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Sammanfattning Hur patienter och sjuksköterskor upplever delaktighet i vården 

är en viktig aspekt för att kunna vidareutveckla och främja 

patientens delaktighet i vården. Syftet med studien var att 

undersöka upplevelser av patientens delaktighet ur ett patient- 

och sjuksköterskeperspektiv. Studien genomfördes som en 

systematisk litteraturstudie och grundar sig på 14 vetenskapliga 

artiklar. Resultaten visade att patienters upplevelser av 

patientdelaktighet innefattade att bli sedd och respekterad som 

en egen individ. Ett inbjudande klimat där sjuksköterskan var 

lyhörd och där relationen mellan parterna var jämlik upplevdes 

viktigt. Sjuksköterskor upplevde att det var viktigt med ett 

empatiskt förhållningssätt där etablerandet av en fungerande 

relation var grundläggande. Detta innebar ett respektfullt 

bemötande där patienter uppmuntrades och värdesattes. En bra 

kommunikation och ett givande och tagande mellan båda 

parter samt individanpassad och tillräcklig information var 

viktigt. Både patienter och sjuksköterskor upplevde att det 

fanns hinder för delaktighet vilka bland annat var tidsbrist, 

brist på kontinuitet och begränsade val. Det är viktigt att lyfta 

patientens delaktighet i sjuksköterskeutbildningen. I 

vårdverksamheten kan daglig reflektion vara ett sätt för 

sjuksköterskor att bibehålla medvetenhet om vikten av 

patientens delaktighet. Det vore önskvärt med vidare forskning 

som förklarar varför det finns brister i patientens delaktighet 

och vinsterna med patientens delaktighet.
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Abstract How patients and nurses experience participation in care is an 

important aspect to advance and improve the patient’s 

participation in care. The aim with the study was to investigate 

experiences of the patient’s participation from a patient and 

nurse perspective. The study was performed as a systematic 

literature study and is based on 14 scientific articles. The 

results showed that patients’ experiences of patient 

participation included to be seen and respected as an own 

individual. An inviting environment where the nurse was 

sensitive and where the relation was equal between the parts 

was experienced as important. Nurses experienced that it was 

important to have an empathic approach where establishing of 

a functional relation was essential. This meant a respectful 

manner where patients were encouraged and recognized. A 

good communication, a giving and taking between the parts 

and individual and adequate information was important. Both 

patients and nurses experienced lack of time, lack of continuity 

and limited choices as hindrances for participation. It is 

important to raise patient participation in nurse education. 

Daily reflection in nursing care can be one way for nurses to 

maintain awareness of the importance of patient participation. 

It would be desirable with further research which can explain 

why there are shortages with patient participation and the 

benefits with patient participation. 
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Inledning            

I Sverige görs årligen mer än 26 miljoner besök till läkare och 35 miljoner besök till 

annan vårdpersonal (Socialstyrelsen, 2010). Grunden i hälso- och sjukvården är mötet, 

en interaktion mellan patient och vårdpersonal. I den interaktionen framträder patientens 

vårdbehov och beslut om åtgärder tas. När patienten är delaktig (Larsson, Palm & Rahle 

Hasselbalch, 2008) ökar bland annat följsamheten i vården vilket gör att 

behandlingsresultat och läkningsprocess förbättras. Detta leder till minskat lidande för 

patienten, kortare vårdtider och därmed minskade samhällskostnader.  
 

Patienten har rätt och ska ges möjlighet till delaktighet i sin vård (Eldh, 2009; Sahlsten, 

2007). I Sverige tar det sig uttryck i att sjuksköterskan och annan vårdpersonal enligt 

lag har skyldighet att göra patienten delaktig i vården. De övriga nordiska länderna 

reglerar detta genom en rättighetslag för patienten. I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 

(SFS 1982:763) står det i 2 a § att kraven på hälso- och sjukvården innebär att det ska 

finnas ”respekt för patientens självbestämmande och integritet” och att den ska ”främja 

goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen”. 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) beskriver 

att sjuksköterskan kan stötta patienten att vara delaktig i vård och behandling, genom att 

kommunicera, informera och undervisa patienten. 

 

Patienten är en viktig resurs i vårdarbetet (Socialstyrelsen, 2010) eftersom denne är 

specialist på sig själv och kan bidra med information som är till hjälp för 

vårdpersonalen. Samtidigt är patienten beroende av vårdpersonalens professionella 

kunskap. 

 

Trots att patientens delaktighet i vården har visat sig betydelsefull och har stärkts i 

rekommendationer och lagar (Larsson, et al., 2008) så finns det ett missnöje hos 

patienter. Detta gäller särskilt i samband med information och delaktighet. Orsaker till 

detta beror på en stor och svårhanterlig vårdorganisation (Sahlsten, 2007) där det kan 

vara svårt att se den enskilda individen. Dessutom finns det brister i vårdpersonalens 

förhållningssätt, insikt och uppmärksamhet.  

 

Bakgrund 

Historia  

I början och mitten av förra seklet (Larsson, et al., 2008; Longtin, et al., 2010) förhöll 

sig patienten ofta mer passiv och rättade sig efter det som sjuksköterskan och läkaren 

upplyste om. Det var inte tal om att ifrågasätta deras kunskap och auktoritet. Under 

1960-talet (Jahren Kristoffersen, 2006) började omvårdnadsteorierna fokusera på 

interaktion och relation med patienten. Först under 1970-talet präglades 

omvårdnadsteorierna av en helhetssyn på människan. Dorothea Orem (Orem, 1995) har 

i sin egenvårdsteori beskrivit begreppet patientdelaktighet, där en mellanmänsklig 

relation är nödvändig för att sjuksköterskan ska kunna individanpassa vården. Dorothea 

Orem menar i sin omvårdnadsteori att människan dagligen bedriver egenvård genom att 

tillgodose sina egna behov. I vissa situationer, exempelvis vid sjukdom kan människan 

vara i behov av hjälp för att tillgodose dessa behov. Här hade sjuksköterskan sin roll 

genom att stödja patienten i dennes bristande funktioner. Målet var att bibehålla eller 
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återställa välbefinnande och hälsa. World Health Organisation (1978) påpekade i Alma-

Ata deklarationen att patientdelaktighet är en viktig del i vården. Dessutom 

uppmärksammades patientens behov i ett förarbete till Hälso- och sjukvårdslagen 1979 

(Sahlsten, 2007), vilket inte hade gjorts i tidigare lagstiftning.  

 

Redan 1916 betonades sjuksköterskans pedagogiska arbete (Häggström, 2003). Då 

handlade det pedagogiska arbetet om att upplysa och fostra patienten i olika frågor. 

Behovet av att sjuksköterskan behövde en pedagogisk kompetens lyftes. Patientens 

delaktighet fanns inte, utan råden som gavs skulle tas emot av patienten utan att 

ifrågasättas. Dagens patienter, framförallt de yngre kräver mer delaktighet och är mer 

informerade i sin vård (Larsson, et al., 2008; Sahlsten, 2007). Detta förklaras bland 

annat av att utbildningsnivån har stigit och att informationssamhället bidrar till fler 

källor att hämta information från. Det gör att det sker en förändring mellan patienten 

och sjuksköterskan. Patienten som förut oftast var passiv (Larsson, et al., 2008; Longtin, 

et al., 2010; Sahlsten, 2007) vill nu i större utsträckning vara med och påverka sin egen 

vård. De vill ha mer information och vill ges valmöjligheter. Det finns patienter som vill 

vara mer passiva (Longtin, et al., 2010) vilket kan ha flera orsaker och detta måste också 

respekteras. Patienten kan avstå (Socialstyrelsen, 2010) från att använda sig av sin rätt 

till självbestämmande. Det finns ingen formell skyldighet för patienten att använda den.    
 

Begreppet patientdelaktighet 

Enligt Nationalencyklopedin (2010) betyder ordet delaktighet ”aktiv medverkan” och 

”medinflytande”. Ordet patientdelaktighet (Eldh, 2009) betyder i juridiska sammanhang 

”att som patient ta del i beslut om ens vård och behandling.” Sahlsten, Larsson, 

Sjöström och Plos (2008) beskriver flera attribut som kan kopplas till begreppet 

patientdelaktighet för att belysa dess innebörd och existens. Bland annat bör en 

etablerad relation finnas, som består av ömsesidig tillit och respekt. Sjuksköterskan som 

vårdar patienten bör delge av sin makt och kontroll till patienten för att ge möjlighet för 

denne att bli delaktig. Dessutom bör information och kunskap delas mellan båda parter. 

Patienten är beroende av sjuksköterskans kunskap. Ju mer kunskap sjuksköterskan har 

om patienten desto lättare kan han/hon anpassa informationen och därmed öka 

patientens delaktighet. Det krävs att båda parter är aktiva i alla delar av omvårdnaden. 

Det kan finnas omständigheter som påverkar patientens möjlighet att vara aktiv, 

exempelvis sjukdomstillstånd, vilket sjuksköterskan bör ha i beaktande. Det är 

sjuksköterskans ansvar att stödja och uppmuntra patienten genom ett tillåtande klimat 

(ibid.).  

