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Sammanfattning Problemformulering: Sjuksköterskan behöver ge patienten 
förutsättning till delaktighet i vårdandet. En patient som är 
delaktig i sin vård upplever minde obehag över situationer och 
mindre stress. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vilka 
faktorer som påverkar patientens delaktighet vid sjukhusvistelse. 
Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie och grundar 
sig på 13 kvalitativa artiklar. Resultat: I resultatet framkom att 
sjuksköterskan behövde bygga upp en relation till patienten och 
ge patienten tid och kunskap för att öka delaktigheten i vårdandet. 
Uppföljning av kunskapsnivån var av vikt för att observera hur 
mycket kunskap patienten hade. Konklusion: Patientens delaktighet 
kunde förbättras om sjuksköterskan gav information om 
situationen och kommunicerade med patienten. För att kunna öka 
patientens delaktighet var det väsentligt att en positiv relationen 
mellan patient och sjuksköterska fanns där båda vågade vara sig 
själva. När sjuksköterskan hade tid att vara med patienten kunde 
kunskap och en relation bildas. Implikation: Fördjupad 
undervisning i kommunikation och relation mellan sjuksköterska 
och patient föreslås. Det behöver uppmärksammas mer om 
delaktighet på vårdavdelningarna. Vidare forskning om hur 
sjuksköterskan kan göra män mer delaktiga i vårdandet och 
delaktighetens betydelse, inte enbart för patienten utan också för 
att ta reda på vilka fördelar samhället får av en delaktig patient, 
rekommenderas. 

 
 

 

 

 



 
 

Titel  Patient participation - To participate in their own care 

Author  Heidi Ekelund and Sandra Enholm Bergström 

Department   School of Social and Health Sciences 

Supervisor  Carina Göransson, Lecturer, master of science 

Examiner  Inger Jansson, Senior lecturer, PhD 

Period  Autumn 2011  

Pages  11 

Key words  Decision making, inpatient, nursing, patient participation  

Abstract:   Rationale: The nurse need provide patient condition to 
participation in the care. A patient who is involved in the care, 
of that concern patient, experiences discomfort reminiscent of 
situations and less stressful. The purpose of this study was to 
illuminate the factors that affect patient participation in care stay. 
Method: The study was conducted as a literature review and 
based on 13 qualitative articles. Results: The results revealed that 
the nurse had to build a relationship to the patient and give the patient 
time and knowledge to increase the participation of caring. Follow-up 
to the level of knowledge was important to observe how much 
knowledge the patient had. Conclusion: The patient´s participation 
could be improved if the nurse gave information and 
communicate about the situation. In order to increase patient 
participation was essential to a positive relationship between 
patient and nurse was there both dared to be themselves. When 
the nurse had time to spend with the patient, knowledge and a 
relationship could be formed. Implication: Teaching in 
communication and relationship. It needs to think more about 
participation in the ward. Further research on how the nurse can 
make men more involved in caring and the importance of 
participation, not only for the patient but also to find out what 
benefits society with an involved patient, is recommended. 
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Inledning  

Sjuksköterskan har en skyldighet att arbeta hälsofrämjande enligt ICN:s etiska kod för 
sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2005).  För att detta ska kunna 
uppnås för patienten behöver han eller hon bland annat kunna vara delaktig (Statens 
folkhälsoinstitut, 2004). Delaktigheten påverkar patientens hälsa och välbefinnande 
positivt (Fänge & Carlsson, 2010), dessutom möjliggör patientdelaktighet en förbättrad 
vårdkvalité för patienten, mindre risk för konflikter och eventuellt förkortad vårdtid 
(Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch, 2008). Vården påverkas även gynnsamt eftersom 
den kan övergå till att vara mer effektiv både tidsmässigt och ekonomiskt (Coulter, 
Parsons & Askham, 2008).  
 
Sjuksköterskan har en skyldighet att erbjuda delaktighet till patienten enligt 
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) och Hälso- 
och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763). Socialstyrelsen (2005) skriver bland annat: 
”i dialog med patient och/eller närstående ge stöd och vägledning för att möjliggöra 
optimal delaktighet i vård och behandling” (Socialstyrelsen, 2005, s. 11). HSL (SFS 
1982:763) uppger även att sjuksköterskan behöver upprätthålla så vården sker i samråd 
med patienten där han eller hon får sin integritet och självbestämmande respekterad av 
vårdpersonalen.  
 
Delaktighet är en ständigt pågående process enligt Fraenkel och McGraw (2007). 
Många av klagomålen inom Hälso- och sjukvården beror på att patienterna inte upplever 
att de kan påverka sin vård eller val av behandling på grund av för lite information eller 
kommunikation (Hallin & Siverbo, 2003). Detta visar att det är av vikt att 
sjuksköterskan prioriterar patientdelaktighet i omvårdnaden, så att patienten kan få en 
positiv vårdupplevelse.  
 

Bakgrund 

Delaktighet 

Nationalencyklopedin (2011) beskrev begreppet delaktighet som ett substantiv där 
medverkan är det centrala. Att medverka kunde innebära att delta i vården eller vara 
delaktig i frågor som angick vården (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand 2009; 
Fäng & Carlsson, 2010).  Sarvimäki och Stenbock- Hult (2008) beskrev delaktighet som 
medverkan i en process där patient och sjuksköterska kunde påverka processen. De båda 
parterna i processen hade då ett intresse att nå ett gemensamt mål. World Health 
Organization [WHO] uppgav (enligt Haak, 2006, s.17) att begreppet delaktighet innebar 
att personen skulle kunna engagera sig i sin egen livssituation. Det kunde innebära att 
kunna kommunicera, delta i sin egenvård och att kunna delta i sociala sammanhang. 
Delaktighet kunde delas in i emotionell-, intellektuell- och social delaktighet enligt 
Sarvmäki och Stenbock- Hult (2008). Emotionell delaktighet betydde att sjuksköterskan 
uppmärksammade patientens tankar och funderingar så att patienten upplevde sig 
bekräftad. Intellektuell delaktighet innebar att patienten efter information om sin egen 
situation kunde bli delaktig i sin vård. Patientens egna åsikter uppmärksammades i de 
olika besluten. Den sociala delaktigheten betydde att omgivningen visade respekt för 
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patienten och att patienten hade tillgång till autonomi i ett socialt sammanhang (ibid.). 
Delaktighet påverkades av det fysiska och psykiska välbefinnandet hos människan, 
ålder, kön, utbildning, livshistoria samt motivation (Fänge & Carlsson, 2010). 

 

Behov av delaktighet  
 
Patientens inställning till sjukvården var förr i tiden: tacksamhet, inte ställa några krav 
och inte ifrågasätta några beslut (Hallin & Siverbo, 2003). Detta har successivt 
förändrats i takt med att allt fler patienter skaffade sig högre utbildningar och att 
information om sjukdomar och behandlingar blev alltmer lättillgängligt för allmänheten. 
Yngre patienter och de mer välutbildade hade en mer kritisk inställning till behandlingar 
och till bemötanden än den äldre generationen. De yngre och välutbildade ville ha mer 
delaktighet och inflytande över sin vård vilket ställde större krav på sjuksköterskan 
(ibid.). Även Florin, Ehrenberg & Ehnfors (2008) uppgav att välutbildade strävade efter 
att vara delaktiga i sin vård, men även att det fanns en skillnad mellan män och kvinnor 
där fler kvinnor än män ville ha en aktiv roll i sin delaktighet. En patient som var 
delaktig i besluten eller i vårdandet upplevde mindre stress och obehag över sin 
situation (Fagermoen, 2002). När vårdpersonalen strävade efter att få patienten delaktig 
innebar det att de arbetade hälsofrämjande, vilket gjorde att patienten kunde öka sin 
självständighet i sin omvårdnad. Vården blev då individualiserad och risken för att 
patienten blev missnöjd minskades (Larsson, et al., 2008). Patientens egna engagemang 
kunde stärka hans eller hennes erfarenhet och upplevelse till en positiv vårdupplevelse. 
Detta stärktes även av Statens beredning för medicins utvärdering [SBU] (1998)  där de 
uppgav att delaktighet inom vården kunde frambringa kraft och vara hälsofrämjande för 
patienten. Patientens egna engagemang och delaktighet kunde effektivisera vårdandet av 
patienten enligt Coulter, et al. (2008) både tidsmässigt och ekonomiskt, detta för att 
patienten själv var involverad i sin vård. 
 
