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Sammanfattning 

Människans livslängd förväntas bli längre vilket leder till att fler personer behöver 

vård. Vårdpersonal behöver därför använda flera strategier för att förbättra hälsan och 

livskvalitén, en av strategierna är att patienterna får vara delaktiga i sin vård. Därav är 

patientdelaktigheten viktig för patienternas välmående och livskvalité. Patientlagen 

(2014:821) syftar till att hälso- och sjukvården ska stärka patienten samt främja 

patientens självbestämmande och delaktighet. Syftet var att beskriva patientens 

uppfattning om delaktigheten i vården. En allmän litteraturstudie utfördes och 

resultatet baserades på 11 vetenskapliga artiklar. Studieresultatet resulterade i två 

kategorier: förutsättningar för delaktighet och påverkansfaktorer. Resultatet visade att 

vårdpersonalens bemötande och tillit påverkade patientdeltagandet och känslan av att 

vara involverad i sin vård. När patienten fick tillräckligt med information angående 

sin vård ökade förståelse för hälsosituationen och möjligheten till att vara delaktig i 

sin vård. Patientdeltagandet ökade när patienterna kände sig hörda och förstådda samt 

när det skapades en bra. relation med vårdpersonalen. 
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Abstract 

Human life is expected to be longer, which means that more people need healthcare. 

Therefore, healthcare professionals need to use several strategies to improve human 

health and quality of life, one of the strategies being to allow patients to be involved 

in their care. Hence, patient participat'ion is important for patients' well-being and 

quality of life. The Patient Act (2014: 821) aims for the health care system to 

strengthen the patient and promote the patient's self-determination and participation. 

The purpose was to describe patients' perceptions of participation in healthcare. A 

systematic literature review was conducted and the result was based on 11 scientific 

articles. The study resulted in two categories: conditions for participation and 

influencing factors. The result showed that the care staff's attitude and confidence 

affected the patient's participation and the feeling of being involved in their 

healthcare. When the patients received better information regarding their care, they 

were able to understand their health situation better and were given a greater 

opportunity to be involved in their own healthcare. Patient participation increased 

when patients felt heard and understood as well as when a good relationship was 

created with the healthcare staff.



 

 

Innehållsförteckning 

 

Inledning ...................................................................................... 1 

Bakgrund ........................................................................................................ 1 

Delaktighet .............................................................................................. 1 

Personcentrerad vård ............................................................................. 3 

Problemformulering .................................................................... 4 

Syfte ............................................................................................. 5 

Metod ........................................................................................... 5 

Datainsamling ......................................................................................... 5 
Artikelsökning i Cinahl .................................................................................................. 5  

Artikelsökning i SveMed ............................................................................................... 6 

Databearbetning ..................................................................................... 6 
Tabell 4: Kategorisering av data ................................................................................... 7  

Forskningsetiska överväganden ................................................ 7 

Resultat ........................................................................................ 8 

Förutsättningar för delaktighet .............................................................. 8 

Påverkande faktorer ............................................................................... 9 

Diskussion ................................................................................. 10 

Metoddiskussion .................................................................................. 10 

Resultatdiskussion ............................................................................... 11 

Konklusion och Implikation ...................................................... 13 

 

 

Referenser 

Bilagor 

Bilaga A: Sökordsöversikt 

Bilaga B: Sökhistorik 

Bilaga C: Artikelöversikt 

 

 

 

 



 

1 

 

 

Inledning  

Världens population ökar ständigt och allt fler lever längre (World Health 

Organisation, 2018). Sveriges befolkning beräknas passera 11 miljoner invånare fram 

till år 2028 (Statistiska Centralbyrån, 2018). Med tanke på en ökande befolkning är 

det rimligt att anta att kraven på en kompetent vård ökar parallellt (Hardy, 2015).  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) ska hälso- och 

sjukvårdspersonal arbeta på ett sätt som främjar goda kontakter genom god 

kommunikation mellan patient och vårdpersonal. Sjuksköterskor ska arbeta 

personcentrerat samt fokusera på att det finns god kommunikation mellan patient och 

vårdgivare. Kommunikationen ska ske på ett språk som patienterna behärskar för att 

de skall få en större förståelse för sin situation (Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos, 

2011). Personcentrerad vård grundar sig på att patienten ses som en helhet och inte 

bara som en sjukdom, detta leder till att patienterna blir mer delaktiga i sin vård 

(Ekman, 2018). Relationen mellan patienten och sjuksköterskan har en stor betydelse 

för patientens vårdförlopp. För att patienten ska kunna bli delaktig i sin vård krävs det 

att det finns en god relation mellan patient och sjuksköterska samt att patienten 

informeras väl om sin behandling och sjukdom (Oxelmark, Ulin, Chaboyer, Bucknall 

& Ringdal, 2018). Vad som behövs är en harmonisk och icke stressfylld omvårdnad 

där vårdpersonal visar empati och hänsyn till patienterna då en sådan miljö upplevs 

som trygg och säker. Sjuksköterskor som inte visar tillräcklig förståelse för 

vårdsituationen påverkar patienterna negativt (Larsson et al., 2011). Forskning visar 

att sjuksköterskor som har lång yrkeserfarenhet samt hög kompetens arbetar mer 

personcentrerat jämfört med nyutbildade sjuksköterskor (Moore, Britten, Lydahl, 

Naldemirci, Elam & Wolf, 2017). För att patienten ska få en god vård fylld av kvalité 

krävs det att patienten sätts i fokus samt att delaktigheten blir en central del i 

vårdandet (Ekman, 2018).  

 

Bakgrund   

  

 

Delaktighet  

Det är centralt att sjuksköterskor uppmuntrar patienter till att försöka utföra aktiviteter 

självständigt, allt från att äta, klä sig och duscha till att röra sig själva ute på 

avdelningen. I vissa fall kan patienterna få administrera vissa typer av mediciner på 

egen hand för att inte riskera bli hospitaliserade (Tobiano, Bucknall, Marshall, 

Guinane & Chaboyer, 2015). Patienter som är krävande och försöker ändra väntetiden 

för behandlingar alternativt begär att träffa läkare utan att ta hänsyn till den allmänna 
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situationen kan upplevas som besvärliga av sjuksköterskor (Frank, Asp & Dahlberg, 

2009). En sådan situation kan leda till att patienter känner att det inte blir lyssnade på 

och det skapar en irritation mot sjuksköterskan (Frank, Asp & Dahlberg, 2009). 

Sjuksköterskor har som ansvar att vårda en eller flera patienter, alla patienter som 

sjuksköterskan vårdar har olika nivåer av självständighet. När patienter utnyttjar 

sjuksköterskans hjälp utan att verkligen vara i behov av hjälpen kan det leda till att 

sjuksköterskan inte har tillräckligt med tid för patienter som är i större behov av 

hjälpen. 

 

Patienter som är mer insatta i sin hälsosituation och förstår vikten av att ta hand om 

sin egen hälsa är mer villiga att vara delaktiga även om normen är att patienterna ska 

bli omhändertagna. Sjuksköterskor brukar förknippa vårdandet med att göra allt åt 

patienten, det är viktigt att lära patienterna att vara oberoende av sjuksköterskans 

hjälp (Davidson & Cooke, 2015; Pongthavornkamol, K., Khamkon, A., Phligbua, W., 

Cohen, E. & Botti, M., 2018).   

 

Patientdelaktighet leder till ett flertal fördelar för patienter samt vårdpersonal och 

sjukvård (Ekman, 2018). Studien förklarar att patientdelaktighet leder till att 

patienters livskvalité förbättras samt att antal sjukhusinläggningar minskar (Ekman, 

2018). Inom hjärtsjukvården har det bevisats att patienter som är delaktiga i sin vård 

och behandling tillfrisknar fortare med en bättre utskrivningsprocess (Ekman, 2018). 