 

Bemötandets och relationens betydelse för delaktighet 

Omvårdnaden präglas av en humanistisk människosyn (Svensk sjuksköterskeförening, 

2010a) som innebär att människan är unik, fri att göra val och har förmåga att ta ansvar. 

Med patientens hälsa som ett övergripande mål, ska sjuksköterskan med en värdegrund 

som vilar på att alla människor har lika värde, möta varje individ utifrån just dennes 

förutsättningar. Sjuksköterskans uppfattning och syn på patienten, på sig själv och sitt 

uppdrag (Andersson, 2007) är avgörande för hur relationen utvecklas. Patienten 

befinner sig i ett underläge (Larsson, et al., 2008; Vinthagen, 2007) i förhållande till 

sjuksköterskan genom att patienten är sjuk och är i sjukhusmiljön som kan vara 
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främmande och otrygg. Patienten upplever ofta oro och kan ha brist på kunskap om sitt 

sjukdomstillstånd. Det är viktigt att sjuksköterskan sänder ut positiva signaler (Larsson, 

et al., 2008) som stimulerar och får patienten att känna sig så pass trygg att han/hon 

vågar tala om sitt tillstånd. Det är av stor vikt att sjuksköterskan lyssnar aktivt för att 

försöka förstå patientens livssituation. Att visa empati och bekräfta patienten med 

värme och förståelse är grundläggande. När båda parter är respektfulla (Eldh, 2009) och 

utbyter erfarenheter och kunskaper genom att aktivt lyssna på varandra, finns det 

förutsättning för delaktighet. Det är bara den enskilda patienten (Sahlsten, 2007) som i 

efterhand kan avgöra om han/hon har varit delaktig i sin vård. 
 

Informationens och kommunikationens betydelse för 

delaktighet 

 
Att ta emot vård och behandling (Socialstyrelsen, 2010) är frivilligt för patienten 

förutom i få undantagsfall. Det kräver patientens samtycke som oftast är muntligt och 

sker i överenskommelse med patienten. För att vara delaktig i beslut gällande den egna 

vården och kunna ge sitt samtycke behöver patienten ha beslutskompetens. Det innebär 

att patienten måste få information, ha förmåga att ta till sig den, förstå innebörden av 

den och dessutom förstå de konsekvenser som följer beslutet.  

 

Genom kommunikation (Socialstyrelsen, 2010) kan information på bästa sätt utbytas 

mellan patienten och sjuksköterskan och den behöver få ta tid. För att patienten 

(Socialstyrelsen, 2009) ska kunna vara delaktig krävs kunskap om den egna situationen. 

Detta innebär att kommunikation behöver finnas i alla delar av vården. Informationen 

behöver anpassas till varje enskild individ. I HSL (SFS 1982:763) står det i 2 b § att 

”Patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de 

metoder för undersökning, vård och behandling som finns.” Det är viktigt 

(Socialstyrelsen, 2010) att informationen blir tydlig för patienten och att den upprepas 

vid flera tillfällen och gärna av samma vårdpersonal. Sahlsten (2007) framhåller att det 

finns hinder som kan påverka patienten att kunna tillgodogöra sig och värdera 

informationen, vilket sjuksköterskan måste vara medveten om. Det kan exempelvis vara 

sjukdomstillståndet som hindrar detta (Larsson, et al., 2008). Information ska med 

fördel ges både skriftligt och muntligt. Den ska vara tillräcklig och gärna upprepas och 

förtydligas. Patienten kan dessutom behöva uppmuntras till att ställa frågor för att kunna 

bli delaktig.  

 

Att delge en människa (Gedda, 2003) kunskap om något innebär att en relation måste 

finnas mellan den som ger och den som tar emot kunskapen. Hur patienten (Larsson, et 

al., 2008) tolkar det som sägs beror på dennes unika livsvärld och vad han/hon har för 

tidigare erfarenheter, synsätt och känslor. Hälso- och sjukvården har (Gedda, 2003) en 

egen tradition, en kultur, som bland annat tar sig i uttryck genom det språk som 

används. Språket ser annorlunda ut för alla och representerar betydelsen av den värld 

människor lever och arbetar i. Detta är speciellt viktigt att ha i åtanke då vårdpersonalen 

använder sig av många uttryck som förstås av dem som hör hemma i denna verksamhet, 

men inte har någon innebörd och mening för den som står utanför, till exempel 

patienten. Det kan medföra problem om patientens syn och uppfattning av situationen 

och dennes tolkning av den, skiljer sig mycket från vårdspersonalens. En konsekvens 

kan bli att patienten inte blir följsam och delaktig i exempelvis behandlingen, vilket i sin 
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tur kan medföra risker för patienten, med mer lidande och ökade samhällskostnader. Det 

är då viktigt att sjuksköterskan har kunskap om olika sätt att lära ut till patienten och är 

medveten om att denne har olika sätt att lära in (ibid.). Det verbala språket (Andersson, 

2007; Larsson, et al., 2008) är bara en del i kommunikationen mellan patienten och 

sjuksköterskan. Den icke-verbala kommunikationen betyder också väldigt mycket. 

Genom kroppsspråk och tonfall förmedlas känslor och värderingar som inte alltid visar 

sig i de uttalade orden. För sjuksköterskan är det en viktig tillgång att ha förmåga att 

läsa av patientens signaler och vara medveten om det egna förhållningssättet och 

signaler som sänds ut till patienten. Enligt Longtin et al. (2010) spelar sjuksköterskans 

attityd stor roll för patientens delaktighet.  

 

Socialstyrelsen beskriver (2009) flera delar som är nödvändiga för att uppnå god vård. 

En av dessa är att minimera vårdrelaterade skador. Vidare beskrivs flera 

tillvägagångssätt för att arbeta riskförebyggande och patientens delaktighet är en del i 

detta arbete. En stor fördel (Öhrn, 2009; Socialstyrelsen, 2010) med att få patienten 

delaktig i sin egen vård är att många missförstånd kan undvikas. Bristande 

kommunikation är en stor orsak till att fel begås och misstag sker. Enligt Socialstyrelsen 

(2010) är det inte ovanligt att anmälningar till patientnämnden har sin grund i att 

patienter upplever att de inte fått tillräcklig information, och att kommunikationen varit 

bristfällig. Genom att patienten får kunskap (Longtin et al., 2010) om vård och 

behandlig bidrar detta till att patienten känner sig säkrare att delta i sin egen vård. 

Exempelvis kan patienten genom kunskap reagera på om medicinen ser annorlunda ut 

än den brukar, eller om antalet tabletter är mer eller mindre. Det är viktigt (Öhrn, 2009; 

Socialstyrelsen, 2010) att sjuksköterskan tänker på att patienten är en tillgång i arbetet 

med att förhindra vårdrelaterade skador. Sjuksköterskan kan uppmana patienten att 

fråga så fort något upplevs oklart, vara aktiv i vårdbeslut, ha kunskap om sin medicin, 

säga till så fort något inte känns bra, ha sina närstående hos sig och berätta om sina 

levnadsvanor. 

 

Det finns inga tvivel om att patientens delaktighet i vården är viktig. Det framkommer i 

lagar, författningar, studier och annan litteratur. Sjuksköterskan ska enligt 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ha förmåga 

att i samråd med patienten stödja denne för att kunna bli så delaktig som möjligt i sin 

vård.  Hur patienter och sjuksköterskor upplever delaktighet i vården är sparsamt 

beskrivet. Detta är en viktig aspekt, för att kunna vidareutveckla och främja patientens 

delaktighet i vården.    

 

Syfte                 

Syftet var att undersöka patientens och sjuksköterskans upplevelse av patientens 

delaktighet i vården. 

 

Metod     

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Metoden utgick från Fribergs 

(2006) modell. Relevant litteratur och aktuell forskning inom det valda området 

studerades, analyserades och sammanställdes därefter. 
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Datainsamling  

Datainsamling gjordes genom systematiska sökningar i databaserna Cinahl, SveMed+ 

och PubMed. Dessa tre databaser användes eftersom de inriktar sig på omvårdnad. 

Sökningar i databasen PubMed resulterade inte i några nya relevanta artiklar, endast 

dubbletter från sökningar i databasen Cinahl, varför dessa sökningar inte redovisas i 

sökhistoriken. Den första sökningen gjordes i Cinahl med sökorden patient 

participation och nursing care. Begränsningar i sökningen gjordes med English, 

research article och 2005-2010. Ytterligare sökningar gjordes genom att separera patient 

och participation och lägga till sökord som relation, nurse, meaning, communication 

och experience. Samma begränsningar användes som i första sökningen förutom i en del 

av sökningar som adderades med begränsningen all adult. Alla sökningar gjordes som 

fritextsökning, eftersom begreppet patientdelaktighet inte fanns som ämnesord. Även en 

manuell sökning på författare Frank och participation gjordes på grund av en 

tillfällighet, då en avhandling av denna författare påträffades i en artikel i databasen 

SveMed+. I databasen Cinahl resulterade sökningarna i sammanlagt 175 träffar. 