Egenmakt i förhållande till delaktighet 
 
Det var vårdpersonalen som förfogade över makten över patientdelaktigheten och 
avgjorde när patienten fick tillgång till denna makt (Casey, 2007). Begreppet 
delaktighet innehöll både makt och empowerment enligt Florin (2007). När 
sjuksköterskan erbjöd information till patienten påverkades maktbalansen som fanns 
mellan patienten och sjuksköterskan. Patienten erhöll flera möjligheter att besluta över 
sin vård och fick därmed mer makt. Om inte sjuksköterskan var medveten om sin egen 
maktposition enligt Casey (2007), så var det lätt att sjuksköterskan frånsåg patientens 
beslut för att sjuksköterskan ansågs veta bäst. I motsats till makt så kunde inte 
sjuksköterskan erbjuda empowerment till patienten utan patienten behövde själv vilja 
det för att det skulle uppnås (Florin, 2007). Sjuksköterskan kunde endast stödja 
patienten i hans eller hennes strävan att uppnå empowerment. Empowerment enligt 
Björvell och Insulander (2009) kunde beskrivas som egenmakt där patienten fick 
förmåga, mod och ork till att fatta eller delta i egna beslut om sin vård.  En förutsättning 
för empowerment var en fungerande kommunikation mellan patienten och 
vårdpersonalen (Eide & Eide, 2009), vilket gjorde att patienten upplever en 
tillfredställelse i sin vårdsituation (Björvell & Insulander, 2009).  
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Socialstyrelsen (2011) skrev att när patienten vårdas inom slutenvården kunde det 
skapas en beroendeställning till vårdpersonalen. Det var vårdpersonalen som hade 
kompetens och resurser till att kunna förklara sjukdomar, vilka behandlingar som fanns 
samt tänkbara resultat av behandlingarna. För att patienten skulle kunna tillämpa den 
kunskap som förmedlats, och vara delaktig i sin vård borde patienten fått en viss 
uppfattning och insikt om sin situation. En förutsättning för att patienten skulle kunna 
bli delaktig i sin vård och bli autonom var information (ibid.). Detta bekräftade även 
Larsson, et al. (2008) som skrev att patienten kunde uppleva delaktighet och bli 
införstådd i sin vård när sjuksköterskan överlämnar väsentlig information. 
Informationen kunde åstadkomma att patienten blev delaktig i olika beslut som rörde 
hans eller hennes vård (Ehnfors, et al., 2009).  

Florin (2007) påpekade att om sjuksköterskan lyckades nyttja en individualiserad vård 
med en fungerande kommunikation, kunde det bli möjligt för sjuksköterskan och 
patienten att gemensamt dela med sig av erfarenheter och information. När patienten 
upplevde att hon eller han var en del av ett större sammanhang kunde delaktighet uppstå 
(Fänge & Carlsson, 2010). Enligt Hallin och Siverbo (2003) var de vanligaste 
klagomålen i vården brist på information och kommunikation. Många patienter 
upplevde att de inte kunde påverka sin vård eller val av behandling. Detta bekräftade 
även Coulter, et al. (2008) men de uppgav även att alla patienter inte ville erhålla 
delaktighet i sin vård på grund av ålder eller kulturella skillnader, dock eftersträvar de 
flesta information om sin situation. Om sjuksköterskan inte uppmärksammade 
patientens reaktion utan bara planerade omvårdnadsuppgiften så kunde inte patienten bli 
delaktig i vårdandet (Casey, 2007). 
 
Problemformulering  
Inom sjukvården ska patienten få möjlighet till att bli delaktig i sin vård. I dessa beslut 
där patienten är involverad behöver sjuksköterskan få patienten att känna sig delaktig i 
besluten och erbjuda en chans till delaktighet. Ibland finns det emellertid en risk för att 
patientdelaktigheten åsidosätts eftersom sjuksköterskan kan prioritera andra handlingar 
och det kan innebära att patienten upplever att självbestämmandet minskar. Det är 
därför väsentligt att belysa vad som påverkar möjligheterna till patientdelaktighet så att 
patienten kan känna delaktighet i vårdandet. 
 
 
Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa vilka faktorer som påverkar patientdelaktighet 
vid sjukhusvistelse och vad sjuksköterskan kunde göra för att underlätta detta.  
 
 
Metod 

Studien utfördes som en litteraturstudie där en kvalitativ ansats användes. Riktlinjerna 
som har använts för arbetet har bearbetats utefter Friberg (2006).  
 
Datainsamling 
 
Litteratursökningen inleddes med en pilotsökning i databaserna Cinahl, PubMed och 
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Psycinfo. Efter pilotsökningen begränsades databaserna till Cinahl och PubMed.  
Åtta sökord ställdes samman utifrån studiens syfte: akutsjukvård, beslutsfattande, makt, 
omvårdnad, organisation, patientdelaktighet, samarbete, sjukhusvistelse och 
vårdavdelning.  Vissa av dessa ord har använts i olika former som redovisas i Bilaga A, 
Sökordsöversikt. Hur dessa sökord har använts redovisas i Sökhistoriken i Bilaga B. 
 
Inklusionskriterierna som utsågs för artiklarna i databaserna Cinahl och PubMed var: 
peer- reviewed, skrivna på engelska, med abstract och publicerades år 2000- 2011. För 
ytterligare avgränsning på vissa sökningar (se Sökhistorik, Bilaga B) begränsades antal 
utgivningsår ännu mer beroende på antal träffar i sökningen. Artiklarna handlar om 
vuxna patienter från arton år och uppåt. Dessa patienter ska vara eller har varit 
inneliggande inom slutenvården. Exklusionskriterier: psykiatrisk vård, familj och 
artiklar som inriktade sig på en specifik sjukdom. Dessa exklusionskriterier användes i 
olika ordningar beroende på hur många sökträffar som erhölls (redovisas i Bilaga B, 
Sökhistorik).  

De sökord som användes men inte gav några relevanta träffar redovisas inte i 
Sökordsöversikten, Bilaga A eller i Sökhistoriken, Bilaga B. Dubbletterna redovisas 
bara första gången i Sökhistoriken, Bilaga B. De sökningar som utfördes gav 233 träffar 
där alla titlar lästes igenom. Därefter beroende på om titlarna verkade relevanta lästes 
abstracten, sammanlagt lästes 61 abstract. Detta gav 25 artiklar i urval 1, där sedan 13 
resultatartiklar utsågs till urval 2 (se Sökhistorik, Bilaga B). De artiklar som inte 
användes ansågs inte vara relevanta mot syftet.  
 
Alla artiklar lästes igenom individuellt för att sedan granska och diskutera den 
vetenskapliga graden och hur väsentliga de var för studien, tillsammans. Artiklarna som 
utsågs till denna litteraturstudie har kvalitetsgranskats enligt Willman, Stoltz & 
Bahstevanis (2006) kvalitetsmodell. Kvalitetsgranskningen delas in i grad 1, 2 och 3. 
Artiklarna som framförs i resultatet redovisas i Artikelöversikt, Bilaga C. Elva 
resultatartiklar bedömdes till grad I och två resultatartiklar bedömdes till grad 2. 
 
Databearbetning 
 
Efter att artiklarna hade granskats genomfördes en artikelöversikt över de artiklar som 
utsågs till resultatet (se Bilaga C, Artikelöversikt), detta för att få en översikt och lättare 
kunna bearbeta dem.  
 