Patienternas egenförmåga ökar och längden på sjukhusvistelsen reduceras samt 

kostnaderna för sjukvården minskar. När patienten är välinformerad och tillåts att 

delta i sin vård leder det till att patienten blir mer införstådd i sin sjukdom och 

behandling samt att patientens förtroende för sjuksköterskan ökar. Trots att det är 

bevisat att patientdelaktigheten har goda effekter inom vården tillämpas det inte i den 

utsträckning som krävs. För att kunna främja patientdelaktighet ska sjuksköterskan 

förstå att delaktighet handlar om människors lika värde, att patienter känner sig sedda, 

bli lyssnade på och tagna på allvar. Ytterst viktigt är att patienter kan påverka sina liv 

på det sätt som känns bäst (Ekman, 2018). Delaktighet ger möjlighet till att respektera 

patientens integritet och ta hänsyn till patientens personliga sfär (Frank et al., 2009). I 

en studie av Schandl, Falk & Frank (2017) framkommer att sjuksköterskorna anser att 

patienternas attityd kan leda till att delaktigheten minskar (Schandl et al., 2017). En 

person kan inte tvingas delta i sin vård, sjuksköterskan ska främja 

patientdelaktigheten som krävs för beslut angående omvårdnad. Varje patientfall är 

unikt på sitt sätt och måste därför behandlas individuellt (Tobiano et al., 2015).  En 

andel av sjuksköterskorna i en studie av Oxelmark et al. (2018) tycker att patienter 

som är i svårare situationer och inte har tillräckligt med kunskap inte borde få ha full 

kontroll över sin vårdsituation (Oxelmark et al., 2018). Det finns olika sätt hur 

delaktighet kan yttra sig, sjuksköterskor som arbetar inom hälso-och sjukvården 

upplever att patienter kan vara delaktiga både fysiskt och verbalt. Fysisk delaktighet 

innebär att patienter deltar i fysiska aktiviteter och att vara delaktig verbalt kan 
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innebära att patienter ingår i en kommunikation med sjuksköterskor om 

sjukdomstillståndet (Tobiano et al., 2015).  

 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) skall patienter ges möjlighet till att påverka och 

vara delaktiga i sin vård, hur mycket patienten har möjlighet att delta sin vård beror 

på vad patienterna är kapabla till att göra. Patienterna ska delta i sin vård utifrån egna 

önskemål och förutsättningar. I Patientlagen (SFS 2014:821) framgår det att 

patienterna ska få information om hälsotillståndet samt vilka undersökningar och 

behandlingar som finns att välja emellan. Informationen som ges ut till patienterna 

ska anpassas individuellt, valet att inte ta emot information ska respekteras. 

Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver också att patienterna måste ge ett samtycke till 

vård, om ett sådant inte ges får hälso-och sjukvård inte utföras. Ett samtycke av vård 

får när som helst dras tillbaka om det är vad patienten begär, information ska då ges 

om vilka påföljder som kan tillkomma ifall vissa behandlingar eller undersökningar 

inte utförs.  

  

  

Personcentrerad vård  

Det förväntas av en sjuksköterska att ha kunskap inom följande kärnområden: 

personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, 

säker vård och informatik. Dessa områden är sjuksköterskans kärnkompetenser 

(Bergbom, 2019). Sjuksköterskans kärnkompetenser finns för att patienterna ska få en 

säker och kvalificerad vård (Bergbom, 2019). Personcentrerad vård innebär att se 

personen bakom sjukdomen och inte bara sjukdomen vilket leder till att patienten får 

en större vilja för att bli mer delaktig i sin vård samt att vårdpersonalen får en större 

förståelse av patienternas förmågor (Ekman, 2018). Varje vårdtillfälle har stor 

betydelse för patienterna och deras hälsa, därför blir det extra viktigt för vårdpersonal 

inom hälso- och sjukvården att lyfta upp och uppmärksamma fördelarna för 

patienterna med patientdelaktighet (Hardy, 2015). Patienter ska synas i helhet och inte 

identifieras som sin sjukdom, diagnos eller symtom, fokuset ska sättas på individen 

och deras individuella behov (Ekman, 2018; Bergbom, 2019). Det är viktigt att 

patienterna blir synliga, får svar på dem små frågorna och att personalen pratar på ett 

mjukt och lämpligt sätt samt visar empati (Larsson et al., 2011). Vid vissa tillfällen 

har patienter inte möjligheten att tala eller medverka i en dialog på grund av en 

sjukdom eller funktionsnedsättning, vid dessa tillfällen gäller det att vårdpersonalen 

använder sin kunskap för att försöka hitta en lösning för en ökad patientdelaktighet. 

Exempel på tillvägagångssätt för kommunikation kan vara skrift med hjälp av papper 

och penna (Naldemirci, Lydahl, Britten, Elam, Moore & Wolf. 2018). När 

sjukvårdspersonalen inte har tillräckligt med tid med patienterna kan det leda till att 

den patientnära relationen riskerar att försvinna (Stålenhag & Sterner, 2019). 
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Vårdpersonalen idag ställs i situationer där vårdtillfällen påskyndas för att hinna med 

andra arbetsuppgifter. Patienterna påverkas av tidsbristen och den objektifierande 

synen tar lätt över. För att kunna ha en vård som utförs på ett personinriktat sätt gäller 

det att det finns tillräckligt med sjukvårdspersonal samt att vårdpersonalen får tillfälle 

att möta patienternas behov genom att ha en strukturerad vårdverksamhet (Fläckman, 

Skovdahl, Fagerberg, Kihlgren & Kihlgren, 2015). Studien (Fläckman et al., 2015) 

finner att ett flertal vårdpersonal anser att kunskap inte används som den ska på grund 

av brister i verksamheten vilket leder till att ledarskapet försvagas.         

Centrum för personcentrerad vård i Göteborgs universitet har medverkat i 

utvecklandet av personcentrerad vård i snart 10 år (Ekman, 2018). Även om 

vårdpersonalen har sitt fokus på behandlingar och dess effekter så sätts lite fokus på 

hur stor patientdelaktigheten är (Ekman, 2018). GPCC, centrum för personcentrerad 

vård har framställt tre nyckelbegrepp som tillhör personcentrerad vård. 

Nyckelbegreppen förklarar fördelen av patientdelaktighet och betydelsen av att dela 

tillräckligt med information för att patienten ska känna sig inkluderad i sin vård.   

  

• Första är partnerskap, som förklarar betydelsen av samarbetet i vården och anses 

som den mest centrala delen för att uppnå respekt för varandra.      

 

• Andra är patientberättelse, här förklaras att vård, omsorg och rehabilitering ska 

tillsammans planeras genom att vårdpersonalen lyssnar på patientens förklaringar och 

berättelser om sin vårdsituation.      

 

• Tredje nyckelbegreppet är dokumentation, här beskrivs att dokumentationen skall 

finnas tillgänglig i form av en journal där patienterna ska kunna följa sin egen vård 

och ta del informationen som finns.     

                                                                                                       (Ekman, 2018)      

  

Vårdpersonal ska arbeta utifrån människans helhet för att kunna bekräfta patientens 

tolkningar, uppfattningar och upplevelser angående ohälsa och sjukdom. 

Tillvägagångssätten ska ske utifrån patientens tolkning för att få en större förståelse 

av just den patientens uppfattning av hälsa (Bergbom, 2019).   

 

 

Problemformulering  

Patientlagen ställer krav på att vårdpersonalen ska främja patientens delaktighet i sin 

vård och behandling. Patientdelaktigheten har ett flertal goda effekter som leder till att 

patienternas livskvalité förbättras samt att patienternas självförtroende ökar. Trots de 

bevisade effekterna, tillämpas patientdelaktigheten inte lika mycket som det borde 

och vårdpersonalen måste göras mer uppmärksamma över nyttan med ökad 
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patientdelaktighet. Därför är det av intresse att få kunskap om patienternas 

delaktighet.   