Sökningar i databasen SveMed+ gjordes med sökorden patient participation och 

experience med begränsning English. Denna sökning gav 10 träffar. Eftersom antalet 

sökträffar var så få gjordes inte någon utökning av antal sökord. Även en enkel sökning 

i SveMed+ gjordes på patientdelaktighet, som resulterade i en träff vilken gav 

hänvisning till avhandlingen av författaren Frank som tidigare nämndes. Hela 

sökhistoriken för respektive databas redovisas i Tabell 2; Sökhistorik (Bilaga I). 

 

Tabell 1. Sökordsöversikt 

 
Sökord Cinahl 

(fritext) 

Cinahl 

(AU-author) 

SveMed+ 

patientdelaktighet patient participation  patientdelaktighet 

patient participation 

omvårdnad nursing care   

patient patient   

delaktighet participation   

sjuksköterska nurse   

mening meaning   

kommunikation communication   

Frank  Frank  

relation relation   

upplevelse experience  experience 

 

 

Samtliga 186 titlar lästes. Nittioen av dessa var ej relevanta i förhållande till syftet. 

Sammanlagt lästes 95 abstract och resulterade i ett första urval på 32 artiklar. Dessa 

artiklars resultatdel lästes igenom och ytterligare arton valdes bort eftersom de inte 

svarade till syftet eller att de inte var vetenskapliga. Inklusionskriterier var att artiklarna 

skulle handla om patienters och sjuksköterskors upplevelser av patientens delaktighet i 

vården. Exklusionkriterier var studier som inriktade sig på barn, demenssjuka, svårt 

psykiskt sjuka, hemsjukvård, studenter och länder utanför västvärlden.  
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Efter granskningen återstod 14 artiklar, i urval två, vilka lästes igenom ytterligare och 

granskades utifrån bedömningsmallar av Carlsson & Eiman (2003). Där värderades den 

vetenskapliga kvalitén utifrån en tregradig skala. Grad I stod för hög kvalitet och grad 

III för låg kvalitet. Av dessa var nio stycken grad I, tre stycken grad II och två stycken 

grad III. Tretton stycken var kvalitativa och en var kvantitativ.  Tre stycken innehöll 

patienters upplevelser, sex stycken innehöll sjuksköterskors och annan vårdpersonals 

upplevelser och fem stycken innehöll upplevelser från båda perspektiven. 

   

Databearbetning 

Efter granskning lästes och översattes artiklarna, av båda författarna av föreliggande 

litteraturstudie, för att få en övergripande förståelse av innehållet. Eftersom syftet var att 

undersöka både patienters och sjuksköterskors upplevelse av delaktighet så sorterades 

artiklarna in i tre grupper. Grupp ett innehöll patientens upplevelse av delaktighet. 

Grupp två innehöll sjuksköterskans upplevelse av delaktighet och den sista gruppen 

bestod av både patientens och sjuksköterskans upplevelse av delaktighet. Artiklar som 

innehöll både patienters och sjuksköterskors upplevelser färgmarkerades för att kunna 

särskiljas. Varje grupp lästes upprepade gånger och diskuterades för att få en djupare 

förståelse. Bearbetningen resulterade i överrubriker vilka var patientdelaktighet ur ett 

patientperspektiv och patientdelaktighet ur ett sjuksköterskeperspektiv. Viktiga segment 

från respektive artikel skrevs ner och diskuterades. De segment som liknade varandra 

numrerades och placerades tillsammans i kategorier och följande kategorier användes 

som underrubriker. Ur patientperspektivet framträdde: bli sedd som en hel människa, 

förstå och få tillgång till information, och hinder för delaktighet. Ur 

sjuksköterskeperspektivet framträdde: sjuksköterskans förhållningssätt, kommunikation 

och information för att öka patientens kunskap, och hinder för delaktighet. En 

artikelöversikt gjordes där syfte, metod, urval och sammanfattning av artiklarna 

redovisas, se Tabell 3; Artikelöversikt (Bilaga II). En deduktiv och induktiv ansats 

användes i litteraturstudien. 
 

Resultat                     

Patientdelaktighet ur ett patientperspektiv   

Bli sedd som en hel människa 

Genom att bli respekterad som en egen individ och inte enbart bli bemött och behandlad 

som en medicinsk diagnos, upplevde patienten delaktighet (Eldh, Ehnfors & Ekman, 

2006; Frank, Asp & Dahlberg, 2009). Patienter uttryckte (Höglund, Winblad, Arnetz & 

Arnetz, 2010) att de genom delaktighet blev tryggare och denna trygghet ökade viljan 

att bli involverad i sin återhämtning. Upplevelse av att ha sjuksköterskans 

uppmärksamhet (Eldh, et al., 2006) och respekt samt att ses som en hel människa gjorde 

att patienten kände sig delaktig i sin vård fullt ut. Detta innefattade ett öppet och 

inbjudande klimat från sjuksköterskans sida där det fanns utrymme för att våga vara sig 

själv. Vikten av att känna sig värdefull betonades av patienter i en studie av Larsson, 

Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos (2007) vilket kunde tillfredsställas om 

sjuksköterskan var observant på signaler genom att lyssna och ge respons. Genom ett 

sådant förhållningssätt kände patienten att sjuksköterskan var äkta intresserad. Patienter 
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i flera studier upplevde (Eldh, et al., 2006; Larsson et al., 2007) att det var viktigt att ha 

en jämlik relation, där sjuksköterskan hade förståelse för patientens situation. Detta 

kunde göras genom att lyssna på patienten (Frank, et al., 2009) och respektera dennes 

vilja och behov, samt att förstå att patienten kunde ha bekymmer som inte bara rörde det 

medicinska. Sjuksköterskan fanns då till hands och var lyhörd för patientens känslor. 

Patienter i en studie beskrev vikten av att ha en patientansvarig sjuksköterska (Larsson, 

et al., 2007) för att slippa alltför många kontakter att anförtro sig till. Detta ökade 

patientens möjlighet till delaktighet eftersom dennes energi på sätt kunde användas till 

annat än att hela tiden upprepa samma information och börja om från början med att 

etablera nya relationer. För att kunna möjliggöra patienters delaktighet genom 

kommunikation upplevde patienten att ett tillitsfullt klimat var avgörande, där 

sjuksköterskan anpassade sitt sätt att vara och visade hänsyn till det patienten ville.  

Det fanns dock olika sätt att se på patientdelaktighet (Frank, et al., 2009). En del 

patienter upplevde att de var delaktiga även vid väldigt begränsat samarbete med 

vårdpersonalen. Dessa patienter anpassade sig efter situationen och var nöjda med 

väldigt lite uppmärksamhet. Endast en tredjedel av patienterna i en studie, 29 procent 

(Florin, Ehrenberg & Ehnfors, 2006) kände att rollen de fick under vårdtiden gällande 

beslutstagande stämde överens med vad de önskat. En större del blev mer passiva i 

beslutstagande än vad de önskat, 37 procent, och nästan lika många, 34 procent, blev 

mer aktiva än de önskat. Patienter in en studie (Larsson, et al., 2007) uttryckte att de 

själva måste få välja om de vill vara delaktiga eller inte och i vilken utsträckning. 

Patientdelaktighet sågs ofta, av patienterna i en studie, som en viktig del i omvårdnaden 

men det visade sig (Florin, et al., 2006) att mer än hälften av patienterna föredrog att 

vara passiva i vårdbeslut, 61 procent. Det visade sig att människor som levde ensamma 

föredrog en mer aktiv roll än de sammanboende. Överlag föredrog yngre patienter 

(under 61 år) vara mer aktiva i vårdbeslut. En del patienter (Frank, et al., 2009) var 

mycket kreativa i sina försök att få kontakt och bli delaktiga. De använde flera olika 

strategier för att påkalla uppmärksamhet. Exempelvis ringde de frekvent på larmet, 

använde sig av närstående för att få hjälp och information eller skrek för att se till att de 

inte glömdes bort.   

 

Förstå och få tillgång till information 

Patienter upplevde (Eldh, et al., 2006) att delaktighet stod för att ta eget ansvar och ta 

reda på sådant de inte visste om sin sjukdom och hur de skulle hantera sin situation. 

Dessutom förstod de att de var i behov av kunskap (Larsson, et al., 2007) för att kunna 

vara delaktiga i sin vård och att det var sjuksköterskan som kunde bidra med denna 

kunskap. Det kunde göras genom att tydliggöra det som patienten hade framför sig i 

vård och behandling. Genom att erhålla kunskap upplevde patienten minskad oro. 

Patienter över 70 år hade enligt Penney och Wellard (2007) svårt att förstå innebörden 

av patientdelaktighet. De upplevde det som att vara oberoende av hjälp i vardagliga 

aktiviteter, som att klara av sin hygien, eller att gå själv. Deras strävan efter att vara 

delaktig i dessa aktiviteter grundade sig i en önskan om att bli självständiga och att få 

komma hem. I samband med bland annat kommunikation (Florin, et al., 2006) upplevde 

patienter att de hade en mer passiv roll än de önskade. I kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient uttryckte patienter (Larsson, et al., 2007) att det var viktigt att 

båda parter gav och tog. I samtalet förväntades sjuksköterskan uppmuntra patienten att 

ställa frågor och även ta upp aspekter rörande dennes situation. Patienter uppfattade att 

delaktighet innefattade att få tillräckligt med information. Detta kunde ses viktigare än 
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att ta kliniska beslut (Höglund, et al., 2010). Även i ett akut skede av sjukdom upplevde 

patienter att det var viktigt med information, även om det då kunde vara svårt att ta in. 