Databearbetningen genomfördes genom att granska alla artiklar enskilt och sedan 
markera det som ansågs betydelsefullt för syftet. Därefter diskuterades resultatet av det 
som var markerat tillsammans. Artiklarna jämfördes med varandra för att få fram 
likheter, skillnader och faktorer som var passande för syftet.  Arbetet har sedan 
bearbetats flera gånger så att kategorierna till resultatet har frambringats. 
 

Resultat 
 
De faktorer som enligt artiklarna påverkade graden av delaktighet var kunskap, relation 
och tid. Inom begreppet kunskap ansågs det att både information och uppföljning av 
kunskapsnivå ingick. En fungerande relation påverkade delaktigheten positivt, men för 
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detta behövdes en kommunikation mellan personalen och patienten för att kunna 
upprätta en bra relation. Tid behövdes för att sjuksköterskan skulle kunna ägna sin fulla 
uppmärksamhet till patienten och till dokumentation. Det visade sig att dessa tre 
faktorer påverkade varandra. 
Kunskap 

Patienten kunde bli mer delaktig i sin vård om han eller hon hade kunskap om sin 
situation och kände sig trygg enligt Henderson (2003). Genom att ta reda på patientens 
kunskapsnivå kunde sjuksköterskan enligt Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona 
och Plos (2007)  uppmärksamma vilken förmåga patienten hade till delaktighet. Detta 
kunde ske med hjälp av uppföljningsfrågor, aktivt lyssnande och iakttagande av 
patienten. Det fanns enligt Frank, Asp och Dahlberg (2008) en risk att sjuksköterskan 
förväntade sig att patienten skulle bli delaktig efter att information hade givits, utan att 
följa upp kunskapsnivån. Det kan då försvåra patientdelaktigheten enligt Eldh, Ekman 
och Ehnfors (2006) eftersom delaktighet uppnåddes genom kunskap och inte endast 
genom information.  Patienten behövde få information utefter hennes eller hans egna 
förutsättningar och förstå det som framfördes. Om patienten inte hade tillräckligt 
mycket kunskap kunde det enligt Henderson (2003) och Larsson, Sahlsten, Segersten 
och Plos (2011) bli svårt för patienten att bli delaktig i sin vård, vilket kunde bero på att 
sjuksköterskan hade brustit i sin information.  Patienten behövde förstå informationen 
för att kunna fatta beslut (Eldh, et al, 2006; Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & 
Plos, 2007) men också uppleva sig sedd enligt Sahlsten, Larsson, Plos och Lindencrona 
(2005)  för att ta till sig informationen. Detta skedde genom att sjuksköterskan lyssnade 
på patienten och öppnade upp för dialog (Foss, 2011; Sahlsten, Larsson, Plos & 
Lindencrona, 2005). Patienten fick mer egenmakt genom information och kunskap om 
sin situation. Desto tidigare patienten involverades i olika valmöjligheter och fick eget 
ansvar, desto mer delaktiga blev patienten (Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos, 
2005). Enligt Henderson (2003) kunde sjuksköterskan ibland avstå från att ge 
information till patienten. Patienterna kunde då bli oroliga och saknade möjlighet till 
delaktighet. Dessutom vågade en del patienter inte be om information vilket kunde göra 
att de blev missnöjda med sin vård (Ekdahl, Andersson & Friedrichsen, 2010; Eldh, 
Ekman & Ehnfors, 2010). Ekdahl, et al.(2010) uppgav även att patienter som var över 
sjuttiofem år ville ha kunskap om sin sjukdom, planerad behandling, resultat av 
behandlingen och vad vårdpersonalen ansåg om deras situation.  
 
En professionell relation mellan sjuksköterska och patient 
 
En bra kontakt kunde skapas mellan patient och sjuksköterska om sjuksköterskan 
lyssnade aktivt och var tydlig i sin dialog enligt Sahlsten, Larsson, Lindencrona och 
Plos (2005).  Ett aktivt lyssnande innebar att patienten fick säga sin mening utan att 
sjuksköterskan avbröt, vilket kunde leda till att sjuksköterskan bättre förstod vad 
patientens funderingar innebar (Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2009).  För att 
patienten skulle kunna vara aktiv i vårdandet och i beslut behövdes ett samspel mellan 
sjuksköterska och patient vilket innebar att båda parter vågade uttrycka sig.  
Sjuksköterskan släppte in patienten i samtalet, uppmuntrade till delaktighet och 
bekräftade patienten. Bekräftelsen uppnåddes genom att stödja, att uppmärksamma 
patienten och att personalen fanns till hands (ibid.). Larsson, et al. (2007) beskrev att 
desto längre erfarenhet sjuksköterskan hade, desto lättare var det att bjuda in patienten 
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till mer delaktighet. Ett fungerande kommunikationstillfälle behövdes enligt Sahlsten, 
Larsson, Plos och Lindencrona (2005) för att få en relation till patienten. 
Sjuksköterskans förmåga till att tolka kroppsspråk, läsa mellan raderna och se hela 
människan påverkade enligt Frank, et al. (2008)  patientens delaktighet. Öppna frågor, 
ett aktivt lyssnande och att kunna kommunicera med patienten kunde stärka patienten 
och inbringa mod så att han eller hon vågade ställa frågor och därmed kände sig 
delaktig. Sahlsten, Larsson, Lindencrona och Plos (2005) betonade att när 
sjuksköterskan bekräftade patienten genom att svara på frågor och föra en dialog kände 
han eller hon sig betydelsefull. De patienter som kunde kommunicera och påverka sin 
vård blev nöjdare och deltog mer aktivt i vårdandet enligt Frank, et al. (2008). 

En bra relation mellan patient och sjuksköterska gav bättre förutsättningar för ett aktivt 
deltagande (Sahlsten, Larsson, Plos & Lindencrona, 2005).  Om sjuksköterskan inte 
hade kunskap om delaktighetens betydelse och inte vågade skapa en relation med 
patienten kunde det bli svårt att uppnå ett samspel. Sjuksköterskan kunde uppmuntra 
patienten till aktivt deltagande genom att sjuksköterskan lärde känna patienten, fick en 
uppfattning om hans eller hennes situation, såg vilka behov patienten hade, samt vilka 
förväntningar patienten hade på sin vård enligt Sahlsten, Larsson, Lindencrona och Plos 
(2005). Tillit, respekt och samarbete är enligt Tutton (2005)  tre nyckelbegrepp för en 
bra relation. Ett samarbete mellan sjuksköterska och patient behövdes för att beslut inte 
skulle fattas utan hennes eller hans medverkan. Sjuksköterskan var tvungen att 
respektera patienten oavsett vilket tillstånd eller humör han eller hon befann sig i (ibid.). 
Genom sjuksköterskans tro på patientens egen förmåga skapades enligt Sahlsten, et al. 
(2009)  ett självförtroende hos patienten och det bildades ett förtroende som byggde på 
ärlighet och tillit. Sjuksköterskan hade möjlighet att stärka patientens självförtroende 
genom att aktivera patienten. Aktiviteterna kunde vara att tillsammans sätta upp 
målsättningar, ge utmaningar och ansvar och att sjuksköterskan gav patienten stöd i 
detta. Om patienten upplevde bakslag kunde sjuksköterskan uppmuntra och stötta 
honom eller henne genom positiv feedback. Patienten kunde då se förbi sina problem 
och inrikta sig på det positiva i aktiviteten (ibid.). Om sjuksköterskan inte stöttade 
patienten fanns det en risk att han eller hon valde att ha en passiv roll (Larsson, et al., 
2011).  