 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva patientens uppfattning om delaktigheten i vården.  

 

 

Metod 

En allmän litteraturstudie utgått ifrån (Forsberg & Wengström, 2016) metoder för 

vetenskapliga arbeten. Vetenskapliga artiklarna granskades därefter enligt Carlsson 

och Eimans (2003) bedömningsmall. Databaser som var relevanta för sjuksköterskans 

professionsområde användes för artikelsökningen. 

 

Datainsamling  

Litteraturstudien inleddes med två steg. Under första steget gjordes en sökning i 

databaserna Cinahl (Cumulative Index of Nursing and Allied Health) och SveMed för 

att få en samlad kunskap inom området patientdelaktighet. Under andra steget gjordes 

själva artikelsökningen på ett systematiskt sätt, i databaserna Cinahl och SveMed som 

är relevanta för medicin och omvårdnad. För att sökningen skulle bli korrekt och ge 

rätt artiklar skrevs sökorden på engelska översatta från svenska (Forsberg & 

Wengström 2016). Sökorden som valdes var patientdelaktighet och patientperspektiv. 

Samtliga sökord översattes till engelska och resulterade i patient participation och 

patient perception. (Se tabell 1, Bilaga A). Sökningen gjordes med både ämnesord 

och fritextord samt frassökning där efter kombinerades sökorden med så kallade 

boolesk operator AND som användes för att koppla ihop söktermerna (Fridberg, 

2017).  

 

Inklusionskriterierna var att alla artiklar skulle vara skrivna på engelska samt vara 

peer reviewd. Artiklarna skulle handla om patienters uppfattning av delaktighet i 

vården samt ha publicerats mellan år 2009-2019. Exklusionskriterierna var alla 

artiklar som handlar om sjuksköterskans perspektiv eller annan vårdpersonal.  

Alla artiklar granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för att 

bedöma artiklarnas vetenskapliga kvalité. Artiklarna bedömdes genom att poängen 

som artikeln fick skulle räknas och göras om till procent för att få en grad av 

pålitlighet. Grad I var högst och lägst var grad III. Artiklar med grad III valdes bort 

och endast artiklar med grad I och II inkluderades.  

 

 

 



 

6 

 

Artikelsökning i Cinahl  

Första artikelsökningen utfördes i databasen Cinahl (Cumulative Index of Nursing and 

Allied Health) som täcker omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi (Forsberg & 

Wengström, 2016). Ämnesorden patient participation AND patient perception 

användes, dessutom användes ingen frassökning. Sökningen resulterade i 185 träffar 

där alla titlar samt 36 abstrakt lästes och 16 artiklar granskades i enlighet med 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Det resulterade i 11 resultatartiklar som 

svarade mot studiens syfte. Många av titlarna svarade inte på studiens syfte och det är 

anledningen till att så få abstrakt har lästs.  

 

 

Artikelsökning i SveMed+  

Första sökningen utfördes i databasen SveMed+ som täcker framförallt medicin, 

hälso-och sjukvård samt omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016).  Sökorden som 

användes var ”patient participation” [Mesh] AND patient perception. Sökningen 

resulterade i 25 träffar, där alla titlar samt 15 abstrakt lästes, varav sex artiklar var 

dubbletter från första sökningen i Cinahl. Ytterligare två artiklar granskades i enlighet 

med Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall, men då de inte svarade på studiens 

syfte resulterade sökningen i noll resultatartiklar.   

 

Databearbetning   

Studien grundade sig på en induktiv databearbetning, vilket innebär att den insamlade 

datan ska studeras för att sedan delas upp i form av nya begrepp (Forsberg & 

Wengström, 2016). Databearbetningen betyder att hela texten lästes ett flertal gånger 

för att sedan delas upp i mindre delar, som resulterar i en ny helhet. Inledningsvis 

började databearbetningen med att läsa resultatartiklarna upprepade gånger var och en 

för sig för att få en större förståelse över innehållet (Forsberg & Wengström, 2016). 

För varje artikel skrevs en artikelöversikt för att ge en tydligare förklaring över 

artiklarnas innehåll (se tabell 3, bilaga C). Därefter sammanställdes resultatet för att 

förstå texternas innehåll och därav skapa koder (Forsberg & Wengström, 2016). 

Artiklarnas resultat kodades gemensamt för att säkerställa att resultatet svarade mot 

studiens syfte. Sedan kondenserades koderna till kategorier som presenterades i en 

tabell (tabell 4). Koderna blev sorterade utifrån likheter och skillnader för att slutligen 

kunna tolka och diskutera resultatet. Två kategorier framställdes av koderna: 

Förutsättningar för delaktighet och Påverkansfaktorer.  
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Tabell 4: Kategorisering av data   

Koder Kategorier/teman 

Kommunikation (sluten-öppen) 

Information 

Inkludering/involvering 

 

Förutsättningar för delaktighet 

Respekt (från patient och från vårdpersonal) 

Makt/Dominans 

Relationer  

Tillit (från patient och från vårdpersonal) 

Kulturella barriärer/diskriminering 

Närstående ses som stöd 

 

 

 

Påverkansfaktorer  

 

Forskningsetiska överväganden   

Forskningsetik finns för att skydda och försvara individens grundläggande värde och 

rättigheter. Kjellström (2017) beskriver att forskningsetik innebär att människan inte 

skall utnyttjas som ett medel. Etikprövningslagen (2003:460) ställer krav på att 

forskning endast får utföras om människan respekteras samt att deltagarna ger ett 

informerat samtycke. Informerat samtycke betyder att deltagarna har rätt att 

bestämma om de vill delta i studien. De har även rätt att avbryta sitt deltagande 

(Kjellström, 2017). År 1947 framkom den första riktlinjen som heter 

Nürnbergkodexen, riktlinjen infördes efter andra världskriget med avsikten att 

människor inte skulle skadas vid undersökningar (Kjellström, 2017). “I koden betonas 

att deltagare inte får skadas vid experiment...” (Kjellström, 2017, s.59). 

Helsingforsdeklarationen grundar sig på att människans hälsa ska placeras före 

forskningen samt att det ska tas hänsyn till människans rättigheter.  

Risker och fördelar med studien skall balanseras så att individen inte riskerar skadas 

på något sätt (Kjellström, 2017; World Medical Association, 2013). 

Belmontrapporten kom år 1978 och grundar sig på tre principer som är respekt för 

personer, göra-gott-principen och rättviseprincipen. Dessa etiska principer förklarar 
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Kjellström (2017) är skapade för att öka rättigheterna och säkerheten hos individer 

som deltar i studier.   

Tio av resultatartiklarna som används till uppsatsen har fått godkännande från en etisk 

kommitté i det land som studien utfördes samt alla deltagarna har fått en tydlig 

förklaring på att rätten att lämna studien när som helst. I en artikel av 

resultatartiklarna framgick det inte så tydligt att de har fått godkännande av en etisk 

kommitté fast deltagarna har givit skriftlig och muntlig godkännande.  

I fem artiklar har deltagarna givit både skriftlig samt muntligt godkännande att vilja 

delta i studien samt att deltagarnas personuppgifter skulle hållas konfidentiellt och all 

data skulle raderas efter studiens slut. I fyra av studierna gav deltagarna endast 

muntligt godkännande.   

 

 

Resultat   

 

 

Förutsättningar för delaktighet   

Patienters uppfattning om att vara delaktig innebar att de kände att de var 

informerade. Patienterna ansåg att informationen var grundläggande för att begripa 

sig på sin hälsosituation, och därigenom få en möjlighet till att delta i sin vård 

(Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane & Chaboyer, 2016; Latimer, Chaboyer & 

Gillespie, 2014; Kolovos, Kaitelidou, Lemonidou, Sachlas & Sourtzi, 2016). 

