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Hinder, möjligheter, omvårdnad, patient, patientdelaktighet, 

upplevelse 

Patienter har enligt lag rätt till att vara delaktiga i vård och 

behandling, trots detta upplever patienter brist på delaktighet i 

vården. Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av 

hinder och möjligheter för delaktighet i vården. Studien 

genomfördes som en systematisk litteraturstudie och 15 

vetenskapliga artiklar ligger till grund för resultatet. I resultatet 

framträdde tre övergripande områden: individ, vårdrelation och 

organisation, och utifrån dessa framkom sex kategorier som beskrev 

hinder och möjligheter för delaktighet ur ett patientperspektiv. 

Patienters individuella förutsättningar för delaktighet berodde på 

faktorer som ålder, bakgrund, kunskap, erfarenheter och 

personlighetsdrag. I vårdrelationen upplevde patienter hinder och 

möjligheter, som kunde bero på sjuksköterskors attityder och 

förhållningssätt eller faktorer som handlade om kommunikation och 

information. Organisationen hade betydelse för upplevelsen av 

delaktighet. En stressig miljö med brist på kontinuitet och tid hos 

personalen försvårar delaktighet. Kunskap angående patienters 

upplevelser av hinder och möjligheter för delaktighet krävs för att 

kunna möta patienters behov och främja delaktighet. Det är därför 

viktigt att redan i sjuksköterskeutbildningen belysa vikten av 

patientdelaktighet.  I vårdverksamheten är det viktigt med reflektion 

och att sjuksköterskor har en helhetssyn av patienter som 

utgångspunkt i omvårdnaden. Att utveckla organisationen mot ett 

mer personcentrerat synsätt skulle kunna främja delaktighet. 

Ytterligare forskning angående organisationens betydelse för 

delaktighet skulle vara intressant.
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Barriers, experience, facilitators, nursing, patient, patient 

participation 

Patients have a legal right to participate in their own healthcare and 

treatment, in spite of this, patients experience a lack of participation 

in nursing care. The aim of the study was to describe patients´ 

experiences of barriers and facilitators for participation in nursing 

care. The study was conducted as a systematic literature review and 

the results are based on 15 research articles. Three major themes 

emerged: individual, the nurse-patient relationship and the care 

organization and based on these, six categories were identified that 

described the barriers and facilitators for participation from a 

patient perspective. Participation for the individual patient depended 

on factors such as age, background, knowledge, experience and 

personality. In the nurse-patient relationship, patients experienced 

barriers and facilitators, which could be due to nurses´ behaviors 

and attitudes or factors concerning communication and information. 

The care organization had significance for the experience of 

participation. A stressful environment with lack of continuity and 

time hinders participation. Knowledge about patients´ experiences 

of barriers and facilitators is required in order to meet patients´ 

needs and further participation. It is therefore vital that already in 

the education of nurses to highlight the importance of patient 

participation. Reflecting is important in nursing care and that nurses 

have a holistic view of the patients in their care. To develop the 

organization toward a more person-centered approach could 

promote participation. Further research regarding the organization's 

importance to participation would be interesting.
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Inledning   

 

Patienter har rätt att vara delaktiga i vård och behandling, enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS, 1982:763). Begreppet delaktighet i omvårdnad definieras enligt Eldh, Ehnfors och 

Ekman (2006) som att ingå i ett socialt sammanhang, vara involverad i beslut och att 

kommunicera. En förutsättning för delaktighet är, enligt Socialstyrelsen (2005), att patienter 

involveras i en respektfull dialog tillsammans med sjuksköterskor. I dialogen ska 

sjuksköterskor ge stöd och vägledning till patienter, för att möjliggöra optimal delaktighet i 

vård och behandling. Patientdelaktighet har, enligt Cahill (1998), diskuterats i internationell 

forskningslitteratur sedan 1980. Aktuell forskning beskriver såväl patienters som 

sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av begreppet patientdelaktighet. Heggland och 

Hausken (2014) belyser delaktighet ur patienters perspektiv, som ett ansvar som grundas i 

egna värderingar och den situation patienten befinner sig i. Delaktighet ur sjuksköterskors 

perspektiv är att patienter får information och säkerhet att handla, något sjuksköterskor 

aktiverar hos patienter.  