Sjuksköterskan behövde kunna anpassa sig till olika situationer (Larsson, et al., 2007). 
När sjuksköterskan hade självkännedom var det lättare att hantera olika situationer som 
kunde uppstå (Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos, 2005). Om sjuksköterskan inte 
kunde kontrollera sina känslor kunde deras handlingar påverka delaktigheten negativt 
(Tutton, 2005). Sjuksköterskan kunde hjälpa patienten till delaktighet genom att vänta 
in patientens vilja eller förmåga till att vara delaktig och hålla distans. En balansgång 
uppstod då vid distanseringen: kom sjuksköterskan för nära patienten fanns det en risk 
att hon eller han blev passiv och om distanseringen blev allt för stor kunde det göra att 
patienten inte blev delaktig (Larsson, et al., 2011; Tutton, 2005).  

Enligt Larsson, et al. (2011) behövde sjuksköterskan kunna visa empati och intresse för 
patienten så att han eller hon inte tappade motivationen. När sjuksköterskan såg till hela 
individen och inte bara individens sjukdom gjorde det att patienten kände sig sedd och 
bekräftad, vilket kunde leda till att han eller hon uppmuntrades till delaktighet. Enligt 
Frank, et al. (2008) inbjöd sjuksköterskan mer till delaktighet när det ansågs befogat 
med tanke på patientens tillstånd. När sjuksköterskan utgick från patientens perspektiv 
och inte var för dominant kunde enligt Henderson (2003) och Larsson, et al. (2011)  
patienten involveras mer i delaktigheten, vilket gav minskad oro och osäkerhet. Om 
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sjuksköterskan stöttade patientens egna tankar, gav respons samt accepterade beslut som 
patienten hade fattat kunde det förbättra patientens upplevelse av vården (Sahlsten, 
Larsson, Lindencrona & Plos, 2005).  Om åsikterna skiljde sig åt mellan sjuksköterska 
och patient kunde patienten enligt Henderson (2003) uppleva att vården blev sämre. En 
del patienter ville vara mer delaktiga i sin vård än vad sjuksköterskan hade möjlighet att 
uppfylla (Frank, et al., 2008). Patienten kunde då upplevas som arg och egoistisk, vilket 
medförde att sjuksköterskan kunde inbjuda till mindre delaktighet (Frank, et al., 2008; 
Henderson, 2003). När sjuksköterskan uppmärksammade delaktighetens betydelse fick 
enligt Tutton (2005) patienten också en ökad känsla av delaktighet, detta för att 
sjuksköterskan lyssnade och överlät mer beslut till honom eller henne. Larsson, et al. 
(2011) belyser att patienten inte alltid orkade delta i sin vård eller inte hade 
självförtroende för att vara delaktig. Om patienten upplevde ansvaret för tungt kunde 
sjuksköterskan enligt Sahlsten, et al. (2009) behöva ta ett steg tillbaka i sin planering för 
att han eller hon inte skulle tappa sitt självförtroende. Behovet av kontinuitet var av vikt 
enligt Larsson, et al. (2011), för om det var olika sjuksköterskor varje dag hann 
sjuksköterskorna inte bygga upp en relation till patienten. En vård som inte var 
individualiserad på grund av ny personal varje dag eller bristande dokumentation kunde 
motverka möjligheten till delaktighet för patienten. När dokumentationen var bristfällig 
kunde patientens chans till delaktighet minska på grund av att ingen var medveten om 
hur patienten ville ha sin vård och då gjorde alla på sitt eget sätt. Patienten var då 
tvungen att upprepa sig vid personalbyten vilket kunde leda till missnöje som bidrog till 
att patienten inte föredrog att samarbeta (ibid.). 

Behov av tid  

Tutton (2005) beskrev att sjuksköterskor kunde uppleva det svårt att hitta en balansgång 
mellan organisationens rutiner och patientens önskan och att få tiden att räcka till. 
Tidsbrist kunde göra att sjuksköterskan enligt Foss (2011) och Sahlsten, Larsson, Plos 
och Lindencrona (2005) blev stressad och inte hade tid att sitta ner med patienten. För 
äldre patienter var det av betydelse att sjuksköterskan tog sig tid och lyssnade på dem 
(Ekdahl, et al., 2010; Foss, 2011).  Enligt Penney och Wellard (2006) upplevde äldre 
patienter att sjuksköterskan inte hade tid för samtal. Genom att sjuksköterskan avsatte 
tid och hade en dialog med patienten för att ta reda på vad han eller hon hade för 
resurser till sin egenvård, kunde sjuksköterskan enligt Sahlsten, Larsson, Lindencrona 
och Plos (2005) bidra till att patienten fick kunskap och förståelse för sin situation. En 
minskad delaktighet kunde uppkomma när patienterna skulle stanna under en kortare tid 
på sjukhuset (Penney & Wellard 2006). Detta kunde leda till att det fanns lite tid för 
information och dialog (Sahlsten, et al, 2009). När tiden inte räckte till för 
sjuksköterskan eller när rutinerna var för framträdande så det inte fanns några utrymmen 
för ändringar fanns en risk enligt Hendersson (2003) att patientens åsikt hamnade i 
skymundan. Ingen relation kunde uppstå eller utvecklades på grund av att det inte fanns 
tid för att kommunicera med patienten (Sahlsten, Larsson, Plos & Lindencrona, 2005).  
Frank, et al. (2008) beskrev att när rätta förutsättningar fanns som bland annat: 
tillräckligt med tid, intresse från sjuksköterskan för patienten och en organisation som 
gav utrymme kunde en relation skapas till patienten. Brist på personal och att 
sjuksköterskor hade svårt att påverka sin personalsituation kunde bidrar till att patienten 
inte kunde engageras till delaktighet enligt Sahlsten, Larsson, Plos och Lindencrona 
(2005). Vårdpersonalens stöd och förståelse för varandra kunde också påverka 
patientens delaktighet. Om sjuksköterskan inte upplevde stöd i sitt arbete från övrig 
vårdpersonal kunde det påverka hans eller hennes arbete gentemot patienten. 
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Sjuksköterskan kunde oroa sig för vad de andra i arbetslaget skulle tycka om hon eller 
han gav patienten för mycket tid och patienten påverkades då negativt.                    
 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Sökningarna skedde i databaserna Cinahl och Pubmed som har till övervägande 
inriktning på vårdvetenskap. I pilotsökningen gjordes även en sökning i PsycInfo som är 
en databas med inriktning på psykiatri och psykologi, den sökningen gav inga relevanta 
artiklar, därför koncentrerades sökningarna på databaserna Cinahl och Pubmed. I 
PubMed fanns 1 betydelsefull resultatartikel för syftet och i Cinahl fanns 12 relevanta 
resultatartiklar (dubbletter mellan de olika databaserna tas inte upp). Därför valdes 
Cinahl, att söka mest i en databas kan ses som en svaghet men databasen hade artiklar 
som uppfyllde studiens syfte. De avgränsningar som har gjorts är peer reviewed, english 
language, abstract available och årsavgränsningar. Artiklar med inriktning mot 
psykiatrisk vård och familj valdes bort för att stämma mot syftet. Artiklar som inriktade 
sig på en specifik sjukdom valdes också bort för att ge resultatet en mer allmän 
inriktning. Sökorden som har använts i denna litteraturstudie är: akutsjukvård, 
beslutsfattande, makt, omvårdnad, organisation, patientdelaktighet, samarbete, 
sjukhusvistelse och vårdavdelning. Sökorden ansågs uppfylla kraven mot studiens syfte. 
Beroende på vilken sökmotor som användes kunde sökorden vara antingen fritext eller 
Subject heading/ MESH-termer, detta visas i Sökordsöversikten, Bilaga A. Under 
pilotsökningen gjordes sökningar mellan årtalen 2000- 2011 vilket resulterade i åtta 
artiklar. Under studiens gång har nya frågor väckts och frågeställningen har utvecklats. 
Därför har sökorden varierat något vilket inte är optimalt men det bedömdes vara 
nödvändigt för resultatavgränsning. För år 2001 erhölls 80 träffar varav en artikel 
bedömdes som särskilt intressant. För denna artikel användes sökorden omvårdnad, 
makt och samarbete. De övriga artiklarna som plockades ut behandlade 
patientdelaktighet och omvårdnad. De två näst sista sökningarna avgränsades till 2006- 
2011 för att behandla ny forskning. Den sista söknigen gjordes för åren 2010- 2011 och 
två sökord skiljde sig från de övriga sökningarna, det vill säga organisation och 
akutsjukvård. Sökningarna gjordes för att få fram den senaste forskningen om 
organisationens påverkan på delaktigheten och för att se hur akutsjukvården bemötte 
patientdelaktighet. Alla sökningar genomfördes med årtalen 2000 till 2011 för att se hur 
många träffar som uppkom och se om sökträffarna från dessa årtal var relevanta. Om 
det visade sig att sökningen uppfyllde syftet begränsades årtalen ännu mer för att 
försöka få de senaste relevanta artiklarna från den sökningen. Sökningarna varierar i 
årtalen, och i efterhand kan det ses som en svaghet, men de artiklar som hittades 
uppfyllde studiens syfte.   