Informationen som patienterna fick gällande deras vård kunde antingen främja eller 

hindra delaktigheten. Informationen som patienterna erhöll var grunden till att 

delaktigheten skulle fungera. Patienterna upplevde att det var värdefullt när 

sjuksköterskor lyssnade på anamnesen för att kunna anpassa vården efter patienternas 

behov (Tobiano et al., 2016). Det visade sig att patienterna förstod sin vårdsituation 

bättre när de fick tillräcklig tid för följdfrågor (Cohen & Botti, 2015). För att vara 

delaktiga krävde patienter möjlighet att fråga och få svar samt diskutera sina tillstånd 

med vårdpersonalen, för lite diskussion medförde att beslut togs utan 

patientinvolvering (Höglund, Winblad, Arnetz & Arnets, 2010). När patienterna inte 

fick information kring sin vårdsituation kunde det leda till okunnighet gällande vilka 

undersökningar och behandlingar som var tillgängliga (Aasen, Kvangarsnes & 

Heggen, 2012b). Patienterna upplevde att det var envägskommunikation och en brist 

på dialog med sjuksköterskan. När patienterna enbart fick ytlig information via 

broschyrer, upplevde de inte delaktighet (Aasen, 2015).  En patient upplevde att det 

blev en envägskommunikation när läkaren bara utdelade medicin och bokade ny tid 

för återbesök utan någon behandling (Schinkel, Schouten, Kerpiclik, Van Den Putte 

& Van Weert, 2018). I en studie av Lin, Cohen, Livingston & Botti, 2019 uppgav 

patienterna att när dem fick möjligheten till att ta egna beslut angående deras 

behandling och hälsa så kände de sig delaktiga i den egna vårdsituationen.  
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Muntlig informering möjliggör att patienterna ställer fler frågor om eventuella 

oklarheter (Höglund et al., 2010). Genom att bli delaktiga i sin vård kunde patienterna 

uppnå sina mål snabbare. När patienterna kom in i sina vårdrutiner upplevdes 

patienterna ha en bättre livskvalité och blev även utskrivna från sjukhus efter kortare 

perioder. Patienterna ville delta i beslutsprocessen för att bevara sin självständighet 

(Tobiano et al., 2016). En patient ansåg att patientdelaktighet innebar att bli 

informerad om alternativa behandlingar samt att vara delaktig i diskussionen vid 

överväganden och beslutsfattanden. Patienterna uppgav att de hade en vilja att veta 

vilka alternativ som fanns och få information om just de alternativen (Höglund et al., 

2010). Information om en behandlingsplan eller vilka biverkningar ett läkemedel 

kunde medföra fick patienterna att vara alerta och självmant upptäcka tecken eller 

symtom på biverkningar, som patienterna sedan kunde föra vidare till 

sjuksköterskorna. Patienterna ansåg att det var värdefullt med sådan information för 

att kunna vara delaktiga (Lin et al., 2019). 

 

 

 

Påverkansfaktorer   

Patienternas uppfattning om delaktighet innebar att de kände att det fanns faktorer 

som kunde påverka delaktigheten. En bra relation mellan vårdpersonal och patient var 

en av grunderna till delaktigheten hos patienterna. När vårdpersonalen informerade 

patienterna varför delaktigheten var värdefull, uppmuntrades patienterna till att delta i 

sin vård (Tobiano et al., 2016; Latimer et al., 2014; Aminaie, Mirlashari, Lehto, R. H., 

Lashkari & Negarandeh, 2019).   

 

Tilliten för vårdpersonalen uppfattades som betydelsefull av patienterna, både för 

upplevelsen av vården samt att det gav större möjligheter till patientdeltagande 

(Latimer et al., 2014; Aminaie et al., 2019). Flertalet patienter litade på sina läkare 

och sjuksköterskor och de hade inte några större problem med att överlämna ansvaret 

till dem. Patienterna litade på sjuksköterskorna eftersom de visste att sjuksköterskorna 

hade den kunskap som krävdes för att kunna ta hand om dem. Patienterna uppgav att 

de litade hellre på vårdpersonalens val än på sina egna på grund av begränsad 

kunskap, den begränsade kunskapen kan leda till att fel val tillbringar skador 

(Kolovos et al., 2016; Schinkel et al., 2018). Ett flertal patienter tyckte att tilliten hade 

en stor betydelse för hur väl behandlingen fungerade (Aminaie et al., 2019). En 

patient från samma studie uttryckte sig om en situation kring hennes tumör, där 

läkaren ej uppmärksammade skadorna i tid. När patienten utförde en mammografi ett 

par månader senare hos en annan läkare visade det sig att tumören var kvar, det 

berodde på den föregående läkarens brist på åtgärd. Patienten kände inte att hon hade 

fått vara delaktig och därför helt förlorat tilliten till läkaren (Aminaie et al., 2019).  
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Vissa patienter upplevde att det fanns en obalans mellan patient och vårdpersonal när 

det gäller makt, vilket påverkade delaktigheten negativt. Obalansen av makt beskrevs 

av patienter som att sjuksköterskan behöll kunskapen, vilket medförde att patienterna 

inte fick möjligheten till frågeställning. En del patienter höll med och lyssnade på alla 

anvisningar vårdpersonalen gav på grund av rädslan av att uppfattas som besvärlig 

(Tobiano et al., 2016; Höglund et al., 2010; Aminaie et al., 2019; Schinkel et al., 

2018).   

 

En minoritet av sjuksköterskor hade brist på respekt för patienterna och kunde 

uppföra sig illa, vid sådant bemötande minskade patientdelaktigheten (Tobiano et 

al.,2016; Latimer et al., 2014; Aminaie et al., 2019). Sjuksköterskans brist på 

engagemang för vårdande kunde påverka patientdelaktigheten negativt, patienter med 

en oengagerad sjuksköterska upplevde sig själva exkluderade från sin vård (Latimer et 

al., 2014).  

  

 

 

Diskussion   

  

 

Metoddiskussion  

Litteraturstudien utfördes som en allmän litteraturstudie med induktiv ansats 

(Forsberg & Wengström, 2016). Induktiv ansats styrs inte av en teori och det kan leda 

till öppnare analyser som kan öka trovärdigheten (Henricson, 2017). De databaser 

som användes var Cinahl och SveMed. En svaghet var att sökningen begränsades till 

två databaser på grund av att det inte gick att ha samma ämnesordskombination i 

andra databaser som exempelvis PubMed. Sökning på PubMed med samma 

ämnesordkombination gav inga artiklar som svarade mot syftet, därför valdes det att 

utesluta PubMed som databas för arbetet. Artiklar valdes från den första sökningen i 

Cinahl (då sex artiklar från sökningen i SveMed var dubbletter). En styrka som ökar 

trovärdigheten är att sökningarna med samma ämnesordskombination gav dubbletter i 

två olika databaser (Henricson, 2017). En svaghet var att översättningen av dem 

svenska orden till engelska kunde ha en påverkan på ordets betydelse.  

 

Efter artikelsökningen erhölls tio artiklar med kvalitativ metod och en artikel med 

mixad metod. Anledningen till att kvantitativa artiklar inte exkluderades vid 

sökningen i databaserna var för att inte riskera missa potentiella artiklar som 

besvarade arbetets syfte. Däremot kom inte artiklar med kvantitativ metod att 

användas i resultatet. I samtliga resultatartiklar redovisade forskarna etiska 

överväganden där nyttan var större än riskerna och att forskarna har respekterat 
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deltagarnas autonomi samt informerat deltagarna enligt Helsingforsdeklarationen 

(Helsingforsdeklarationen 2013; Kjellström, 2017).  