Sjuksköterskans profession har omvårdnad som utgångspunkt, vilken utgår från en 

humanistisk grundsyn, där människan betraktas i ett helhetsperspektiv och ses som en unik 

individ (Bentling, 2013). Målet med omvårdnaden, beskrivs av Socialstyrelsen (2005), att 

främja patienters hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande. Det ingår i sjuksköterskors 

kompetens att i dialog med patient och/eller närstående ge stöd och vägledning för att 

optimera delaktighet i vård och behandling. I International Council of Nurses (2012) etiska 

kod för sjuksköterskor anges att behovet av vård är universellt och ska innefatta respekt för 

mänskliga rättigheter, kulturella rättigheter, rätten till liv, till värdighet och till respektfull 

behandling. I omvårdnadsrelationen, enligt Schuster (2013), är målsättningen att balansera 

maktförhållandet så att patienter och närstående blir delaktiga samt upplever trygghet och 

respekt. 

Bristande kommunikation och information är, enligt Socialstyrelsen (2012),vanliga 

anledningar till klagomål på vården. Hos landstingens patientnämnder handlar hela 15-20% 

av antalet anmälningar om bemötande och information. Klagomål handlar om upplevelser av 

ovänligt, nonchalant bemötande och brist på empati. Patienter anmäler att de får fel 

information angående behandling och inkorrekt information om sin diagnos. Delaktiga 

patienter kan lättare medverka till att målen med vård och behandling uppnås och att 

säkerhetsrisker kan förebyggas (Socialstyrelsen, 2012). Förändringar i samhället med ökade 

vårdbehov, ökad teknisk utveckling och ökade krav från patienter på delaktighet i sin vård, 

leder till nya utmaningar hos personal inom hälso- och sjukvården (Leksell & Lepp, 2013). 

Sjuksköterskor behöver således fördjupad kunskap angående patienters upplevelser av hinder 

och möjligheter för delaktighet i vården.  

Bakgrund 

Vårdrelationen 

I en vårdande relation är patient, vårdare, sjukskötare och sjuksköterska centrala begrepp 
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(Kasén, 2012). Patientbegreppets meningsinnehåll har förändrats under tidens gång och idag 

kallar vi även patienter för vårdtagare, kund, klient, vårdfall med mera. Enligt Svensk 

etymologisk ordbok (1980) kommer ordet patient från latinets pati, som betyder lida eller tåla 

med innebörden den som lider och den som uthärdar. Vilken innebörd vårdaren ger 

patientbegreppet avspeglas i vårdrelationen (Kasén, 2012). Begreppet patient, som idag 

används inom vårdvetenskapen, beskriver människan som vårdas. Enligt Svensk etymologisk 

ordbok (1980) är patient en person som är i kontakt med sjukvården för att få en diagnos för 

sina besvär eller behandling för sin sjukdom och befinner sig således inom sjukvårdens 

väggar. Begreppet vårdare har betydelsen den som vårdar (Kasén, 2012). Vi avser därmed 

använda begreppet sjuksköterska som representant för vårdandet. 

 

Det är inte ovanligt att som patient känna sig obekväm och i underläge inom sjukvården 

(Kristensson Uggla, 2014). Patienters underläge belyses från tre olika perspektiv: 

institutionellt, existentiellt och kognitivt. Institutionellt underläge beskrivs som upplevelsen 

av att som patient plötsligt placeras långt ned i en sjukvårdsorganisation som är hierarkiskt 

ordnad. Existentiellt underläge beskrivs som att plötsligt hamna i en situation av att vara än 

mer sårbar och utsatt som patient. Kognitivt underläge innebär att som patient ha brist på 

medicinsk kunskap i jämförelse gentemot sjukvården (Kristensson Uggla, 2014).  

 

För att stärka relationer mellan sjuksköterskor och patienter utgår vårdandet från en 

humanistisk grundsyn där människan betraktas i ett helhetsperspektiv (Berg & Sarvimäki, 

2003). Det innebär att se hela människan som unik det vill säga en autonom, rationell, social 

och andlig varelse med såväl psykiska, fysiska, sociala och andliga behov. Ömsesidigt socialt 

samspel är förutsättningar för vårdande relationer vilket stärks genom god kommunikation 

och ömsesidig förhandling (Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos, 2005; Sahlsten, Larsson, 

Lindencrona & Plos, 2007). Kommunikation i vårdande relationer sker enligt Fossum (2013) 

genom utbyte av information och kunskap i avsikt att stödja individers kraft till delaktighet. 