Informationen måste, enligt patienterna, ges på ett förståeligt sätt (Larsson, et al., 2007) 

för att de skulle kunna delta aktivt. Det betonades att informationen måste ges i små 

portioner, inte allt på en gång. Patienterna upplevde sig delaktiga (Frank, et al., 2009) 

när de fick tillgång till information, svar på sina frågor och kände sig bekräftade. 
 

Hinder för delaktighet 

Patienter upplevde ibland att det fanns hinder för deras delaktighet (Penney & Wellard, 

2007). Äldre patienter upplevde situationer då de inte fick eller kunde vara delaktiga i 

sin vård. Dessa situationer var när de kände att de inte blev lyssnade till och att de inte 

fick tillräckligt med information angående exempelvis mediciner, diagnos, 

behandlingsplan och utskrivning. Dessutom upplevdes tidsbrist hos vårdpersonalen som 

en stark begränsning till delaktighet. Även i en studie av Bolster och Manias (2010) 

betonades tidsbristen som en hindrande faktor för patientdelaktighet. Tidsbristen 

omöjliggjorde skapandet av att etablera en relation och möjlighet att sitta ner och 

diskutera kring bland annat mediciner. Det var ovanligt att det blev en djupgående 

diskussion och att det fördes ett resonemang kring patientens medicin. Patienter 

upplevde att de inte fick den grad av kontakt som de önskade (Frank, et al., 2009). De 

fick kämpa för att göra sig hörda och få adekvat information. Detta upplevdes som ett 

hinder för delaktighet med en maktkamp där patienten såg sig vara i underläge gentemot 

vårdpersonalen. Patienter uttryckte att brist på medicinsk kunskap (Höglund, et al., 

2010) var ett hinder i delaktighetsprocessen. Ytterligare ett hinder för att få möjlighet att 

bli involverad i sin vård upplevdes av patienter (Penney & Wellard, 2007) när de hade 

svårt att höra vad som sades. Framför allt upplevdes detta när vårdpersonal pratade med 

varandra och inte involverade patienten i samtalet. Även i samtal med vårdpersonal med 

utländsk brytning upplevdes svårigheter att höra och förstå.  

 

Patientdelaktighet ur ett sjuksköterskeperspektiv 

Sjuksköterskans förhållningssätt   

Sjuksköterskor och annan vårdpersonal beskrev att innebörden av patientdelaktighet 

innebar att stödja patienten att vilja delta i beslut gällande egen vård (Höglund, et al., 

2010). Sjuksköterskor i en studie uttryckte flera faktorer som underlättade patientens 

delaktighet i vården (Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2009). Etablerandet av en väl 

fungerande relation och ett samarbete med patienten var grundläggande. Sjuksköterskor 

och annan vårdpersonal (Beaver, et al., 2007; Höglund, et al., 2010) upplevde att yngre 

patienter var mer intresserade och hade en vilja att vara mer aktiva sin vård än den äldre 

patientgruppen. Detta innefattade både information, valmöjlighet och beslutsfattande.  

 

Det upplevdes utmanande för sjuksköterskor (Tutton, 2005) att hitta olika vägar för att 

öka patientens delaktighet. Ett sätt kunde vara att erbjuda patienten olika val och att låta 

patienten styra relationens utformning. Detta krävde att sjuksköterskan inte dominerade 

utan höll en lägre profil och därmed gav makt till patienten. Det var viktigt att patienten 

fick stärkt självförtroende (Sahlsten, et al., 2009). Detta kunde göras genom att visa 

respekt för patienten, uppmuntra och värdesätta dennes åsikter och ta till vara på 

förmågor. Sjuksköterskor upplevde att patienten behövde stöd att använda sina egna 
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resurser i arbetet med att vara delaktig. Det kunde sjuksköterskan stötta genom att stärka 

patientens ansvar i vården genom att fokusera på målet och eliminera hinder. När 

patienten kände tvivel inför att klara av situationen kunde sjuksköterskan försöka lyfta 

det som var positivt och det som patienten klarade bra. Sjuksköterskor menade att de 

inte kunde ta patienten för given utan måste lära känna personen för att få denne att dela 

med sig av sin erfarenhet och kunskap (ibid.).  

 

Sjuksköterskor och annan vårdpersonal i en studie var många gånger omedvetna om sitt 

förhållningssätt i interaktionen med patienten, vilket kunde medföra att denne inte fick 

möjlighet att vara delaktig (Tutton, 2005). Genom reflektion kunde medvetenheten ökas 

och ge möjlighet för vårdpersonal att ändra sitt förhållningssätt gentemot patienten och 

därmed göra denne delaktig. Sjuksköterskor upplevde (Sahlsten, Larsson, Plos & 

Lindencrona, 2005) att patientdelaktighet krävde insikt av sjuksköterskan för att se 

patientens behov och få patienten i fråga att känna sig bekräftad. En mellanmänsklig 

relation var enligt Sahlsten, Larsson, Lindencrona och Plos (2005) och Sahlsten, 

Larsson, Sjöström, Lindencrona och Plos (2007) en förutsättning för patientdelaktighet. 

Detta krävde att kontakt med patienten skapades genom dialog. Sjuksköterskan och 

patienten behövde lära känna och förstå varandra. Det låg på sjuksköterskans ansvar att 

anpassa sitt förhållningssätt för att skapa en trygg relation, där patienten förstod och 

kände sig förstådd. I samspelet med patienten (Sahlsten, et al., 2007) upplevde 

sjuksköterskor att det var viktigt att vara känslomässigt engagerad, känna med patienten 

och ha förmåga att se hela människan, inte bara en sjuk patient.  

 

För att kunna bygga upp en relation till patienten (Tutton, 2005) upplevde 

sjuksköterskor att det var viktigt att ha en förståelse för patientens bakgrund och förstå 

vad som var viktigt för den enskilda individen. Detta upplevdes vara speciellt viktigt i 

situationer när patienten inte hade förmåga att berätta själv hur denne ville ha det. 

Genom denna kunskap kunde sjuksköterskan värna om patientens integritet och ta till 

vara på dennes önskemål. Sjuksköterskor uttryckte (Sahlsten, et al., 2007) att de 

behövde ha mod att ställa och besvara svåra frågor och detta krävde god självkännedom. 

Genom att sjuksköterskan var ärlig, öppen, visade respekt och yrkesmässig säkerhet, 

hade patienten utrymme att vara sig själv och sjuksköterskan visade genom detta 

förhållningssätt empati och ett genuint intresse för den unika människan. En 

professionell distans var dock nödvändig, för att inte bli alltför personligt involverad i 

patientens situation, då detta kunde göra det svårt att agera på rätt sätt. De patienter som 

krävde att få vara delaktiga (Frank, Asp & Dahlberg, 2008) kunde uppfattas som 

svårhanterliga av sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Uppfattningen om dessa 

patienter var att de var envisa, arga, påstridiga och egoistiska.  

       

Kommunikation och information för att öka patientens kunskap 

Sjuksköterskor i flera studier upplevde att kunskap om kommunikation och samspel 

krävdes för att patienter skulle ha möjlighet att vara delaktiga (Beaver, et al., 2007; 

Sahlsten, et al., 2007; Sahlsten, et al., 2009). För att lära känna patienten ansåg 

sjuksköterskorna att de själva behövde ha förmåga att lyssna på vad patienten hade att 

säga, läsa av dennes kroppsspråk och tonfall. För att möjliggöra kunskaps- och 

informationsutbyte mellan parterna ansåg sjuksköterskorna i flera studier (Sahlsten, 

Larsson, Lindencrona, et al., 2005; Sahlsten, et al., 2007) att de var tvungna att ta reda 

på vad patienten hade för tidigare kunskaper, vad denne hade för aktuella behov och 
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förväntningar på vården. De ansåg också att detta hela tiden bör följas upp och 

utvärderas. För att kunna avgöra i vilken utsträckning patienten kunde delta i sin vård 

upplevde sjuksköterskor i flera studier (Beaver, et al., 2007; Sahlsten, et al., 2007) att 

det var viktigt att varje patient bedömdes individuellt.  

 

Grunden för att patienten skulle kunna vara delaktig och ha inflytande i sin egen vård 

var information (Sahlsten, Larsson, Lindencrona, et al., 2005; Sahlsten, et al., 2007). 