 

Alla artiklar granskades utifrån kriterierna trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet 

och överförbarhet (Henricson, 2017). Trovärdighet innebär att forskaren har som mål 

att skapa tillit för den insamlade data.  Det kan utföras genom att forskaren 

exempelvis förklarar hur datainsamlingen utfördes och hur datan tolkades samt 

redovisades, forskare kan även tillåta en tredje person läsa och granska den insamlade 

datan (Henricson, 2017). Samtliga resultatartiklar granskades enligt Carlsson & 

Eiman, (2003) granskningsmall för att stärka pålitligheten. För att stärka 

trovärdigheten granskades artiklarna först enskilt och sedan gemensamt (Henricson, 

2017). Endast artiklar som fick grad I eller II behölls och artiklar med grad III 

exkluderades för att säkerställa att endast artiklar med hög kvalité användes samt för 

att öka trovärdigheten (Carlsson & Eiman, 2003; Henricson, 2017). Bekräftelsebarhet 

berör transparens och neutralitet. Utskrifter, analyser och resultatbeskrivningar 

behålls neutrala om granskningen utförs av en tredje part, då reduceras risken för att 

data färgas eller påverkas. För att neutraliteten skulle behållas fick både handläggare, 

klasskamrater och vänner läsa arbetet för att ge en bedömning vilket även stärker 

trovärdigheten och bekräftelsebarheten (Forsberg & Wengström, 2016; Henricson, 

2017). Databearbetningen utfördes genom en innehållsanalys enligt (Forsberg & 

Wengström, 2016). Först lästes artiklarnas resultatdel ett flertal gånger för att få en 

större överblick över den insamlade datan både enskilt och gemensamt. Den 

insamlade datan studerades för att senare utföra en kodning vilket betyder att 

framställa koder och teman av artiklarnas resultat. Koderna sorterades efter skillnader 

och likheter och som förtydligades i en tabell (tabell 4) (Forsberg & Wengström, 

2016). Koderna kondenserades till två kategorier; förutsättningar för delaktighet och 

påverkansfaktorer. ￼ 

Slutligen användes kriteriet överförbarhet vilket innebär hur arbetets resultat kan 

överföras till andra situationer eller grupper samt om det är överförbart i svenska 

förhållanden (Henricson, 2017). Resultatartiklarnas studier utfördes i Sverige, Norge 

(2), Grekland, England, Kina, Iran, Nederländerna och Australien (3). Resultatet i 

föreliggande studie baseras således på åsikter från patienter från olika länder inklusive 

Sverige. Dessa åsikter visade likheter i vissa förhållanden vilket innebär att 

överförbarheten till svenska förhållanden bör vara möjlig, vilket kan ses som en 

styrka.   

 

Resultatdiskussion   

Patienter upplevde att delaktigheten innebar att få information som är relevant för att 

förstå sig på sin vårdsituation och därefter kunna vara delaktiga. Det var betydelsefullt 

att patienterna var involverade i sin vård och fick vara med att ta beslut (Tobiano et 

al., 2016; Latimer et al., 2014; Kolovos et al., 2016; Aminaie et al., 2019).  
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Litteraturstudiens resultat visade att informationen var en grund för att delaktigheten 

skulle fungera. Patienterna ansåg att informationen som gavs var viktig kunskap för 

att förstå sig på sin hälsosituation (Tobiano et al., 2016). Tidigare forskning visar att 

när vårdpersonal förmedlar kunskap och information får patienten en förståelse om 

sitt tillstånd och kan vara delaktiga i sin vård (Aasen, Kvangarsnes & Heggen, 

2012a). Resultatet i litteraturstudien visade även att patienter uppfattade delaktighet 

som informationsdelning och kommunikation med vårdpersonal (Tobiano et al., 2016; 

Latimer et al., 2014; Aminaie et al., 2019). Likheter mellan vårdpersonalens och 

patienternas syn om uppfattningen av patientdelaktighet kunde hittas. Tobiano et al. 

(2015) skriver att sjuksköterskor uppfattar patientdelaktigheten på två sätt, fysisk och 

verbal delaktighet. Verbal delaktighet innebär att patienter har en kommunikation om 

exempelvis sitt sjukdomstillstånd med vårdpersonal (Tobiano et al., 2015). Tidigare 

forskning visar att patienter känner sig delaktiga när information delas mellan 

patienter och vårdpersonal (Aasa, Hovbäck & Berterö, 2013). 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att vissa patienter hellre tog emot den behandling 

som erbjöds än att ställa krav när kunskapen var begränsad eller rädslan att fel beslut 

togs vilket kunde skada patienterna (Kolovos et al., 2016). Vissa sjuksköterskor 

tycker att när patienter inte har tillräckligt med kunskap om den sjukdom de har borde 

inte patienten kunna få ta beslut som kan påverka sin vårdsituation (Oxelmark et al., 

2018). Tidigare forskning styrker att patienter inte känner ett behov av att ta egna 

beslut när kunskapen är bristande. Patienter är rädda för att besluten som tas, kan vara 

skadliga för patienterna (Ernst et al., 2013). I resultatet framkom det även att ifall 

patienter inte deltog i diskussioner med vårdpersonal så tog vårdpersonal egna beslut 

utan att patienter involverades (Latimer et al., 2014). Det är viktigt att patienter blir 

sedda och hörda samt får tid att ställa frågor och delta i olika diskussioner, att visa 

empati för patienter är också viktigt (Larsson et al., 2011). Annan forskning visar att 

patienter har ett behov av att vara med i diskussioner som handlar om hur vården ska 

fortsätta vilket medför att patienter får möjligheten till att godkänna eller neka olika 

behandlingar (Ringdal, Chaboyer, Ulin, Bucknall & Oxelmark, 2017).  

 

Litteraturstudiens resultat visade att patienter upplevde att ha en tillit och relation med 

vårdpersonal skapade möjligheter för delaktighet i vården. (Latimer et al., 2014; 

Aminaie et al., 2019). När patienten blir välinformerad och tillåts att delta i sin vård 

leder det till att patienten blir mer införstådd i sin sjukdom och behandling samt att 

patientens förtroende för sjuksköterskan ökar (Ekman, 2018). Tidigare forskning 

påpekar att patienter tvivlar på vårdpersonalen och informationen de ger. När 

vårdpersonal förklarar mer invecklad varför och hur patienter påverkas av 

behandlingarna eller åtgärderna så får patienterna ett större förtroende för 

vårdpersonalen och en relation mellan vårdpersonal och patienter skapas (Aasa et al., 

2013).  
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Resultatet i litteraturstudien visade att patienter som blev involverade i sin vård kunde 

snabbare uppnå sina mål. Patienter kände att de hade en bättre livskvalité och blev 

utskriva från sjukhus fortare genom att de kom in i sina vårdrutiner (Tobiano et al., 

2016). Patientdelaktigheten leder till fortare tillfriskning och en bättre 

utskrivningsprocess, självförmågan ökar samtidig som längden på sjukhusvistelsen 

reduceras (Ekman, 2018). Vårdpersonalen bör främja delaktigheten i större 

utsträckning eftersom forskning visar att det leder till större fördelar för både patienter 

och vårdpersonal. Patienter som deltar i sin vård tillfrisknar snabbare och skrivs ut 

från sjukhuset fortare, som i sin tur leder till att fler vårdplatser blir fria och 

vårdköerna minskar. Vårdpersonalen får mer tid till att ägna sig åt patienter som 

verkligen är i behov av hjälp och inte kan klara sig själva. 

 

 

Konklusion och implikation  

Litteraturstudiens resultat visade att informationen patienten får är betydelsefull för 

att delaktigheten ska ge en god effekt för patienternas välmående. Med information 

tillkommer kunskap för patienter vilket medför att patienterna får en ökad förståelse 

om hur hälsosituationen ser ut samt vilka åtgärder som kan uträttas för att undvika 

komplikationer. Patienter önskade att informationen kom muntligt istället för skriftligt 

för att det erbjöd patienterna tid till att kunna ställa följdfrågor och få en djupare 

förståelse. En relation med vårdpersonal där tillit fanns upplevdes som en viktig 

faktor för underlättandet av delaktigheten hos patienterna. När en skada uppstår och 

inte uppmärksammas i tid av vårdpersonal upplevs det som ett hinder för patienternas 

tillit och delaktighet. Patienter upplevde att möjligheten för besluttagande om 

exempelvis olika behandlingar spelade stor roll för delaktigheten. Vårdpersonal kunde 

anta att patienter inte hade en önskan om att bli informerade om framtida moment 

under vårdförloppet.  