 

Kommunikation är i vårdandet en grund för att förstå andra människors verklighet och 

upplevelse av hälsa och ohälsa (Fossum, 2013; Socialstyrelsen 2012). Kommunicera kommer 

av latinets communicare vilket betyder göra gemensam. Kommunikation innebär alltså inte 

bara ett budskap från sändare till mottagare utan strävan efter att göra något gemensamt 

(Fredriksson, 2012). Samspel innebär att sjuksköterskor engageras känslomässigt och ser 

patienter som hela människor med resurser samt förståelse för hur sjukdom påverkar hela 

människan. Ömsesidighet i samspel förutsätter klargörande av roller (Sahlsten et al., 2005). 

Det finns maktasymmetri i relationer mellan sjuksköterskor och patienter, där sjuksköterskor 

har professionellt ansvar och kunskaper som kan hjälpa patienter i sina sjukdomar eller i sitt 

lidande (Schuster, 2013). Att ömsesidigt bli sedda som hela människor med kompetens och 

erfarenheter innebär att patienter är experter på sina livssituationer och sjuksköterskor är 

experter i sina professioner (Sahlsten et al., 2007). Detta medför delat ansvar och makt vilket 

gör patienter delaktiga i sin vård. 

 

 

Teoretisk referensram 

Omvårdnadens mellanmänskliga dimension utgör fokus för en omvårdnadsteori enligt 

Travelbee (1971). Teorin bygger på en humanistisk existentiell åskådning. För att förstå vad 

omvårdnad är, måste kunskap finnas angående vad som sker mellan sjuksköterskor och 

patienter, hur interaktionen kan upplevas och vilka konsekvenser detta kan ha för patienter  
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och dess tillstånd. Omvårdnadsbegreppet definieras som ”en mellanmänsklig process där den 

professionella omvårdnadspraktikern hjälper en individ, en familj eller ett samhälle att 

förebygga eller bemästra upplevelser av sjukdom och lidande och, vid behov, att finna en 

mening i dessa upplevelser” (Travelbee, 1971, s.7). 

 

De viktigaste begreppen i teorin är människan som individ, lidande, mening, mänskliga 

relationer och kommunikation (Travelbee, 1971, refererad i Kirkevold, 2000). 

Utgångspunkten är att människan är en unik, oersättlig individ, som någon gång kommer i 

kontakt med lidande, smärta och sjukdom och upplevelsen är personlig. Det är viktigt att 

sjuksköterskor förhåller sig till individers upplevelse av lidande och sjukdom, inte sin egen 

eller annan vårdpersonals objektiva bedömning eller diagnos. Människan har ett behov av att 

känna sig behövd, det ger en mening i livet. Människor behöver ofta hjälp att finna en mening 

i sina olika livserfarenheter, det är det viktigaste syftet med omvårdnad. Genom att etablera en 

mellanmänsklig relation uppnår omvårdnaden sitt syfte.  

 

Den mellanmänskliga relationen är både en process och ett medel för att tillgodose den sjukes 

omvårdnadsbehov (Travelbee, 1971). Det är sjuksköterskors ansvar att relationer etableras 

och upprätthålls, men relationer måste vara ömsesidiga där också patienter har ett ansvar. En 

relation kan bara existera mellan två konkreta människor, inte mellan generella eller abstrakta 

roller som patient- och sjuksköterskerelationen. Enligt Travelbee uppnås den 

mellanmänskliga relationen genom följande faser; första mötet, framväxt av identiteter, 

empati, sympati och ömsesidig förståelse och respekt.  

Kommunikation är ett av sjuksköterskors viktigaste redskap och är en förutsättning för att 

uppnå målet för omvårdnaden, det vill säga att hjälpa patienter att bemästra sjukdom och 

lidande och finna en mening i sina upplevelser (Travelbee, 1971, refererad i Kirkevold, 2000). 

Kommunikationen är en ömsesidig process där känslor och tankar delas eller förmedlas. 

Syftet är att lära känna patienten, att förstå och tillgodose dennes behov. Kommunikationen 

pågår kontinuerligt när två människor möts, både verbalt och icke-verbalt och är en 

komplicerad process som kräver olika färdigheter. Dessa innefattar exempelvis kunskap och 

förmågan att använda den, sensitivitet och utveckla ett sinne för val av rätt tidpunkt och kunna 

behärska olika sätt att kommunicera. Bristande förmåga att se patienter som individer kan 

enligt Travelbee, orsaka allvarliga störningar i kommunikationen.  

 

Delaktighet 

Begreppet delaktighet finns beskrivet sedan slutet av medeltiden (Svenska Akademin, 2009). 