För att kunna vara delaktig och ta beslut om sin egen vård förutsattes det att patienten 

gavs valmöjligheter. Ett ömsesidigt beslutsfattande upplevdes ge (Beaver, et al., 2007) 

ökad följsamhet hos patienten. Sjuksköterskor upplevde (Eldh, et al., 2006) att 

patientens delaktighet förutsatte tillgång till rätt information efter deras egna 

förutsättningar. Informationen måste enligt sjuksköterskor vara tydlig och ärlig (Beaver, 

et al., 2007). Det var mycket viktigt för att göra patienten delaktig. Sjuksköterskor 

upplevde att patienten fick kontroll när information gavs på rätt sätt, anpassad efter 

dennes unika villkor. Genom att få information kunde patienten öka sin kunskap och 

därmed känna sig säkrare i sin situation (ibid.). Sjuksköterskor upplevde (Eldh, et al., 

2006) att orsaken till att patienten inte följde exempelvis rekommenderade 

livsstilsförändringar var att de inte fick tillräcklig information och kunskap. Samtidigt 

betonade sjuksköterskorna att de inte kunde tvinga på patienten information. Vidare 

upplevde sjuksköterskor (Bolster & Manias, 2010) att det var viktigt att få patienten 

delaktig i sin vård och att delaktighet i exempelvis medicinhantering hade stora vinster 

för patientens säkerhet. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal i en studie av Frank, et 

al. (2008) på en akutmottagning, upplevde att patienten var delaktig när denne fick 

information om sin situation, om rutiner på avdelningen och om vad som planerades 

framöver. Därefter förväntades patienten vara delaktig genom att visa sympati för 

sjusköterskors och annan vårdpersonals arbetssituation och därmed inte ställa några 

krav. De upplevde att patienten var delaktig vid placering av denne i exempelvis 

korridoren eller när patienten kunde ses genom en glasruta, eftersom patienten då kunde 

observeras samtidigt som andra sysslor utfördes (ibid.).   

        

Hinder för delaktighet       

Sjuksköterskor och annan vårdpersonal uttryckte (Höglund, et al., 2010) att patienter 

med starkt kontrollbehov ibland var svåra att involvera i beslutsprocessen. Bristen på 

kontinuitet för patienten upplevdes av sjuksköterskor i en studie som ett hinder för 

patientdelaktighet (Sahlsten, Larsson, Plos, et al., 2005). Detta orsakades vissa gånger 

av att det inte fanns tillräckligt med sjuksköterskor på avdelningen vilket gjorde att de 

som fanns inte hade tid att involvera patienten på ett ändamålsenligt sätt. Andra gånger 

upplevde sjuksköterskor att schemaplanering orsakade att patienten fick många 

sjuksköterskor att anförtro sig till vilket också orsakade brist på kontinuitet för 

patienten. Sjuksköterskorna använde sig då i större utsträckning av checklistor eller 

vårdplaner för att ersätta den personliga kontakten. Resurs- och tidsbrist upplevdes av 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal som ett bekymmer (Höglund, et al., 2010) som 

kunde leda till att patienter inte fick möjlighet att vara optimalt delaktiga. Det låg på 

deras ansvar att få patienten med sig i vård, behandling och beslut. Att ta sig tid för 

samtal med patienten var nödvändigt för att denna process skulle kunna falla väl ut. 

Sjuksköterskor och annan vårdpersonal upplevde att patienten fick tillgång till val, men 

dessa var begränsade (Beaver, et al., 2007). Patienter som önskade få olika möjligheter 

presenterade fick istället förslag och förklaringar om olika behandlingsalternativ, där 



11 

sjuksköterskan och den andra vårdpersonalen egentligen redan hade bestämt vad som 

var det bästa alternativet för individen. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal upplevde 

att patienter ibland ville göra val, efter information som de själva hittat på Internet. 

Denna information var ibland vilseledande och gick emot vetenskaplig forskning inom 

området vilket ledde till att sjuksköterskor och annan vårdpersonal upplevde vanmakt 

(ibid.). Under vårdplanering och ronder betonade sjuksköterskor (Sahlsten, Larsson, 

Plos, et al., 2005) att det ofta var fem eller sex vårdpersonal som fanns runt patienten 

vilket gjorde det svårt för denne att komma till tals och framföra sin åsikt. 

Sjuksköterskan måste i dessa situationer stödja patienten att delta i samtalet. Vårdmiljön 

upplevdes ibland som ett ytterligare hinder för patientens delaktighet, speciellt om den 

var dåligt planerad och det fanns ont om utrymme samt brist på hjälpmedel. Dessa 

faktorer kunde då inskränka på patientens möjlighet att vara optimalt delaktig (ibid.).  

Det fanns (Florin, et al., 2006) en bristande förståelse mellan patienter och 

sjuksköterskor i hur aktiv eller passiv patienten önskade vara i olika typer av vårdbeslut.   

 

Diskussion

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka patienters och sjuksköterskors 

upplevelser av patientens delaktighet i sin vård. Initialt gjordes en bred sökning på 

begreppet patientdelaktighet för att få en bild av hur mycket som fanns skrivet inom 

området. Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl och SveMed+. Dessa databaser 

användes eftersom de inriktar sig på omvårdnad. Sökningar gjordes även i databasen 

PubMed, men dessa sökningar resulterade inte i några nya relevanta artiklar. De artiklar 

som var relevanta var samma som hittats i databasen Cinahl. Endast fritextsökningar 

genomfördes, vilket kan ses som en svaghet. Problem tillstötte då många försök gjordes 

att använda Cinahl Headings men detta resulterade i att väldigt många ändamålsenliga 

artiklar inte kom upp som fanns med i fritextsökningarna. Anledningen till detta antas 

vara att ämnesordet som söktes i Cinahl Headings (patient participation) inte fanns som 

begrepp. Consumer participation var det mest närliggande ämnesordet, men sökningar 

på detta gjorde att många relevanta artiklar inte kom upp. Tio artiklar var från Sverige, 

två från Australien, en från England och en från Storbritannien. Att så pass många var 

från Sverige kan ses som en svaghet eftersom resultatet skulle kunna sett annorlunda ut 

om fler länder i västvärlden var representerade. Resultatet kan trots detta ses relevant för 

patienter och sjuksköterskor i Sverige. Dessutom visade resultaten från de utländska 

artiklarna liknande upplevelser som i de svenska vilket stärker trovärdigheten i de 

svenska artiklarnas resultat. En del artiklar var skrivna av samma författare vilket kan 

ses som en svaghet då det hade kunnat ge en större variation i utförande och resultat om 

artiklarna hade haft olika författare. Valet av att söka artiklar som endast var skrivna 

inom en femårsperiod gjordes eftersom det var önskvärt med så ny vetenskaplig 

forskning som möjligt och antalet artiklar som då hittades var tillfredsställande. Under 

arbetets gång har syftet hela tiden varit i fokus. I databearbetningen av valda artiklar 

framkom många begrepp och likheter och skillnader kunde utläsas. Många likheter i 

upplevelserna hittades vilket kan ses som en styrka. Kvinnor var något 

överrepresenterade bland deltagarna i de valda artiklarna, vilket kan ha påverkat 

resultatet eftersom kvinnor och män kan ha skilda uppfattningar om begreppet 

patientdelaktighet. Antalet artiklar som beskriver upplevelser utifrån sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal är något överrepresenterade jämfört med patienternas upplevelser. 
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Detta kan ses som en svaghet, då resultatet kan ha påverkats i form av antalet 

upplevelser. Det ses dock inte som troligt eftersom patienters upplevelser var liknande i 

de olika artiklarna. Att en del av artiklarna inte bara innehöll sjuksköterskors 

upplevelser utan även annan vårdpersonals kan ses som en svaghet i förhållande till 

syftet. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om artiklarna enbart innehöll 

sjuksköterskors upplevelser. Bildandet av underkategorier kan ha påverkats av 

författarna till föreliggande litteraturstudie eftersom tolkning och uppfattning av 

fenomen kan skilja sig mellan olika människor. Detta kan ses som en svaghet. För att 

minimera denna risk upprepades proceduren flera gånger och diskuterades sinsemellan. 

Tretton artiklar var kvalitativa och en var kvantitativ. Användningen av kvalitativa 

artiklar ses som en styrka eftersom det skapar en djupare förståelse för fenomenet och 

syftet var att undersöka upplevelser av patientdelaktighet. Valet av att använda en 

kvantitativ artikel beror på att den tydliggjorde att patienter och sjuksköterskor uppfattar 

patientens delaktighet på olika sätt. Den visar också statistik på att patienter ibland är 

mer eller mindre delaktiga än de önskar. En deduktiv ansats valdes inledningsvis i 

sökningar av artiklar eftersom det fanns en föreställning om att patienter och 

sjuksköterskor kunde uppleva patientens delaktighet på olika sätt. I analysen användes 

en induktiv ansats eftersom det ansågs mest relevant för att förutsättningslöst undersöka 

upplevelser av patientdelaktighet. För syftet ansågs detta vara den bästa metoden. 

 

Resultatdiskussion 

 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för vetenskaplig kvalitetsbedömning har 

används i föreliggande litteraturstudie. Av de 14 artiklar som använts graderades nio till 

grad I, tre till grad II och två till grad III. Att så pass många var av grad I stärker 

studiens resultat. Att de artiklar med vetenskaplig grad II och III inkluderades kan ses 

som en svaghet, men valdes trots allt på grund av att de svarade väl mot syftet och de 

ansågs kunna bidra till litteraturstudiens resultat. Poängförlusten i dessa studier var 

jämnt fördelade över hela bedömningsmallens punkter. Kvaliteten på analyserna i de 

valda artiklarna var god, då metod och urval överlag var relevant till syftet, resultaten 

var tydliga och egenkritiken diskuterades i de flesta fall. Val av metoder var relevant i 

förhållande till syftena och slutsatserna stämde överens med resultaten. I de flesta 

artiklarna har ett strategiskt urval genomförts eftersom önskan om bredd fanns när det 

gällde exempelvis ålder, kön, längd på arbetslivserfarenhet bland sjuksköterskorna. 