 

Resultatet kan hjälpa sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor att få en ökad 

kunskap om patientdelaktighet samt varför den kan vara betydelsefull för patienter. 

Studiens resultat visade att sjuksköterskor bör vara utbildade angående varför 

patientdelaktigheten bör användas och främjas, samt hur patientens integritet 

påverkas. Information om delaktighet och kunskap om informativ 

patientkommunikation borde implementeras i sjuksköterskeutbildningen för att 

upplysa blivande sjuksköterskor om hur delaktigheten påverkar patienter.  
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BILAGA A  

I 

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

Sökord Cinahl  SveMed+ 

Patientdelaktighet Patient participation  Patient participation 

Patientperspektiv Patient perception Patient perception 
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I 

 

Tabell 2: Sökhistorik 

 

*=Dubbletter av resultatartiklar

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2019-10-14 Cinahl 

Patient participation AND Patient 

Perception 

Limits: 2009-2019, engelska, Peer 

Reviewed 

185  36 

 

16  11              

2019-10-24 SveMed+ 

(MH”Patient participation”) AND 

Patient Perception 

Limits: 2009-2019, engelska 

25  15 2 0 (6)* 



 

II 

 

Tabell 2: Artikelöversikt  

 

Artikel 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Aasen, E. M., Kvangarsnes, M., & Heggen, K. (2012). Perceptions of patient participation 

amongst elderly patients with end‐stage renal disease in a dialysis unit. Scandinavian journal of 

caring sciences, 26(1), 61-69. doi: 10.1111/j.1471-6712.2011.00904.x 

Land  

Databas 

Norge 

SveMed  

Syfte Syftet var att undersöka hur äldre patienter med sista stadiet av njursjukdom upplever 

patientdelaktigheten i en dialysenhet.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Kritisk diskursanalys 

Urval Inklusionskriterierna var patienter med sista stadiet njursjukdom och som genomgått en 

hemodialysbehandling i minst 2 månader, att vara minst 70 år, inte fått någon transplantation samt 

att vara friska mentalt. Urvalet resulterade i 11 deltagare.  

Datainsamling Kvalitativa intervjuer utfördes med både öppna och kritiska frågor. Frågor om hur patienterna 

uppfattade patientlagen.  

Dataanalys Fairclough’s tredimensionell uppfattning av diskurs användes för att analysera datan.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Patienterna på dialysenheten tyckte att informationen var en stor del av delaktigheten. Vissa 

patienter upplevde att det var svårt att veta vad man ska fråga om, därför kunde det vara enklare 

att sjuksköterskan ger information och ifall det visade sig att patienterna ville veta något mer så 

skulle möjligheten att ställa frågor finnas. Andra patienter tyckte att vissa sjuksköterskor gav för 

lite information, patienterna ville veta mer viktig information som till exempel hur sjukdomen 

utvecklas än att bara få veta vilken blodprocent patienterna har. För lite eller ingen information 

ledde till minskad delaktighet. Patienter upplevde också att det är viktigt att sjuksköterskorna 

lyssnade på vad patienterna tyckte och tänkte i olika situationer för att delaktigheten ska fungera.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 75%, 36p enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). 



 

III 

 

 

Artikel 2  

 

 

 

 

 

Referens Aasen, E. M. (2015). A comparison of the discursive practices of perception of patient 

participation in haemodialysis units. Nursing ethics, 22(3), 341-351. 

doi.org/10.1177/0969733014533240 

Land  

Databas 

Norge 

Cinahl  

Syfte Syftet med denna studie är att jämföra uppfattningen hos äldre patienter som genomgår 

hemodialysbehandling och deras nära anhöriga och av sjuksköterskor angående patientens 

deltagande i samband med hemodialysbehandling 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Kritisk diskursanalys. 

Urval Deltagarna som inkluderades i studien var från fem sjukhus i östra och västra Norge med 14, 14, 

40, 60 respektive 60 patienter. I denna studien intervjuades 11 patienter, 7 närstående och 10 

sjuksköterskor. 

Datainsamling Data var insamlad med hjälp av berättelse intervjuer. Patienterna ombads först att tala om sig 

själva och sedan om själva dialysenheten. Därefter hur deltagarna integrerade med varandra under 

hela dialysbehandlingen.  

Dataanalys Kritisk diskursanalys, som beskrivits av Fairclough, utfördes för att tolka, förklara och beskriva 

uppgifterna. Först transkriberades intervjuerna språkligt sedan skapades teman genom att undersöka 

texten. Utifrån den språkliga analysen valdes teman. 

Bortfall Inget angivet 

Slutsats Det visade sig att otillräcklig tillit för vårdpersonalen samt bristen att skapa en dialog med 

vårdpersonalen var en stor begränsning för patientdelaktigheten. När en dialog med 

vårdpersonalen och patient saknades kunde det kännas som en envägskommunikation 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad: II, 77 %, 37 p enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). 



 

IV 

 

Artikel 3 

Referens Aminaie, N., Mirlashari, J., Lehto, R. H., Lashkari, M., & Negarandeh, R. (2019). Iranian Cancer 

Patients Perceptions of Barriers to Participation in Decision-Making: Potential Impact on Patient-

Centered Care. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, 6(4), 372. doi: 

10.4103/apjon.apjon_11_19 

Land  

Databas 

Iran 

Cinahl 

Syfte Syftet med denna studie var att utforska uppfattningar om hinder för beslutsfattande hos iranska 

patienter med cancer om deras vård.    

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Induktiv Innehållsanalys. 

Urval Semistrukturerade intervjuer med 15 cancerpatienter. 

Datainsamling Datainsamlingen utfördes med individualiserade djupgående och semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna varade mellan 15-77 minuter som granskades och transkriberades ordagrant.  

Dataanalys Öppen kodning, abstraktion och skapa kategorier inkluderades i analysprocessen. Kodningen 

skrevs ordagrant och granskades därefter rad för rad för att skapa ett kodningsschema. Koderna 

jämfördes för likheter och skillnader oberoende av två sjuksköterskeforskare. Koder som var lika 

placerades i samma kategori och slogs samman till gruppunderkategorier. All data efter 

intervjuerna analyserades innan nästa intervju utfördes för att säkerställa medvetandet om 

svårigheterna för datamättnaden. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Faktorer som kunde hindra patientdelaktigheten var relaterade till makt (från vårdpersonalens 

sida), saknad tillit från vårdpersonalen, kulturella barriärer mm. Vikten av att information gavs rätt 

till patienterna spelade stor roll för patientdelaktigheten och patienternas välmående. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad: II 77 %, 37 p enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). 



 

V 

 

 

Artikel 4     

 

 

 

 

 

 

 

Referens Cohen, E., & Botti, M. (2015). Cancer patients’ perceptions of the barriers and facilitators to 

patient participation in symptom management during an episode of admission. Cancer nursing, 

38(6), 458-465. doi: 10.1097/NCC.0000000000000226 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka vad som kan hindra eller främja patienters delaktighet i symtomhantering. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fallstudie med multimetoder och upprepade mått. 

Urval Inklusionskriterierna var att patienterna skulle vara 18 år eller äldre, vara inlagda i en akut 

onkologisk avdelning i minst 48 timmar samt inga kommunikationssvårigheter. 171 patienter 

deltog totalt. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde via intervjuer där forskarna använde sig av ett strukturerat frågeformulär 

med både öppna och stängda frågor. 