I resultatet är den äldsta artikeln från år 2003, och det kan anses vara godtagbart på 
grund av artikelns innehåll (se Bilaga C, Artikelöversikt). Av resultatartiklarna var nio 
stycken från Sverige, två från Australien, en från Norge och en från England. Då det till 
övervägande del är svenska artiklar ses som en styrka då studien är gjord i Sverige och 
kan lätt anknytas till svenska förhållanden. Svagheten är att det då kan vara svårt att 
använda sig av resultat i andra länder på grund av att lagstiftningen och kulturer ser 
olika ut. I denna litteraturstudie har fem artiklar av samma författare använts men denna 
författare anses vara expert inom området. Åtta studier av andra författare har också 



9 
 

använts vilket gör resultatet mer pålitligt. Totalt valdes 13 kvalitativa resultatartiklar.  
Två av artiklarna är kvantitativa men har inslag av kvalitativ metod vilket gjorde att de 
granskades utifrån kvalitativ bedömningsmall.  Alla artiklar är kvalitativa och det 
ansågs vara en styrka för att få fram de faktorer som påverkar delaktigheten för 
patienten då de hade en berättande metod. Elva artiklar bedömdes ha grad 1 i 
vetenskaplig kvalitet och två bedömdes till grad 2 på grund av bortfall i studien. De 
artiklar som valdes ut var inriktade på antingen patientens syn på delaktighet eller 
sjuksköterskans syn på detta samt på hur hon eller han kunde förbättra delaktigheten för 
patienten. 
 
Resultatdiskussion 

Willman, et al. (2006) kvalitetsmodell har varit en bedömningsgrund för 
resultatartiklarnas vetenskapliga kvalité i denna litteraturstudie. I kvalitetsmodellen har 
det valts att ta bort två punkter: ”Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk 
referensram?” (Willman, et al., 2006, s. 175) och ”Genereras teori?” (Willman, et al., 
2006, s. 175). Kvalitetsgranskningen delas in i tre olika grader där grad ett är den högsta 
vetenskapliga kvalitén och grad tre den lägsta. Tretton kvalitativa artiklar har använts 
till resultatdelen. Tio artiklar hade etiskt godkännande, i tre artiklar där sjuksköterskan 
blev intervjuad påträffades inget etiskt godkännande. Alla 13 kvalitativa artiklar belyste 
ett etiskt resonemang. Ett antagande är att innehållet kan ha påverkats av att det är 
överhängande fler kvinnor än män i de olika artiklarna. Detta på grund av att kvinnorna 
blev överrepresenterade och mäns åsikter kunde hamna i skymundan på grund av det 
varierande antalet. Varierande åldrar är representerade i de olika artiklarna. Nio 
resultatartiklar är från Sverige vilket kan ha påverkat resultatet som möjligen kunde ha 
sett annorlunda ut om fler länder i västvärlden var representerade. Under 
databearbetningen kom det till en början fram flera faktorer: miljö, organisation, 
information, kommunikation, relation, kunskap, uppföljning av kunskapsnivån och tid. 
Information och uppföljning av kunskapsnivån bedömdes ingå i begreppet kunskap, 
miljö i organisation och organisation bedömdes ingå i faktorn tid och relation. Faktorn 
kommunikation bedömdes ingå i relation. Därför valdes faktorerna kunskap, relation 
och tid som det slutgiltiga resultatet. 

 
Både sjuksköterska och patient behöver ha kunskap för att uppnå delaktighet enligt 
Eldh, et al. (2006), vilket är sjuksköterskans ansvar enligt kompetensbeskrivningen 
(Socialstyrelsen, 2005).  Svensk sjuksköterskeförening (2005) uppger att 
sjuksköterskeyrket innebär ett livslångt lärande där sjuksköterskan ska upprätthålla 
kunskap inom sitt område. Sjuksköterskan bör ta reda på patientens kunskapsnivå och 
försäkra sig om att patienten förstår informationen (Eldh, et al., 2006; Larsson, et al., 
2007). I vissa fall förstår inte patienten informationen enligt Frank, et al. (2008) och 
delaktighet kan då inte uppnås. Detta kan bli ett problem om sjuksköterskan förväntade 
sig att patienten skulle bli delaktig efter att information givits utan att kontrollera 
kunskapsnivån.  Kontrollen görs lämpligast genom att sjuksköterskan lyssnar på 
patienten och öppnar upp för en dialog (Foss, 2011; Sahlsten, Larsson, Plos & 
Lindencrona, 2005).  I tidigare forskning har det visat sig att när patienten har kunskap 
så har han eller hon också medel att påverka sin vårdsituation och därmed egen 
bestämmanderätt, vilket ökar välbefinnandet (Eide & Eide, 2009).  Med ålder, kön och 
utbildningsnivå kan informationsbehovet variera enligt Hallin och Siverbo (2003) och 
Florin, et al. (2008). Ett antagande utifrån detta är att sjuksköterskan inte kan 
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generalisera patienterna eftersom individernas kunskapsnivåer kan skilja sig åt. 
Sjuksköterskan behöver anpassa informationen utifrån individen. En individanpassad 
information kan göra att patienten blir mer delaktig i vårdandet och mer autonom 
(Socialstyrelsen, 2011). I tidigare forskning har det visat sig att yngre och mer 
välutbildade vill ha mer kontroll över sin vård (Hallin & Siverbo, 2003) medan de äldre 
vill ha mer tid för dialog (Ekdahl, et al., 2010; Foss, 2011). Detta är något 
sjuksköterskan bör beakta eftersom de äldre blir allt fler och mer välutbildade, och vill 
vara mer delaktiga i sin vård. Desto mer erfarenhet och kunskap sjuksköterskan har 
inom sitt område gör att hon eller han lättare vågar släppa in patienten i sin vård enligt 
Larsson, et al. (2007). Det kan tolkas som att nyutexaminerade sjuksköterskor har 
svårare att få patienten delaktig på grund av att de kan vara mer fokuserade på 
omvårdnadsuppgiften och mindre på att släppa in patienten, detta är något som även 
Casey (2007) belyser i sin studie. Vidare kan det tolkas att när den nyutexaminerade 
sjuksköterskan får mer erfarenhet utvecklas en säkerhet som gynnar patienten. För att 
stärka nyutbildade sjuksköterskor kan mer praktik och ytterligare undervisning i 
kommunikation under utbildningen ge erfarenhet som stärker dem i sin kommande roll. 
Att reflektera över patientens delaktighet kan hjälpa både nyutbildade sjuksköterskor 
och sjuksköterskor som har jobbat en längre tid att förbättra delaktigheten för 
patienterna. 