Detta ökar trovärdigheten. Intervjuer i fokusgrupper förekom i hälften av artiklarna. 

Detta kan ses som en svaghet då det finns en risk att deltagare kan bli påverkade av 

varandra eller att de inte vågar tala fritt. Det kan också ses som en styrka, då gruppen 

kan hjälpas åt genom att utbyta erfarenheter och kunskaper och det uppmuntrar till 

diskussion. Bortfall har inte redovisats i sex av artiklarna. Bortfall som har redovisats i 

artiklarna tros inte ha någon betydelse för resultatet i föreliggande litteraturstudie 

eftersom resultaten i de olika studierna påvisade snarlika upplevelser av patientens 

delaktighet. Den kvantitativa artikeln redovisar ett bortfall på fem procent i 

undersökningen vilket inte anses påverka resultatet. I uppföljningen till frågeformuläret 

redovisades ett större bortfall, 26 procent. Detta kan ses som en svaghet för studiens 

resultat. Elva av artiklarna var etiskt granskade och godkända av etisk kommitté. De tre 

resterande artiklarna angav etiska aspekter men var inte godkända av etisk kommitté. 

Dessa tre artiklar beskrev upplevelser bland sjuksköterskor.  
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En förutsättning för att patienten ska kunna vara delaktig och involverad i sin vård är att 

sjuksköterskans förhållningssätt gentemot patienten präglas av en humanistisk 

människosyn. Det innebär att patienten ses som en självständig individ (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010a) med fri vilja och förmåga att själv utforma sitt liv. 

Patienter beskrev vikten av att bli sedd som en hel människa (Eldh, et al., 2006; Frank, 

et al., 2009). För att kunna bli det måste sjuksköterskan arbeta personcentrerat (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010b). Det innefattar ett öppet och respektfullt klimat där 

sjuksköterskan har förmåga att bekräfta patientens upplevelser. Om sjuksköterskan 

lyssnar på patientens önskningar och vilja, kan detta förhoppningsvis leda till att vården 

blir på det sätt som patienten önskar. Sjuksköterskan måste då se att det finns en hel 

människa bakom sjukdomen, inte enbart en patient. Detta ställer stora krav på 

sjuksköterskans förhållningssätt och grundar sig i hur han/hon är som person. Genom 

reflektion (Larsson, 2008) kan sjuksköterskan få en förståelse för sitt eget 

förhållningssätt (ibid.). Det finns en risk att sjuksköterskan ibland glömmer bort att 

tänka på sitt sätt att vara i mötet med patienten. Mycket går på rutin varför det kan anses 

viktigt att stanna upp emellanåt och tänka efter vem patienten egentligen är. Genom att 

prata med kollegor och lyfta frågor kring patientdelaktighet får sjuksköterskan tillfälle 

att bli medveten om hur han/hon agerar i olika situationer. Sjuksköterskan kan genom 

sitt förhållningssätt underlätta patientens möjligheter att vara med och påverka sin egen 

vård, men också hindra denna möjlighet. Ett av dessa hinder (Tutton, 2005) är när 

sjuksköterskan inte släpper ifrån sig av sin makt till patienten. Maktutövning gentemot 

patienten tar sig uttryck i situationer då sjuksköterskan (Larsson, 2008) tar egna beslut 

om patientens vård utan att fråga efter hur denne vill ha det, eller inte lyssnar på dennes 

åsikter. Sjuksköterskan upplevs då härskande vilket leder till att patienten blir osäker 

och inte vågar medverka. Detta maktförhållande kan jämnas ut (Eldh, 2009; Tutton, 

2005) om patientens och sjuksköterskans kunskap blir jämbördig i mötet (ibid.). På så 

sätt kan ett gemensamt informationsutbyte ske. Patienten bidrar med kunskap om sig 

själv, vilket innefattar bakgrund, levnadsvanor, tidigare erfarenheter samt nuvarande 

tillstånd. Med detta som grund kan sjuksköterskan bidra med sina professionella 

kunskaper för att tillsammans med patienten planera och utforma bästa möjliga 

vårdsituation. Information och kunskap (Sahlsten, et al., 2008) måste delas mellan båda 

parter och det är betydelsefullt om båda är aktiva i omvårdnaden.  

 

Både patienter och sjuksköterskor upplevde att tidsbrist påverkade patientens möjlighet 

till delaktighet (Bolster & Manias, 2010; Höglund, et al., 2010; Penney & Wellard, 

2007; Sahlsten, Larsson, Plos, et al., 2005). Detta anses inte vara ett motiverat skäl till 

att inte göra patienten delaktig i sin vård. Väldigt lite tid, kan få patienten att känna 

delaktighet. Det kan till en början räcka med, att sjuksköterskan i samband med 

exempelvis ankomstsamtalet, talar om för patienten att det är önskvärt att denne är med 

och påverkar sin vård. Genom att ta sig lite tid att lyssna på vad patienten har för 

tidigare erfarenheter, aktuella behov och förväntningar på vården gör att tid kan sparas 

framöver. Detta genom att patienten kan känna att det är tillåtet att vara med och 

påverka sin situation. Det, i sin tur, kan stärka motivationen till att klara av saker själv i 

egenvården, vilket sparar tid för sjuksköterskan. Det är innehållet i tiden som spelar roll, 

inte hur mycket tid som spenderas med patienten. Genom att sjuksköterskan med hela 

sitt sätt visar patienten äkta närvaro i samtalet, kan mycket lite tid räcka för att patienten 

ska kunna uppleva delaktighet.  

 

Att det finns patienter som vill vara passiva måste också respekteras (Longtin, et al., 

2010). I kontrast till detta beskrev sjuksköterskor och annan vårdpersonal i en studie av 
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Höglund, et al.(2010) att det var svårt att involvera patienter med starkt kontrollbehov i 

beslutsprocessen. Att patienter är aktiva och har behov av att ha kontroll över sin 

situation kan istället ses som något positivt eftersom det då inte krävs så mycket av 

sjuksköterskan för att motivera patienten till delaktighet. Resultatet i föreliggande studie 

visade att sjuksköterskor inte alltid tog reda på hur aktiv eller passiv patienten ville vara 

i vård och beslutsprocess. Det visade sig att många patienter föredrog att vara passiva i 

vårdbeslut (Florin, et al., 2006). En stor del var mer passiva eller aktiva än de önskade. 

Det faktum att många patienter föredrar att vara passiva i vårdbeslut kan ha flera 

orsaker. Dels kan patienten uppleva att medicinsk kunskap saknas, för att kunna vara 

med och fatta beslut kring exempelvis olika behandlingsmetoder. Här har 

sjuksköterskan ett stort ansvar att tillgodose patienten med tillräcklig kunskap. Det 

räcker inte med enbart information. Sjuksköterskan måste försäkra sig om att patienten 

nått kunskap genom informationen som ges. Ett sätt att förvissa sig om det, är att låta 

patienten förklara hur han/hon uppfattar det som sägs. En studie beskriver att det kan 

skapas förutsättningar för delaktighet om patienten ges möjlighet att beskriva 

innebörden och förväntningar på delaktighet i sin vård (Eldh, 2009). En annan orsak till 

att patienten föredrar att vara passiv kan vara svårigheter att förstå på grund av att 

sjuksköterskan eller läkaren använder sig av ett svårt språk, fackspråk. Detta är något 

som all vårdpersonal måste tänka på i mötet med patienten. Ytterligare en orsak till 

passivitet hos patienten kan vara rädsla för att tala öppet på grund av sjuksköterskans 

bemötande. Det är viktigt att sjuksköterskan (Larsson, et al., 2008) visar empati och 

skapar ett tillåtande klimat som får patienten att känna sig välkommen och stärker 

dennes självförtroende för att våga vara delaktig i sin vård (ibid.).  

 

Sjuksköterskor beskrev (Sahlsten, Larsson, Plos, et al., 2005) svårigheter för patienten 

att komma till tals under vårdronder. Detta ses som ett viktigt tillfälle, där patienten 

måste få bättre förutsättningar för att kunna vara delaktig i vård och behandling. Vid 

den medicinska ronden med läkaren är det viktigt att sjuksköterskan förbereder 

patienten innan, samt stödjer denne att ta del i planeringen av vården och att framföra 

sina åsikter (Larsson, 2008). Enligt författarna till föreliggande litteraturstudie 

förekommer det på vissa avdelningar att sjuksköterskan inte går med in till patienten vid 

den medicinska ronden. Fördelen med detta förklaras av att det blir för många ansikten 

för patienten och att denne då får svårt att göra sig hörd. Nackdelen med att 

sjuksköterskan inte medverkar vid dessa tillfällen anses vara att sjuksköterskan då inte 

vet exakt vad som har skett och sagts i mötet mellan patienten och läkaren. Patienten 

kan då inte få det stöd som är så viktigt och sjuksköterskan kan inte heller upprepa och 

förtydliga det som kanske inte har uppfattats av patienten. Vid omvårdnadsronder med 

sjuksköterskan är det viktigt att patienten får känna sig bekräftad. Patienter upplever det 

värdefullt (Larsson, 2008) när sjuksköterskan visar äkta intresse och när patienten 

känner frihet att tala fritt om sin situation. Sjuksköterskan och annan vårdpersonal får 

inte heller glömma att patienter med utländsk härkomst som inte har svenska som 

modersmål ofta har ännu svårare att förstå det som sägs. En studie av Manias & 

Williams (2007) påvisar att denna patientgrupp oftast intar en passiv roll, bland annat 

för att tolk sällan används (ibid.). Användning av tolk anses vara en resurs som 

sjuksköterskor måste använda sig av i större utsträckning för att få även denna 

patientgrupp delaktig i sin vård.  