Dataanalys Forskarna använde sig av SPSS för att analysera datan. Svaren som patienterna gav sattes in i 

undersökningsverktyget. Kategorier bildades utifrån svaren som forskarna fick från intervjuerna. 

Bortfall Inget angivet. 

Slutsats Om patienter inte fick information om till exempel hälsotillståndet även om patienterna bad om 

det kunde få en känsla av bortglömdhet, detta kunde leda till att patienters delaktighet minskade. 

Patienter upplevde att sjuksköterskor som kom in till patienternas rum och visade att 

sjuksköterskan inte har tid för patienten var en barriär för att vara delaktig i sin vård. Om 

sjuksköterskan inte lyssnade på vad patienten tyckte och tänkte ledde också till att delaktigheten 

minskade. Att ändringar i patienternas vård skedde utan att patienterna fått någon information 

ledde också till minskad delaktighet. Att ge information och tid för patienterna att ställa frågor var 

viktigt för att det främjade delaktigheten hos patienterna. Patienterna upplevde också att om 

sjuksköterskan lyssnade på vad patienten hade att säga ledde till att delaktigheten ökade. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad: I, 81%, 39 poäng enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003).  



 

VI 

 

 

Artikel 5   

 

 

 

 

 

 

 

Referens Doherty, C., Stavropoulou, C., Saunders, M. N., & Brown, T. (2017). The consent process: 

Enabling or disabling patients’ active participation?. Health:, 21(2), 205-222. doi:  

10.1177/1363459315611870 

Land  

Databas 

England 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka patienters ställning till samtyckesprocessen och hur patienters attityder 

påverkar delaktigheten i beslutfattandet. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

En longitudinell och processbaserad forskningsdesign 

Urval 35 patienter där 17 var kvinnor och 18 var män med en ålder mellan 35 till 82 år. 

Datainsamling Första intervjuerna varade mellan 10 till 45 minuter och andra intervjuerna varade mellan 10 

minuter till 62 minuter och genomfördes halvvägs genom behandling med 15 vårdgivare och 32 

patienter. Data samlades mellan perioden Februari och November år 2014.    

Dataanalys Varje deltagare var kodad utifrån P(som patient) eller C (Caregiver- Vårdgivare).  

Analys av dessa berättelser och vinjetter från fältobservationer antog Corley och Gioias (2004) 

grundade tillvägagångssätt. Första ordningens begrepp inom varje deltagares berättelse 

identifierades initialt och grupperades i kategorier med öppen kodning. 

Bortfall 10 deltagare.  

Slutsats Informationen som patienter fick var viktig för att kunna ta beslut om vården. Patienter kände sig 

säkrare när vårdpersonal gav information och kunde ha en diskussion med vårdpersonal. Patienter 

ville att vårdpersonal skulle involvera patienterna i deras beslut om vilka behandlingar som skulle 

tas. Patienter som fick information och ingick i en diskussion med vårdpersonalen erhöll mer 

information och kunskap. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 75%, 36p enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). 



 

VII 

 

Artikel 6  

Referens Höglund, A. T., Winblad, U., Arnetz, B., & Arnetz, J. E. (2010). Patient participation during 

hospitalization for myocardial infarction: perceptions among patients and personnel. Scandinavian 

Journal of Caring Sciences, 24(3), 482-489. doi:  10.1111/j.1471-6712.2009.00738.x 

Land  

Databas 

Sverige 

SveMed 

Syfte Syftet var att undersöka patienters uppfattning om delaktighet under sjukhusvård för MI.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Induktiv design. 

Urval 5 fokusgrupper bildades, varje grupp innehöll mellan 4–6 personer. 2 grupper var patienter och 3 

grupper var vårdpersonal. 

Datainsamling Ett frågeformulär användes som grund för att föra diskussioner om patiendelaktighet i 

fokusgrupperna. Intervjuerna varade mellan 60-90 minuter.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in och sedan transkriberade forskarna det ord för ord, därefter valdes en 

analysmetod av Malterud. 

Bortfall Inget angivet 

Slutsats Patienterna upplevde att informationen som vårdpersonalen gav till patienten var väldigt viktig 

eftersom informationen spelade roll ifall patienterna var delaktiga eller inte, patienter som fick 

information var mer delaktiga i sin vård. Delaktigheten i att ta medicinska beslut var någon som 

patienterna upplevde främjade deras delaktighet. Patienterna tyckte att delaktigheten var bra 

eftersom det fick patienterna att känna sig säkrare och mer engagerade i återhämtningsprocessen. 

Det som hindrade patientdelaktigheten var att personalen hade brist på tid vilket medförde att 

patienterna inte fick den tid de behövde samt att brist på medicinska kunskaper hos patienterna 

också sågs som hindrande faktorer. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad: I, 83%, 40 poäng enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). 



 

VIII 

 

Artikel 7  

Referens Kolovos, P., Kaitelidou, D., Lemonidou, C., Sachlas, A., & Sourtzi, P. (2016). Patients’ 

perceptions and preferences of participation in nursing care. Journal of Research in Nursing, 

21(4), 290-303. doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1177/1744987116633498 

Land  

Databas 

Grekland 

Cinahl    

Syfte Syftet med den aktuella studien - som ingick i en större studie - var att utforska patientens 

uppfattningar och preferenser i relation till deltagande i omvårdnad. 

Metod:  

Design 

Mixad metod: Kvalitativ och kvantitativ 

Innehållsanalys 

Urval Den planerade provstorleken från varje sjukhus var 100 patienter, totalt 300, vilket uppnåddes. 

Patienter valdes ut enligt de nämnda kriterierna som skrevs i artikeln.  

Datainsamling  

För den kvalitativa datainsamlingen användes öppna frågor där informanterna skulle svara på. För 

den kvantitaiva datainsamlingen användes ett anonymt frågeformulär 

Dataanalys Kvantitativ:  

För att presentera demografiska och sjukhusinläggningsegenskaper användes beskrivande statistik . 

För att undersöka sambandet mellan de faktorer som framkom och egenskaperna hos studieprovet 

användes T-testet, envägsanalys av varians och Welch-testet (i fall av ojämlika varianser). 

 

Kvalitativ:  
För att utvärdera svaren till den öppna frågan användes en innehållsanalys. Det började med att 

data först kodades genom och för att kategoriseras och klassificeras sedan i underkategorier.  

Underkategorierna följer regler för ömsesidig uteslutning för att sedan gruppera underkategorierna 

i breda kategorier/teman.   

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Det visade sig att sjuksköterskans kommunikationsförmåga kunde förbättras ytterligare. Från ett 

patient perspektiv/syn var det viktigt med tillräcklig information för att kunna bli delaktiga i sin 

vård samt att det fanns en motivation från vårdpersonalen att låta patienten delta i sin vård. Även 

att kunna skapa en kollaborativ relation med vårdpersonalen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad: I, 81%, 39 p enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003).  
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Artikel 8   

 

 

 

 

 

Referens Lin, C., Cohen, E., Livingston, P. M., & Botti, M. (2019). Perceptions of patient participation in 

symptom management: A qualitative study with cancer patients, doctors, and nurses. Journal of 

advanced nursing, 75(2), 412-422. doi.org/10.1111/jan.13853 

Land  

Databas 

Shanghai, Kina 

Cinahl  

Syfte Syftet med denna studie var att utforska patienters, läkares och sjuksköterskors förståelse och 

attityder till patientens deltagande i symptomhantering i en kinesisk miljö för akut cancer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Beskrivande  

Urval Patienterna var över 18 år gamla och lades in för minst 7 dagar i en av de två medicinska 

onkologiska enheterna med en cancerdiagnos. 40 patienter från fem kontrollpreferensgrupper 

rekryterades till studien, med en medelålder på 45,4 år. Fem läkare och sju sjuksköterskor 

rekryterades 

Datainsamling Under perioden november 2013 - mars 2014 samlades data in med hjälp av enskilda semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna varade i ca 1 timme med sjuksköterskorna och läkarna samt ca 15-30 minuter 

med patienterna.  