Ett tillfredställande kommunikationstillfälle behövs för att skapa en relation (Sahlsten, 
Larsson, Plos & Lindencrona, 2005). Relationer är önskvärda för att möjliggöra 
delaktighet. Det är också nödvändigt att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal är 
medvetna om betydelsen av delaktighet och frigör tid för samtal (ibid.). Sjuksköterskan 
behöver ta ett steg tillbaka i sin planering och känna av situationen för att skapa en 
tillfredställande relation (Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos, 2005). Självkännedom 
behövs för att kunna arbeta professionellt och inte låta känslor och handlingar gå ut över 
patienten (Frank, et al., 2008; Henderson, 2003; Tutton, 2005). Ett antagande utifrån 
resultatet är att sjuksköterskan inte bör visa patienten sitt missnöje för det kan påverka 
relationen negativt, som i sin tur kan ge minskad delaktighet. Socialstyrelsen (2005) 
uppger att det är sjuksköterskans skyldighet att vara empatisk och respektfull mot 
patienten. Att visa respekt och empati gjorde att patienten inte tappade sin motivation 
till att delta (Larsson, et al., 2011).  
I tidigare forskning har det visat sig att om sjuksköterskan inte respekterar patienten och 
inte är medveten om sin egen maktposition kan patienten få en känsla av att 
sjuksköterskan tar över (Casey, 2007). Denna maktposition eller maktbalans kan ändras 
beroende på vilken kunskapsnivå patienten har med sig eller tillhanda havs av 
sjuksköterskan (Florin, 2007). Det kan tolkas som att sjuksköterskan behöver vara 
medveten om sin maktposition i sitt vårdande för att inte motsätta sig patientens vilja, 
och att information till patienten är avgörande för att patienten ska kunna påverka sin 
vård och inte vara i en beroendeställning. När sjuksköterskan stärker patienten till 
empowerment blir det lättare för patienten att ta sig ur denna beroendeställning. Om 
sjuksköterskan vågar släppa in patienten och ge mer kontroll kan det förbättra 
relationen. För att uppnå delaktighet behöver patienten vara en del av ett sammanhang 
(Fänge & Carlsson, 2010). Det kan tolkas att patienten behöver känna situationen som 
meningsfull och hanterbar för att vara delaktig. Om sammanhang saknas kan det göra 
att patienten avstår från att vara delaktig. 

Enligt Hälso- sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall alla människor respekteras och 
behandlas med lika värde och värdighet i vårdandet, dock visade det sig att 
sjuksköterskan släppte in patienten mer i vårdandet när hon eller han ansåg att det var 
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berättigat enligt Frank, et al. (2008). Detta kan bero på att sjuksköterskan känner mer 
empati under dessa tillfällen och bryr sig mer om patienten. Sjuksköterskan behöver 
beakta detta i mötet med de olika patienterna och bjuda in till delaktighet oavsett om 
hon eller han anser det vara berättigat eller inte. Henderson (2003) tar i sin studie upp 
att en del sjuksköterskor avstår från att ge information. Enligt kompetensbeskrivningen 
(Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskan kunna och ge information om den 
omvårdnad patienten ska få. Om sjuksköterskan väljer att avstå från att informera 
patienter kan det göra dem oroliga eller mindre delaktiga i vårdandet.  Vid stressiga 
situationer har inte sjuksköterskan samma möjlighet att sitta ner med patienten eftersom 
hon eller han måste prioritera andra arbetsuppgifter (Foss, 2011; Penney & Wellard, 
2006; Sahlsten, Larsson, Plos & Lindencrona, 2005). Då är det av vikt att 
sjuksköterskan meddelar patienten att hon eller han kommer vid ett senare tillfälle. Både 
patient och sjuksköterska har oftast en önskan om mer tid, men organisation samt 
samspelet mellan personal kan motverka detta (Ekdahl, et al., 2010; Foss, 2011; Tutton, 
2005). Kort vårdtid och personalbyten gör det svårare att bygga upp en relation enligt 
Penney och Wellard (2006) och Sahlsten, et al. (2009). Ett antagande är att patienter 
med längre vårdtider kan ha mer tillgång till kunskap och bättre relation till 
vårdpersonalen. Om sjuksköterskan kan påverka rutiner och organisation kan 
patientdelaktighet underlättas. Ett samspel inom organisationen, där alla parter blir 
hörda och parterna lyssnar på varandra, är en förutsättning för patientens delaktighet. 
 

Konklusion 
 
I litteraturstudiens resultat framkom att kunskap, relation och tid kan påverka 
patientdelaktigheten.  

Patientens kunskap uppnås genom att sjuksköterskan ger information och följer upp 
med att kontrollera kunskapsnivån. Om kunskapen är bristfällig minskas patientens 
möjlighet att fatta beslut. När sjuksköterskan har en god relation med patienten främjar 
det patientens deltagande. Tid är också en faktor som påverkar delaktigheten, om inte 
tillräckligt med tid finns är det svårt för patienten att få kunskap och erhålla en relation 
till sjuksköterskan. När patienten är delaktig i sin vård uppstår ett psykiskt 
välbefinnande som kan gynna samhällets aspekter, som exempelvis att vården sparar 
pengar och vinner tid. Det har också visat sig att graden av delaktighet kan skilja sig 
mellan könen, ålder och utbildning, därav behöver sjuksköterskan ha kunskap om 
patientens olika förutsättningar. 
 

Implikation 

För att patienten ska kunna vara delaktig behövs kunskap för både sjuksköterska och 
patient. Fördjupad undervisning i sjuksköterskeprogrammet i kommunikation och 
relation men också vidareutbildning för yrkesverksamma sjuksköterskor på olika 
avdelningarna rekommenderas. Detta för att kunna främja patientens hälsa och ta 
tillvara på patientens olika behov, så att vården blir individualiserad och att patienten 
känner sig delaktig i vården.  
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Delaktighet behöver framhållas mer på avdelningarna dels för att det främjar hälsa för 
patienterna och att vården blir mer effektiv.   

Vidare forskning kan drivas om delaktighetens betydelse för samhällsvinster, detta för 
att se om en delaktig patient förbättrar samhället och organisationen. Forskning om att 
män inte är lika aktiva i sin delaktighet kan också behövas för att se hur sjuksköterskan 
kan uppmuntra männen att bli mer aktiva i sin delaktighet. Även undersöka hur 
delaktighet påverkar patienten och hur det påverkar sjuksköterskorna kan vara ett 
förslag på vidare forskning för att sedan se hur patientens ställning kan stärkas inom 
vården. 
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Limits: Abstract 
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Tabell 3. Artikelöversikt/ forskning med kvalitativ metod.    

Publika-
tionsår  
Land  
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2010 
Sverige 
Cinahl 

Ekdahl, W.A., 
Andersson, L. & 
Friedrichsen, M. 

”They do what they 
think is the best for 
me.” Frail elderly 
patients´ 
preferences for 
participation in 
their care during 
hospitalization 

Syftet var att 
erhålla kunskapen 
om äldre 
patienters 
erfarenheter om 
delaktighet under 
sjukhusvistelse.  

En kvalitativ studie med innehållsanalys. Författarna 
använde sig av semi- strukturerad intervjuer. 15 äldre 
intervjuades i Sverige med en ålder över 75 år. Patienterna 
hade varit inlagda på sjukhuset tre gånger eller fler under 
de senaste tolv månaderna. Alla patienterna informerades 
om studien verbalt och skriftligt. En semi strukturerad 
intervjuguide gjordes utifrån författarnas kliniska 
erfarenheter. Intervjuguiden var konstruerad så att 
uppföljningsfrågor uppstod för att försäkra att patienterna 
förstod originalfrågorna. Alla intervjuer spelades in på 
band. Demografisk data och data om sjukdomar samlades 
in från patientens protokoll. Inget bortfall.       

Författarna kom fram till 
att kommunikation och 
information var av vikt 
för äldre och skörare 
patienter, men 
patienterna ville inte vara 
delaktiga vid medicinska 
behandlingar.  