 

Organisationen måste vara planerad för att stimulera patientens delaktighet. 

Sjuksköterskor upplevde (Sahlsten, Larsson, Plos, et al., 2005) att schemaplanering och 

för lite personal på avdelningen kunde leda till brist på kontinuitet för patienten. Detta i 
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sin tur gjorde att patienten inte gavs förutsättning för delaktighet (ibid.). Till viss del 

kan sjuksköterskor styra verksamheten så att kontinuiteten för patienten blir så bra som 

möjligt genom att försöka se till att inte allt för många vårdpersonal ansvarar för en och 

samma patient. Varje enskild sjuksköterska måste ta detta på sitt ansvar. Om en 

tillitsfull relation med en patient har byggts upp så är det viktigt att i möjligaste mån 

återvända och bygga vidare på den relationen. Om sjuksköterskan på grund av 

organisatoriska brister inte får möjlighet att göra patienten delaktig kan det leda till 

otillfredsställelse i sjuksköterskans arbetssituation. Sahlsten, et al. (2008) betonar att 

sjuksköterskan kan känna sig maktlös i sådana situationer och att det finns risk för 

utbrändhet på grund av detta. Även Larsson (2008) beskriver att patienter önskar en 

ansvarig sjuksköterska för att slippa anförtro sig till alltför många olika personer, 

eftersom det annars kan leda till att delaktigheten hindras. Organisation och därmed 

ledning har ett stort ansvar för att möjliggöra kontinuitet för patienten (ibid.).  

 

Sjuksköterskor och annan vårdpersonal upplevde (Frank, et al., 2008) att patienten är 

delaktig när denne fanns nära personalen och kunde ses genom exempelvis en glasruta, 

eller i korridoren (ibid.). Detta ses väldigt motsägelsefullt då patienten på detta sätt inte 

har någon möjlighet att delta i planering eller kunna påverka sin vård. Det kan förklaras 

av att exempelvis en akutmottagning är hårt styrd av medicinska prioriteringar och hög 

arbetsbelastning. Detta kan göra att det inte finns utrymme för patienten att få någon tid 

med en sjuksköterska att uttrycka sina behov och önskemål, vilket kan bidra till att 

patienten inte kan vara delaktig på ett bra sätt. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal i 

studien av Frank et al.(2008) förväntade sig också att patienten skulle förstå 

vårdpersonalens arbetssituation och inte ställa krav (ibid.). Det kan ses som ett lagbrott 

att anse att patientdelaktighet innebär att patienten ska anpassa sig efter verksamheten 

och ha förståelse för vårdpersonalens arbetsklimat. Det är vårdpersonalens skyldighet 

att ge patienten tillräckligt med information och att denna ska anpassas efter patientens 

förutsättningar, inte efter vårdpersonalens förutsättningar. Kanske kan detta resultat inte 

anses ange den generella upplevelsen av patientens delaktighet, då detta resultat 

innefattar en enda studie som utfördes på en akutmottagning. Dessa aspekter lyfter dock 

vikten av att vårdpersonalen inklusive sjuksköterskan måste inneha en bra kunskapsbas 

och dessutom vara mycket bekant med vad lagen säger om vårdpersonalens 

skyldigheter. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står det i 2 a § att hälso- och 

sjukvården ska ” bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet”, 

”främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen” samt 

”tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.” Dessutom ska vård 

och behandling ”så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten. Olika insatser för patienten skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt.” 

 

Flera studier beskrev (Beaver, et al., 2007; Höglund, et al., 2010) att yngre patienter var 

mer intresserade och aktiva i sin vård än äldre. Förklaringar till detta är exempelvis 

stigande utbildningsnivå, samt att människor i dagens informationssamhälle har tillgång 

till information på Internet (Larsson, et al., 2008; Sahlsten, 2007). Detta gör att dagens 

och framtidens hälso- och sjukvård måste vara beredda att möta patienter som har behov 

och krav på att vara mer delaktiga i sin vård. Det anses därför vara av största vikt att 

sjuksköterskan har kunskap i vad patientdelaktighet innebär och hur den kan främjas. 

Sjuksköterskor och annan vårdpersonal i en studie av Beaver, et al. (2007) upplevde det 

frustrerande att information som patienten hittat på Internet, ibland gick emot 

vetenskaplig forskning (ibid.). Detta ställer ytterligare krav på sjuksköterskan som 

måste hjälpa patienten att sålla bland denna information och hitta seriösa webbplatser. 
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Socialstyrelsen (2003) beskriver att även om webbplatsen har en tydlig varudeklaration, 

så förutsätter det inte att den innehåller evidensbaserad eller saklig information. 

Sjuksköterskan bör ge råd om tillförlitliga webbplatser men Internet får inte ersätta 

kommunikationen med patienten utan ska ses som ett tillägg.  

 

Konklusion 

Patienter upplevde delaktighet genom att bli sedd som en hel människa. Detta 

innefattade ett öppet och inbjudande klimat från sjusköterskans sida, där patienten blev 

respekterad som en egen individ. En jämlik relation där sjuksköterskan visade äkta 

intresse och var lyhörd för patientens känslor sågs som mycket viktigt. Detta innefattade 

att erbjuda patienten valmöjligheter samt uppmuntra och ta tillvara på patientens 

förmågor. Sjuksköterskan behövde ha förståelse för patientens bakgrund och ta reda på 

vad som var viktigt för varje enskild individ och ha ett empatiskt förhållningssätt. Detta 

innebar att sjuksköterskan lyssnade på patienten och bedömde varje person individuellt. 

Patienter upplevde att de behövde kunskap för att kunna vara delaktiga och att det var 

sjuksköterskan som bidrog med denna kunskap. I kommunikationen var det viktigt med 

ett givande och tagande från båda parter. Båda parter upplevde att för att patienten 

skulle kunna nå kunskap var det avgörande att få tillräckligt med information. 

Informationen borde ges på ett tydligt och förståeligt sätt samt i små portioner. Patienter 

och sjuksköterskor upplevde att det ibland fanns hinder för patientdelaktighet. Hinder 

uppkom då patienter upplevde att de inte blev lyssnade till, inte fick tillräckligt med 

information, tidsbrist, brist på medicinsk kunskap hos patienten, samt när maktkamp 

förekom som gjorde att patienten upplevde befinna sig i underläge gentemot 

sjuksköterskan. Brist på kontinuitet och ronder där patienten fick svårt att komma till 

tals kunde vara ytterligare hinder för att patienten skulle kunna vara delaktig. Många 

patienter föredrog att vara passiva i vårdbeslut och den yngre patientgruppen var mer 

aktiv än den äldre. Patienter borde själva få välja om de vill vara delaktiga och i vilken 

utsträckning. Valet att inte vara med och ta beslut kan ändå ses som ett autonomt beslut.  

 

Implikation 

För att kunna främja patientdelaktighet är det av stor vikt att sjuksköterskor känner till 

vad begreppet innebär för den individuella individen. Patienter förstår inte alltid vikten 

av att vara delaktig och hur det påverkar deras vård och vårdresultat. Därför krävs mer 

konkret upplysning till patienter om vad patientdelaktighet är och vikten av den. För att 

möjliggöra patientens delaktighet i vården behöver sjuksköterskan kunskap om hur den 

kan främjas och vad som hindrar den. Därför är det viktigt att lyfta patientens 

delaktighet i utbildning till legitimerad sjuksköterska, för att kommande sjuksköterskor i 

sin praktiska verksamhet ska kunna ge patienter bästa möjliga förutsättningar till att 

vara och känna sig delaktiga i sin egen vård. Ett sätt för sjuksköterskor att bibehålla 

medvetenhet om vikten av patientdelaktighet är daglig reflektion. Det är därför 

betydelsefullt att det finns utrymme för det i verksamheterna. Trots att många 

sjuksköterskor känner till hur viktigt det är att få patienten delaktig så finns det brister 

angående detta i verksamheterna. Det vore önskvärt med vidare forskning som kan 

förklara varför dessa brister finns. Dessutom vore ytterligare forskning om vinsterna 

med patientens delaktighet intressant. 
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Frank, C 

Asp, M 

Dahlberg, K 
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in emergency care – 

a phenomenographic 

analysis of 

caregivers´ 
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Syftet var att beskriva 

vårdgivares uppfattning av 

patientdelaktighet på en 

akutmottagning. 

Kvalitativ metod. 