Det benämns som delaktoghet i det fornsvenska språket. Enligt Svensk Ordbok 

(2003) betyder delaktighet aktiv medverkan och medansvar ofta med tonvikt på att ha 

medinflytande eller känsla av att vara till nytta. Skapandet av delaktighet kan, enligt 

Kjellström (2012), ses som en process, i en relation mellan två personer, som involverar en 

rad aktiviteter i form av handlingar och kommunikation. Patientdelaktighet i 

omvårdnadssammanhang kan enligt Sahlsten, Larsson, Sjöström och Plos (2008) definieras 

som etablerade relationer mellan patienter och sjuksköterskor, delvis överlämnande av 
kontroll från sjuksköterskor, delad kunskap och information, och ett delat aktivt engagemang i 

hela vård- och omvårdnadsprocessen. 
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Patientdelaktighet i vården har uppmärksammats under de senaste decennierna (Eldh et al., 

2006). I Sverige och i andra västländer har patienter en legal rätt till delaktighet i sin egen 

vård (Socialstyrelsen, 2012). Vården ska vara individuellt anpassad efter varje patients behov 

och förmåga. Det traditionella paternalistiska synsättet, där patienter hade en passiv roll, har 

ersatts av ett synsätt där patienter själva förväntas delta i full utsträckning (Sahlsten et al., 

2005). Dagens patienter finner sig inte i en passiv roll att tacksamt ta emot den hjälp och vård 

som erbjuds utan att förstå vad den innebär (Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch, 2008). 

Patienter har idag tillgång till internet där de själva kan söka ny information och kunskap, de 

ställer fler krav när det gäller möjligheter att välja läkare och sjukhus samt att ha inflytande 

över egen behandling. Hälso- och sjukvården måste se omhändertagande, delaktighet och 

bemötande som viktiga delar i vården av sina patienter, inte bara att behandla sjukdomen.  

Optimal patientdelaktighet utifrån sjuksköterskors perspektiv kan ses som en process där 

ömsesidighet mellan sjuksköterskor och patienter eftersträvas (Sahlsten et al., 2007). 

Patientdelaktighet baseras på kommunikation och samspel vilka är förutsättningarna för 

ömsesidig interaktion i ett möte mellan sjuksköterskor och patienter. Sjuksköterskors 

förhållningssätt påverkar patienters upplevelse av delaktighet i beslut som berör den egna 

hälsan (Sahlsten et al., 2005, 2007). Information och stöd till patienter måste individanpassas 

och därför behöver sjuksköterskor vara lyhörda för enskilda patienters behov (Henderson, 

2003). Sjuksköterskors närvaro och modet att ge frihet och ödmjukhet i vårdrelationen, kan 

vara en kraftkälla för patienters delaktighet i en dialog med sjuksköterskor (Henderson, 2003; 

Rundqvist & Lindström, 2006). 

Delaktighet ur ett patientperspektiv innebär, enligt Eldh et al. (2006), att ha tilltro, att förstå 

och att ha kontroll. Att ha tilltro förklaras med att vara säker på sin egen förmåga och 

kroppens förmåga, men även att veta sina begränsningar. Ytterligare en aspekt av tilltro är att 

känna förtroende för sjuksköterskor genom att relationer baseras på lyhördhet och respekt. Att 

förstå betyder att ha kunskap om sin kropp, sin sjukdom och dess behandling. Aspekten att 

kunna upprätthålla en känsla av kontroll förklaras som att vara involverad i planering och 

uppföljning av sin vård. Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona och Plos (2007) belyser 

interaktionen mellan patienter och sjuksköterskor och meningsfull information som viktiga 

områden av betydelse för delaktighet.  

 

 

Problemformulering  

Patienter har laglig rätt till att vara delaktiga i vård och behandling. Sjuksköterskor har i sin 

profession, ett ansvar att etablera fungerande relationer med patienter och arbeta för att främja 

delaktighet. Trots detta upplever patienter brist på delaktighet i vården. För att sjuksköterskor 

ska kunna möta patienters behov och krav på delaktighet och kunna främja patientdelaktighet 

i vården, behövs fördjupad kunskap angående hinder och möjligheter för delaktighet ur 

patienters perspektiv. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av hinder och möjligheter 

för delaktighet i vården. 
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Metod 

Studien har genomförts som en systematisk litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2013). 

Aktuell forskning och relevant litteratur har granskats och därefter sammanställts med syftet 

att få en djupare förståelse inom det utvalda området (Friberg, 2012). För att ge hög kvalitet 

och tydlig struktur, användes riktlinjer för skriftliga uppgifter och examensarbete i omvårdnad 

(Högskolan Halmstad, 2013).  