Grad 1 

2006 
Sverige 
Cinahl 

Eldh, AC., 
Ekman, I. & 
Ehnfors, M. 

Conditions for 
patient participation 
and non- 
participation in 
health care 

Syftet var att 
undersöka hur 
patienter har 
upplevt sin 
delaktighet.  
 

Författarna använde sig av ett frågeformulär som de 
skapade för sina ändamål. Deltagarna fick skriftlig och 
muntlig information om studien och fick ett kuvert som de 
kunde posta studien i till författarna. Av datan uppkom 
olika teman. Författarna använde sig av patienter från 
slutenvården och öppenvården. 300 frågeformulär gavs till 
slutenvården och 600 till öppenvården på ett medelstort 
sjukhus i Sverige. Inklusionskriterier var att deltagarna 
skulle kunna tala och förstå svenska och kunna informera 
att de ville delta i studien.  
Bortfall 538 deltagare.  

Patienterna värderade 
kommunikation, respekt 
och att bli sedda. När 
patienterna inte fick 
tillräcklig information 
upplevde de att 
delaktighet inte gick att 
uppnås. Författarna 
menar att delaktighet inte 
alltid innebär att 
patienterna ska kunna 
fatta beslut utan 
sjuksköterskan behöver 
kunna lyssna på 
patienten och höra vad 
han eller hon vill göra.  

Grad 2 

Bilaga C1 



 

Tabell 3. Artikelöversikt/ forskning med kvalitativ metod.    

Publika-
tionsår  
Land  
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2010 
Sverige 
Cinahl 

Eldh, AC., 
Ekman, I. & 
Ehnfors, M. 

A Comparison 
of the Concept 
of Patient 
Participation 
and Patients´ 
Descriptions 
as Related to 
Healthcare 
Definitions 

Syftet var att 
undersöka vad 
delaktighet är 
för patienter och 
hur det påverkas 
av olika 
faktorer.  

Studien genomfördes med ett frågeformulär med öppna 
frågor som författarna skapade. Frågeformuläret fylldes i 
hemma av deltagarna för att sedan postas till forskarna i ett 
medföljande kuvert. Datan analyserades med både 
kvantitativ- och kvalitativ metod. Författarna bildade olika 
teman av svaren de fick fram. Detta diskuterades av 
forskarna tills alla var nöjda med svaren.  
362 deltagare svarade på frågeformulären. Deltagarna 
valdes både från slutenvården och öppenvården i Sverige.  
Totalt var det 900frågeformulärer som delades ut men 
endast 362 svarade. Bortfall: 538 personer. 

Patienter har svårt för att 
definiera vad de menar med 
begreppet patient delaktighet. 
Patienterna ansåg inte kunna 
fatta beslut var det centrala i 
begreppet utan att visa respekt 
och ha en bra kommunikation 
var det som avgjorde deras 
delaktighet i sin vård.  

Grad 2 

2011 
Norge 
Cinahl 

Foss, C Elders and 
patient 
participation 
revisited – 
discourse 
analytic 
approach to 
older persons` 
reflections on 
patient 
participation. 

Syftet var att 
utifrån ett 
historiskt, 
socialt och 
kulturellt 
sammanhang 
undersöka hur 
äldre patienter 
såg på sitt eget 
deltagande.  

Studien har en kvalitativ inriktning. Arton deltagare 
intervjuades, 10 män och 8 kvinnor. Kriterierna för studien 
var att deltagarna var 80 år eller äldre samt att de kunde, 
och orkade ge information om delaktighet. Deltagarna fick 
skriftlig information om studien och därefter ta ställning 
till om de ville delta. Inget bortfall uppges.  

Studien kom fram till att äldre 
eftersträvar att delta i sin 
delaktighet. Patienterna ansåg 
att delaktighet påverkades av 
hur pass självsäkra de kände sig 
och de hade olika strategier för 
att uppnå delaktighet. Studien 
visade också på att patienterna 
inte upplevde delaktighet som 
en rättighet.  

Grad 1 

 

 

 

Bilaga C2 



 

Tabell 3. Artikelöversikt/ forskning med kvalitativ metod.    

Publika-
tionsår  
Land  
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
Sverige 
Cinahl 

Frank, C., Asp, 
M. & Dahlberg, 
K. 

Patient 
participation in 
emergency care – 
a 
phenomenographic 
analysis of 
cargivers´ 
conceptions 

Syftet var att 
beskriva hur 
akutvårdspersonal 
ser på 
delaktighet. 

Studien har en fenomenografisk utgångspunkt där 
författarna inriktade sig på delaktighet. Studien 
genomfördes med intervjuer på en akutvårdsavdelning. 
Intervjuerna spelades in på band för att sedan skrivas ner 
med ord. Materialet lästes flera gånger och diskuterades av 
forskarna. Elva deltagare deltog. Fyra av deltagarna var 
legitimerade sjuksköterskor, 4 undersköterskor och 3 
läkare. Sjuksköterskorna valdes ut av avdelningschefen 
och läkarna valdes av deras chef. Deltagarna bestod av 7 
kvinnor och 4 män som hade arbetat varierande längd på 
avdelningen (2- 23 mån). 
Inget bortfall. 

Deltagarna ansåg att 
delaktighet var när 
vårdpersonalen brydde sig 
om patienten. När 
vårdpersonalen hade 
kunskap om 
patientdelaktighet var det 
lättare för patienten att bli 
delaktig.  

Grad 1 

2003 
Australien 
PubMed 

Henderson, S. Power imbalance 
between nurses 
and patients: a 
potential inhibitor 
of partnership in 
care 

Syftet var att 
undersöka hur 
delaktighet 
uppfattas av 
patienter och 
sjuksköterskor.  

Metoden Grundad teori har använts till denna studie. 
Informationen insamlades med hjälp av såväl intervjuer 
som observationer. Intervjuerna skrevs ned ordagrant och 
varade i cirka 45 minuter. Observationerna varade mellan 
20 minuter till en timme per gång och författaren talade in 
det hon uppfattade som betydelsefullt på en bandspelare 
för att sedan kunna analysera datan. Intervjuerna och 
observationerna analyserades genom att jämföras med 
varandra. Andra forskare läste delar av materialet för att 
sedan se om de kom fram till samma slutsats som 
författaren till studien. Deltagarna bestod av 33 
sjuksköterskor och 32 patienter. Deltagarna var från 
medicinavdelningar, operationsavdelningar och 
avdelningar med långvarig vård på fyra 
universitetssjukhus i västra Australien. Inget bortfall 
uppgavs.   

Kommunikation har en 
stor betydelse för 
delaktighet. Om patienten 
inte förstår vad 
sjuksköterskan framför kan 
inga beslut fattas av 
patienten. Det är vanligt att 
sjuksköterskan tilldelas 
beslutsrätten från patienten 
men det är betydelsefullt 
för patienten om 
sjuksköterskan och 
patienten får en relation 
som gör att patienten vågar 
ifrågasätta sin vård.  

Grad 1 

Bilaga C3 



 

Tabell 3. Artikelöversikt/ forskning med kvalitativ metod.    

Publika-
tionsår  
Land  
Databas 

Författar
e 

Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2007 
Sverige 
Chinahl 

Larsson, E. I., 
Sahlsten, J.M 
M., Sjöström, 
B., 
Lindencrona, 
S.C C. & Plos, 
A.E. E. 

Patient 
participation 
in nursing 
care from a 
patient 
perspective: 
a Grounded 
Theory 
study 

Syftet var att ta 
reda på vad 
patienter anser 
om delaktighet. 