Fenomenografisk ansats med grund 

i epistemologisk livsvärldsteori. Ett 

strategiskt urval. Intervjuer med 11 

vårdgivare varav 4 sjuksköterskor, 
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Frank, C 
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Dahlberg, K 
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in emergency care – 
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study based on 
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Syftet var att beskriva 

patienters kvalitativt olika 

uppfattningar om 

patientdelaktighet i sin 

vård på en 

akutmottagning. 

Kvalitativ metod. Fenomenografisk 

ansats med grund i 

epistemologisk livsvärldsteori. Ett 

strategiskt urval gjordes för att få 

variation i beskrivningarna av 

fenomenet. Intervjuer med 9 

patienter, varav fyra var kvinnor 
och fem var män. Inget bortfall. 

Etiskt granskad.  

Patienten upplever delaktighet 

vid bekräftelse genom 

uppmärksamhet, kroppsspråk 

och information. Patienten 

måste kämpa för att bli 

involverad och behöver ha ett 

fritt utrymme där de blir 
omhändertagna. 

Grad II 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt                                                                                                                   Bilaga II: 3   

 
Publikationsår 

Land Databas 

Författare   Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 
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Winblad, U, 

Arnetz, B, 

Arnetz, J.E. 

Patient participation 

during 

hospitalization for 

myocardial 

infarction: 

perceptions among 

patients and 

personnel. 

Syftet var att utforska 

och beskriva patienter 

och personals 

uppfattning av 

patientdelaktighet i 

vårdprocessen och i 

beslut. 

Kvalitativ metod. Beskrivande 

design. Intervjuer i fem 

fokusgrupper. Strategiskt urval. 

Två patientgrupper med totalt 8 

deltagare, 5 män och 3 kvinnor 

och tre personalgrupper med 

totalt 17 deltagare, 12 kvinnor 

och 5 män. Studien genomfördes 
på 3 sjukhus i Sverige. Bortfall ej 

angivet. Etiskt granskad.  

Under resultatet framkom 5 

teman. Betydelsen av 

patientdelaktighet, att det gav 

positiva resultat, att det fanns 

svåra situationer, att det fanns 

hindrande och främjande 

faktorer. 

Grad II 

2007 

Sverige 

Cinahl 

 

 

 

 

 

 
 

Larsson, I.E 

Sahlsten, M.J.M 

Sjöström, B 

Lindencrona, C.S.C 

Plos, K.A.E 

 

Patient participation 

in nursing care 

from a patient 

perspective: a 

Grounded Theory 

study. 

Syftet var att utforska 

uppfattningen om 

patientdelaktighet i 

omvårdnaden ur ett 

patientperspektiv. 

Kvalitativ metod. Grounded 

Theory. Ett strategiskt urval 

gjordes. Intervjuer i 6 

fokusgrupper med totalt 26 

patienter. 18 var män och 8 var 

kvinnor. De deltagande var från 4 

sjukhus i västra Sverige. Bortfall 

7 %. Etiskt granskad.  

 

Slutsatsen var att en 

tillmötesgående atmosfär, 

känslomässigt gensvar från 

sjuksköterskor, en 

samstämmighet när det gäller 

vilja, dialog, kunskap, stöd och 

samtycke samt rättigheter av 

information, val, beslut och 

ansvar låg till grund för 
patienters delaktighet i sin vård. 

Grad I 

2006 

Australien  

Cinahl 

Penney, W, 

Wellard, S.J 

Hearing what older 

consumers say 

about participation 

in their care 

Syftet var att undersöka 

kännetecken på 

patientdelaktighet och 

identifikation av hinder 

under episoder av 

akutvård. 

Kvalitativ metod. Kritisk 

etnografisk design. Intervjuer och 

observationer med 36 patienter 

och 31 sjuksköterskor från en 

akutvårdsavdelning under 6 

månader. Bortfall ej angivet. 

Etiskt granskad.  

Det framkom att patienter 

associerade delaktighet med 

självständighet. Flera hinder för 

patientdelaktighet 

identifierades, relaterat till 

frågor om medicin, 

utskrivningsplanering och 

kommunikation. Det visade sig 

svårt att förbättra relationen 

mellan patienter och 

sjuksköterskor på grund av 

organisatoriska begränsningar, 
exempelvis tidsbrist. 

Grad III 
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Sahlsten, M.J.M., 

Larsson, I.E., 

Lindencrona, 

C.S.C., 

Plos, K.A.E. 

Patient participation 

in nursing care: an 

interpretation by 

Swedish Registred 

Nurses. 

Syftet var att klargöra 

sjuksköterskors 

förståelse av 

patientdelaktighet i 

omvårdnaden. 

Kvalitativ metod. Grounded 

Theory. Intervjuer i fokusgrupper 

med 29 sjuksköterskor varav 27 

kvinnor och 2 män. 7 grupper 

från 5 sjukhus i västra Sverige. 

Bortfall 28 %. Etiska aspekter 
angivits med ej granskad av en 

etisk kommitté.  

Viktiga faktorer som kan 

användas i vården för att få 

patienten delaktig framkom, 

vilka var kommunikation, 

samspel, relation, utbyte av 

information och kunskap, 
valmöjligheter, beslut och 

ansvar. 

Grad I 

2005 

Sverige 

Cinahl 

Sahlsten, M.J.M 

Larsson, I.E 

Plos, K.A.E 

Lindencrona, C.S.C 

Hindrance for 

patient participation 

in nursing care. 

Syftet var att fokusera på 

svenska legitimerade 

sjuksköterskors 

uppfattning om hinder 

för patientdelaktighet i 

omvårdnaden. 

En kvalitativ metod. Tematisk 

innehållsanalys med inslag av 

Grounded Theory.  Ett medvetet 

urval. 7 fokusgrupps- intervjuer 

med 31 sjuksköterskor från 5 

sjukhus. Inget bortfall. Etiskt 

granskad.  

Sjuksköterskor beskrev hinder 

för patientdelaktighet som brist 

på insikt och kunskap, i vissa 

fall närståendes involvering 

samt brister i organisation och 

arbetsmiljö. 

Grad I 

2007 

Sverige 

Cinahl 

 
 

 

 

 

 

Sahlsten, M.J.M., 

Larsson, I.E., 

Sjöström, B., 

Lindencrona, 
C.S.C., 

Plos, K.A.E. 

Patient participation 

in nursing care: 

towards a concept 

clarification from a 
nurse perspective. 

Syftet var att undersöka 

betydelsen av 

patientdelaktighet ur ett 

sjuksköterske- 
perspektiv. 

 

 

Kvalitativ metod. Grounded 

Theory. Denna studie är en del i 

ett större projekt. Intervjuer i 

fokusgrupper med 31 
sjuksköterskor varav 29 kvinnor 

och 2 män. 7 grupper från 5 

sjukhus i västra Sverige. Bortfall 

ej angivet. Etiska aspekter 

angivna men ej granskad av etisk 

kommitté.  

Det framkom att sjuksköterskor 

uppfattade patientdelaktighet 

som ömsesidighet i förhandling, 

ett mellanmänskligt samspel 
och ett terapeutiskt 

förhållningssätt med fokus på 

patientens resurser och 

möjlighet att påverka. 

Grad I 
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Författare   Titel Syfte Metod 

Urval 
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kvalitet 

2009 

Sverige 

Cinahl 

Sahlsten, M.J.M 

Larsson, I.E 

Sjöström, B 

Plos, K.A.E 

Nurse strategies for 

optimising patient 

participation in 

nursing care. 

Syftet var att utforska 

sjuksköterskors strategier 

för att stimulera och 

optimera 

patientdelaktighet I 

omvårdnad.  

En kvalitativ metod. 

Innehållsanalys användes. 

Intervjuer i 3 fokusgrupper med 

totalt 12 sjuksköterskor från 3 

sjukhus i västra Sverige. Bortfall 

25 %. Etiska aspekter angivna. 
Inget formellt tillstånd av etisk 

kommitté.   

Sjuksköterskor beskrev 

främjande faktorer för 

möjliggöra patientdelaktighet. 

Dessa var att etablera ett nära 

samarbete, lära känna patienten 

och att förstärka patientens egna 
resurser. 

Grad I 

2005 

Storbritannien 

Cinahl 

 

 

 

 

 

 

Tutton, E.M.M 

 

Patient participation 

on a ward for frail 

older people. 

Syftet var att utforska 

vad delaktighet betyder 

för äldre människor på 

sjukhus och för deras 

vårdare och sätt som 

personalen kan öka 

patientens delaktighet i 

sin vård. 

Kvalitativ metod, 

aktionsforskning. 

I 4 olika faser gjordes intervjuer 

enskilt och i fokusgrupper med 

personal och patienter. 11 

personal, 24 intervjuer och 9 

patienter, 19 intervjuer. Bortfall 

ej angivet. Etiskt granskad.   

Genom reflektion blev 

personalen mer medveten om 

sitt sätt i interaktionen med 

patienten. Det framkom 

främjande strategier som 

underlättade patientdelaktighet. 

Vikten av partnerskap, att förstå 

personen och att det var ett 

känslomässigt arbete för båda 

parter. 

Grad II 



 

 

 


