksköterskor 

inom sluten 

somatisk vård. 

 

Sjuksköterskans 

strategier för att 

optimera patientens 

delaktighet i vården 

framkom som tre 

kategorier (med 

underkategorier): 

- Att bygga nära 

samarbete 

- Lära känna personen 

- Förstärka 
egenvårdskapaciteten 

22/25 

Hög 

 

18 Frank, C., Asp, 

M., & 

Dahlberg., K. 

2009b. 

 

Patient 

participation in 

emergency care 

– a phenomeno-

graphic analysis 

of caregivers’ 

conceptions. 
  

Var att beskriva 

vårdgivares 

uppfattning av 

patientdelaktighet 

i akutsjukvård. 

En 

fenomenologisk 

studie baserad 

på analys av 

patienters 

livsvärld. 

11 sjuksköterskor 

med erfarenhet av 

att jobba inom 

akutsjukvård. 

Vårdgivarnas 

inställning till 

delaktighet delades in i 

tre olika beskrivande 

kategorier. 

”Vårdgivaren ger 

möjlighet till patienten 

att vara delaktig”, 

”delaktighet efterfrågas 

av patienterna” och ”ett 

ömsesidigt deltagande 

från både patient och 
vårdgivare” 

23/25 

Hög 
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Bilaga III 

Temaöversikt 

Fyra övergripande teman urskiljs över vad patienterna upplevde som delaktighet. Nedan 

redovisas förekomsten av dessa teman i respektive artikel som ingår i granskningen. 

 

Tabell 1. Tematisering av artiklarnas innehåll över patienters upplevelse av delaktighet. 

Artikel nr. Relation Information Kontroll Kunskap 

1 x x x  

2  x x  

3 x   x 

4 x x   

5 x    

6 x x   

7 x x x x 

8 x  x  

9 x    

10 x x x x 

11  x   

14 x  x  

15 x    

17 x x   

 

 

Tabell 2. Tematisering av artiklarnas innehåll över sjuksköterskans förhållningssätt för att 

främja delaktighet. 

Artikel nr. Relation Information Patientens 

resurser 

Kontroll 

10  x   

12 x x x x 

13 x x x x 

14 x    

16 x  x x 

18 x x   



XII 

 

Bilaga IV 

Arbetsprocessen 

Examensarbetet började med att vi gemensamt kom fram till ett ämne som vi tyckte var 

intressant. Därefter utformades ett syfte för att vi skulle kunna fokusera på det vi ville 

studera samt kunna läsa in oss på ämnet som vi valt. Vi diskuterade vad som var relevant 

att ha med i bakgrunden och punkterade upp en lista över bakgrundsinnehåll. Dessa 

områden delades upp mellan oss, alla fick söka artiklar och litteratur till de olika områdena. 

Vi har alltid suttit tillsammans vid var sin dator och sökt fakta för att kunna rådfråga och 

diskutera med varandra. Bakgrunden sammanställde vi tillsammans. Efter att bakgrunden 

tagit form formulerades inledning, problemformulering och en metoddel gemensamt. Innan 

detta lämnades in för handledning korrigerades även layouten efter vad som stod i 

Instruktioner för examensarbete. Sökningen av artiklar till resultatet påbörjades, när detta 

utfördes satt vi tillsammans vid var sin dator och utgick till en början från samma sökord. 

Efter att vi utsett våra artiklar delades dessa upp rättvist mellan oss och vi arbetade vidare 

individuellt med att kvalitetsgranska, analysera och sammanfatta artiklarna. 

Sammanfattningarna lästes sedan igenom av oss alla tre för att få en förståelse för 

innehållet i varandras artiklar. Efter detta träffades vi för att sammanställa artiklarna och 

diskutera resultatet, för att sedan sammanställa dessa i olika teman. När vi hade gjort detta 

delade vi upp de olika temana mellan oss, som var och en hade ansvar för att renskriva. All 

data sammanställdes sedan gemensamt. Metoddiskussionen utformade vi tillsammans, 

medan resultatdiskussionen utformades genom att vi delade upp olika områden som vi 

ansåg var relevanta att diskutera, vi satt dock tillsammans även under resultatdiskussionen. 

Inför varje handledningstillfälle läste var och en igenom hela arbetet för att sedan skicka in 

det till handledaren. När vi fått respons av vår handledare satt vi tillsammans och 

korrigerade detta. 

I slutet av arbetsprocessen utformade Catarina och Kristina en slutsats, samtidigt som 

Johanna gick igenom referenshanteringen i examensarbetet. Det sista vi gjorde tillsammans 

var att skriva en sammanfattning och ett abstrakt, samt korrekturläsa arbetet som helhet. 

Under examensarbetet gång har Catarina haft ansvar för att utforma de tabeller som finns i 

arbetet, Johanna har haft ansvar för referenshantering och layout och Kristina har haft 

ansvar för meningsbyggnaderna i arbetet samt att skicka in material inför 

handledningstillfällena. Överlag har vi under hela examensarbetets gång arbetat 

tillsammans. 