Studien använde sig av metoden Grundad teori där författarna 
använde intervjuer för att insamla data. Sex fokusgrupper 
intervjuades en gång vardera i cirka 1 timme. En av författarna 
ställde frågor till deltagarna, medan en annan författare observerade, 
ställde kompletterande frågor och spelade in materialet. Deltagarna 
bestod av 26 patienter som svarade på frågor om deras erfarenhet från 
sjukhuset. Det var 18 män och 8 kvinnor som deltog. Åldern mellan 
deltagarna låg mellan 32 år till 87 år. Två av de planerade deltagarna 
valde att inte delta på grund av kraftlöshet och ett oväntat besök. 

Externa faktorer som 
presenteras av vårdpersonalen 
och interna patientfaktorer var 
det som patienter såg som 
delaktighet. Sjukvården borde 
i en högre nivå använda 
patientens syn på delaktighet i 
sin verksamhet. 

Grad 1 

2011 
Sverige 
Cinahl 

Larsson, E. I., 
Sahlsten, J.M 
M., Segersten, 
K. & Plos, 
A.E. E. 

Patients´ 
perceptions 
of barriers 
for 
participation 
in nursing 
care 

 Att undersöka 
vilka hinder det 
finns i patienters 
delaktighet.  

En innehållsanalys med kvalitativ metod inriktning. Data 
insamlingen gjordes med 6 fokus grupper, med 26 informanter som 
hade varit inneliggande på avdelningar inom slutenvården. Fokus var 
på vuxna patienter med erfarenhet i somatisk omvårdnad.  
Bandinspelning av intervjuerna gjordes.  Inget bortfall uppgavs. 

Studien bidrar till att förstå 
vilka erfarenheter patienter har 
av hinder till delaktighet. 
Författarna uppger att 
sjuksköterskans inställning 
kan vara till nackdel för 
patientens delaktighet, men 
genom utbildning kan hindren 
minskas. 

Grad 1 

2007 
Australien 
Cinahl 
 

Penney, W. & 
Wellard J S. 

Hearing 
what older 
consumers 
say about 
participation 
in their care 

Syftet var att 
belysa hur 
sjuksköterskor 
och patienter 
uppfattade äldre 
patienters 
delaktighet.  

Författarna använde sig av en ethnografisk metod där författarna 
använde sig av observationer och intervjuer. Insamlandet av datan 
tog 6 månader. Patienterna intervjuades 2 till 3 veckor efter att de 
hade kommit hem och tog plats i deras hem. Sjuksköterskorna 
intervjuades efter att de hade blivit observerade i åtta veckor. 
Författarna lyssnade på datan från intervjuerna och läste igenom 
anteckningarna från observationerna för att sedan kategorisera olika 
teman. Deltagarna bestod av 36 patienter och 31 sjuksköterskor. 
Inklusionskriterna var att patienterna skulle vara 70 år eller äldre och 
kunna tala och skriva engelska. Inget bortfall uppges. 

Författarnas slutsats var att 
äldre patienter såg delaktighet 
som att kunna få stöd till att 
vara oberoende. Delaktigheten 
uppnås genom att veta vilka 
rutiner som kan påverka 
relationen mellan patient och 
sjuksköterska negativt och att 
veta vad patienterna har för 
åsikter om sin vård.  

Grad 1  

Bilaga C4 
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Publika-
tionsår  
Land  
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2005 
Sverige 
Cinahl 

Sahlsten, J.M 
M., Larsson, E. 
I., Lindencrona 
S.C C. & Plos 
A.E K. 

Patient 
participation 
in nursing 
care: an 
interpretation 
by Swedish 
Registered 
nurses 

Studiens syfte 
var att klargöra 
legitimerade 
sjuksköterskors 
förståelse av 
patienters 
delaktighet i 
vårdandet på en 
vårdavdelning.  

En kvalitativ studie som inspirerades av Grundad teori. 31 
legitimerade sjuksköterskor beskrev meningen av delaktighet 
och hur det påverkade sjuksköterskans sätt att ge vård. 
Undersökningen hade sju fokusgrupper där sjuksköterskan 
erbjuder somatisk vård i slutenvården. Studien genomfördes 
på fem sjukhus i väst Sverige. Åtta deltagare hoppade av 
studien på grund av sjukdom eller arbete.  

Resultatet klargjorde vilka 
faktorer som påverkar patienters 
delaktighet utifrån 
sjuksköterskors perspektiv.  

Grad 1 

2005 
Sverige 
Cinahl 

Sahlsten, J.M 
M., Larsson, E. 
I.,  Plos A.E K. 
& Lindencrona 
S.C C. 

Hindrence for 
patient 
participation 
in nursing care 

Syftet var att 
belysa vad 
sjuksköterskor 
anser som ett 
hinder för 
delaktighet.  

Författarna använde sig av 7 fokusgrupper som blev 
intervjuade. Intervjuerna genomfördes av samma författare 
varje gång och varade i cirka 1 timme. Förutom intervjuaren 
fanns det en annan författare som observerade och spelade in 
intervjun. Det inspelade materialet skrevs sedan av. Efter 
analys kategoriserades olika teman. Deltagarna bestod av 31 
sjuksköterskor från avdelningar som jobbar med somatisk 
vård. Av de 31 deltagarna var tjugonio deltagare kvinnor och 
två var män. Deltagarna hade jobbat inom sjukvården mellan 
2- 38 år. Inget bortfall uppges.    

Författarna ansåg att 
sjuksköterskor ska kunna hantera 
olika hinder för delaktighet så att 
en balans kan uppkomma för 
patientens delaktighet. Författarna 
kom fram till tre stora teman som 
kan hindra delaktighet: 
sakkunskap, inflytandet från 
andra och miljön. 

Grad 1 

2009 
Sverige 
Cinahl 

Sahlsten, J.M 
M., Larsson, E. 
I., Sjöström, B. 
& Plos A.E K. 

Nurse 
strategies for 
optimising 
patient 
participation 
in nursing care 

Syftet var att se 
vad som 
möjliggör 
delaktighet 
genom att 
observera vad 
sjuksköterskan 
gör i praktiken. 

Studien bestod av 3 olika grupper där sjuksköterskor 
intervjuades. Intervjuerna varade i cirka 1,5 timmar. Samma 
forskare höll i alla intervjuer medans en av de andra forskarna 
spelade in intervjun på band och observerade. 
Sexton sjuksköterskor deltog i studien. Sjuksköterskorna kom 
från 3 olika sjukhus i västra Sverige. Deltagare jobbade på 
olika avdelningar som rehabilitering, gynekologiavdelning, 
ortopedi, ögon och medicinavdelning. Totalt var det 4 bortfall 
på grund av sjukdom och arbete. 

I studien framkom 3 olika 
strategier som sjuksköterskor 
kunde använda sig av för att 
uppnå delaktighet. Strategierna 
innebar att kunna samarbeta, lära 
känna patienten och förstärka 
patientens möjligheter till att själv 
genomföra olika åtgärder. 

Grad 1 

Bilaga C5 



 

Tabell 3. Artikelöversikt/ forskning med kvalitativ metod.    

Publika- 
tionsår  
Land  
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2005 
Storbritannien 
Cinahl 

Tutton, M.M E. Patient 
participation 
on a ward 
for frail 
older people 

Syftet var att 
undersöka 
meningen med 
delaktighet för 
äldre 
inneliggande 
patienter och 
hur personalen 
kan förbättra 
patienternas 
delaktighet i sin 
vård. 

Aktionsforskning med kvalitativ metod. Det var 43 deltagare 
varav 24 deltagare var personal och 19 deltagare var patienter. 
Åldern på patienterna var från 60 år och uppåt. 
Datainsamlingen pågick mellan februari 2001 till Mars 2002. 
Grupperna delades in i tre fokusgrupper som djupintervjuades 
i olika faser. Inget bortfall uppges.  

I studien kom författaren fram till 
att det önskvärda för patienterna 
var att ha tillgång till en 
fungerande kommunikation 
mellan vårdpersonalen och dem 
själva.  

Grad I  
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