Dataanalys Forskaren som utförde intervjuerna lyssnade på ljudinspelningarna under 24 timmar och 

intervjuerna transkriberades sedan ordagrant på kinesiska. Avskrifterna analyserades baserat på 

ramanalys. 

Teman och under-teman var underrubrikerna i kolumnerna under motsvarande ämne där raderna 

listade fallen. Data tolkades därefter genom att definiera begreppen som var patientdeltagande i 

symptomhantering. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Patienterna behövde få ett ökat självförtroende för att kunna ta eget ansvar. Läkare och 

sjuksköterskor behövde ta mer hänsyn till patienternas delaktighet i sin vård och behandling. 

Patienter ska kunna få delta i flera olika aktiviteter och inte enbart vara med och bestämma för att 

patienterna ska få en chans att öka deras självförtroende samt viljan till att mer görs angående 

deras vård.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad: II, 79,3%, 38 p enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). 



 

X 

 

Artikel 9   

Referens Latimer, S., Chaboyer, W., & Gillespie, B. (2014). Patient participation in pressure injury 

prevention: giving patient's a voice. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(4), 648-656. 

doi: 10.1111/scs.12088 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva vad patienterna tyckte om deras roll i förebyggandet av tryckskador.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Tolkande studie (Interpretive studie) 

Urval Patienterna ska vara 18år eller äldre, sjukhusvistelsen ska vara 3 dagar eller mer samt att 

patienterna ska vara i behov av hjälp för att vända sig. Patienterna ska också kunna ge sitt 

samtycke till att vara med i intervjuerna.  

Datainsamling 10-15 minuter långa intervjuer utfördes med patienterna. Intervjuerna spelades in med en 

bandspelare samt att man utförde intervjuerna vid patienternas säng vid något tillfälle där det var 

lugnt och tyst. Det var en intervju som inte spelades in men skrevs ner på ett papper noggrant på 

grund av kulturella skäl 

Dataanalys En innehållsanalys genomfördes för att framföra patienternas uppfattning. Varje transkript lästes 

flera gånger och inspelningarna lyssnades. Intervjuerna analyserades individuellt tills 

forskningsteamet kom fram till konsensus.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Patienterna upplevde att när sjuksköterskan kom in till rummet med en positiv inställning och bad 

alla komma upp ur sängen för att röra sig fick patienterna att vilja vara delaktiga. Det var också 

viktigt att sjuksköterskor erbjuder information till patienterna, det blir enklare som patient att 

kunna vara delaktig när det finns kunskap. Att som patient få vara med och ta beslut om olika 

behandlingar eller om patientens vård ansågs vara bra och främjade delaktigheten. Om 

sjuksköterskor inte lyssnade på vad patienten tyckte ledde det till att patienterna kände att deras 

rätt om att ta beslut försvann och gjorde att patienter slutade att vara delaktiga i sin vård. Det 

kunde hända att vissa sjuksköterskor hade en negativ attityd eller inställning och det ledde till att 

patienter backade och inte ville vara delaktiga i sin vård. Studien bekräftar att det inte är enkelt att 

patienter ska delta i sin vård, det är svårt för patienterna att bli involverade när resurserna inte är 

tillräckliga. Det behövs en samarbetsstrategi för att få patienterna mer involverade i sin vård. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad: II, 77%, 37 poäng enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). 

 



 

XI 

 

Artikel 10      

Referens Schinkel, S., Schouten, B. C., Kerpiclik, F., Van Den Putte, B., & Van Weert, J. C. (2018). 

Perceptions of Barriers to Patient Participation: Are They Due to Language, Culture, or 

Discrimination?. Health communication, 1-13. doi.org/10.1080/10410236.2018.1500431 

 

Land  

Databas 

Nederländerna 

Cinahl  

Syfte Barriärer för patienters delaktighet, kan det bero på språk, kultur eller diskriminering? 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Grounded theory 

Urval Totalt 46 deltagare där 22 var turkisk-holländska varav 12 var män och 10 kvinnor och 24 

deltagare var inhemska holländare varav 12 var män och 12 kvinnor.  

Datainsamling Deltagarna fick ett informationsblad, ett informerat formulär för samtycke och ett kort 

frågeformulär som användes för att bakgrundsinformation om deltagarna skulle samlas in. Innan 

intervjuerna startade så fick deltagarna se två filmklipp, en som visa aktiv patient delaktighet och 

en som visa en inaktiv patientdelaktighet. Därefter utfördes intervjuerna genom en djupgående 

dialog om uppfattningar om barriärer för patient delaktigheten.  

 

Dataanalys Intervjuerna varade mellan 45 till 90 minuter och transkriberades ordagrant. En turkisk-holländsk 

forskningsassistent som tala turkiska och nederländska översatte de tre fokusgruppernas från 

turkiska till nederländska. Översättningen tvärt om (från nederländska till turkiska) utfördes endast 

på 25 % av de översatta transkripten. För att analysera data användes konstant jämförande metod 

från Grounded theory. 

Bortfall Ej angivet  

Slutsats Studiens resultat bevisade att det fanns många hinder i patientdelaktigheten beroende på patienters 

etnicitet och bakgrund samt språkbarriärer. Det riskerar även att patienter av en minoritetsgrupp 

riskeras diskrimineras. Deltagarna var mindre utbildade och resultatet kan ha sett annorlunda ut 

för utbildade patienter. Att läkare och patient hade en bra kommunikation där båda blev förstådda 

var en viktig del för patientdelaktigheten. Det var viktigt att läkarna inte hade för mycket makt 

vilket kunde leda till att patienterna blev osäkra.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad: II, 74,5%, 35 poäng enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). 
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Artikel 11  

 

Referens Tobiano, G., Bucknall, T., Marshall, A., Guinane, J., & Chaboyer, W. (2016). Patients’ 

perceptions of participation in nursing care on medical wards. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 30(2), 260-270. doi:  10.1111/scs.12237 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Patienternas uppfattning av delaktighet i omvårdnad samt vad som främjar och hindrar det. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Tolkande studie (Interpretive study)   

Urval Urvalet var patienter som var 18 år eller äldre och kunde ge informerat samtycke, patienter som 

var instabila och palliativa uteslöts. 20 patienter deltog totalt. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer utfördes.  Intervjuer genomfördes i 4 olika sjukhus i Australien. 

Diskussioner om delaktighet med patienter för att kunna få så bra och säkra svar som möjligt. 

Intervjuerna tog mellan 15 – 65 minuter och spelades in med en bandspelare.  

Dataanalys Forskarna gick igenom intervjuerna, utifrån intervjuerna så gjordes kategorier.  

Bortfall Inget angivet. 

Slutsats Patienterna behövdes uppmuntras till att vara delaktiga, vilket betydde att de behövde kunskap, 

motivation och förtroende. För att patienterna skulle delta så skulle de vara engagerade och genom 

att sjuksköterskan delade kunskap och makt så kunde ökat engagemang uppnås. Om patienterna 

förstod för och nackdelar med att delta och inte delta i sin vård kunde det leda till att patienterna 

var mer villiga att vara delaktiga eftersom det fanns mer kunskap om delaktighet. En barriär var att 

det fanns obalans i makt mellan patienter och sjuksköterskor, det kunde hindra patienter från att 

vara delaktiga. Patienter beskrev maktobalansen som att sjuksköterskan har kunskapen vilket 

många patienter inte hade och därav fick sjuksköterskan makten. Därför tyckte patienterna att 

utbyta information med sjuksköterskan var viktigt, patienten kunde få större inblick i sin 

hälsosituation vilket betyder att sjuksköterskan ger kunskap till patienterna och det kunde få 

maktobalansen att försvinna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad: II, 77%, 37 poäng enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). 
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