 

 

Datainsamling 

För att skapa en översikt över det valda forskningsområdet och för att identifiera 

problemområdet gjordes enligt Friberg (2012), först en osystematisk litteratursökning. Ett 

avgränsat syfte formulerades och systematisk litteratursökning kunde påbörjas (Forsberg & 

Wengström, 2013; Friberg, 2012). Datainsamlingen har gjorts genom systematiska sökningar 

i databaserna Cinahl, PubMed och SveMed+. Valet av dessa databaser gjordes, då de riktar in 

sig på omvårdnad. Sökningar i SveMed+ gav endast dubbletter och tillförde därmed inget 

nytt. Sökningen av artiklar inkluderade både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Sökord 

användes som ansågs adekvata för studien utifrån problemformuleringen och syfte (Tabell, 1). 

Vid den inledande sökningen i Cinahl användes sökorden patient participation och nursing. 

För att begränsa sökningen användes Abstract available, Peer Reviewed, English och 

tidsintervallen 2008-2014. Fler sökningar gjordes genom att separera patient och 

participation, för att sedan lägga till och kombinera sökord som barriers, facilitators, patient 

experiences och patient perceptions, men fortfarande med samma begränsningar. Vid 

sökningen med patient participation och patient användes ytterligare begränsningar som 

Linked full text och all adult för att minska antalet träffar. Alla sökningar har gjorts i 

fritextsökning. Sökningen i databasen Cinahl gav sammanlagt 273 träffar. 

I databasen PubMed gjordes första sökningen med sökorden patient participation, patient 

experiences och nursing, med begränsningarna Abstract available, Free full text available, last 

5 years och English. Även i PubMed separerades de ursprungliga sökorden och ytterligare 

sökningar gjordes i ny kombination med sökorden patient perspective och facilitators. 

Begränsningar som Free full text available byttes ut mot Full text available och vid ena 

sökningen lades Adult 19+ years till för att minska antalet träffar. Alla sökningar i PubMed 

gjordes i fritext och resulterade i sammanlagt 87 träffar. Det gjordes även en manuell sökning 

i PubMed på författaren Swenne och participation då författaren förekommit som referens i 

en annan artikel och motsvarade syftet. Hela sökhistoriken för databaserna redovisas i Tabell 

3; Sökhistorik (Bilaga A). 
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Tabell 1. Sökordsöversikt 

Sökord Cinahl              

(fritext) 

PubMed           

(fritext) 

PubMed          

(AU-author) 

patientdelaktighet patient participation patient participation   

omvårdnad nursing nursing   

patient patient  patient   

hinder barriers barriers   

underlättare facilitators facilitators   

upplevelser/erfarenheter experiences experiences   

uppfattningar perceptions     

perspektiv   perspective   

Swenne     Swenne 

delaktighet participation participation participation 

  

Alla sökningar genererade sammanlagt 360 träffar, varav alla titlar lästes. Av dessa valdes 

297 bort då de var review artiklar, ej vetenskapliga eller ej relevanta för syftet. Sammanlagt 

lästes 63 abstract och 35 artiklar valdes ut till det första urvalet. Resultatdelen i dessa artiklar 

lästes igenom och ytterligare 20 valdes bort då de inte uppfyllde syftet. För att få hög 

sensitivitet och hög specificitet på sökningarna valdes, enligt Willman, Stoltz & Beahtsevani 

(2011), inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterier som bestämdes var att 

artiklarna skulle handla om patienters upplevelser av hinder och möjligheter för delaktighet i 

omvårdnad, vara publicerade mellan 2008-2014 för att generera ny kunskap inom det valda 

området, vara skrivna på engelska samt vara artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

För att bredda omvårdnadsområdet söktes artiklar utan begränsning i sluten och öppen vård. 

Exklusionskriterier som bestämdes var artiklar med fokus enbart på sjuksköterskors och 

närståendes upplevelser av patienters delaktighet i omvårdnad, artiklar med inriktning mot 

demenssjuka, svårt psykiskt sjuka, barn och studenter samt artiklar på andra språk än engelska 

och review artiklar.   

De 15 utvalda artiklar som ansågs motsvara syftet, gick vidare till urval två. De lästes igenom 

igen och granskades därefter utifrån bedömningsmallarna för studier med kvalitativ och 

kvantitativ metod av Carlsson och Eiman (2003).  Med hjälp av dessa bedömningsmallar 

värderades den vetenskapliga kvalitén på artiklarna. En tregradig skala användes, där Grad I 

innebär hög kvalité och Grad III låg kvalité. Alla de 15 utvalda artiklar bedömdes som Grad I. 

Kvalitativ metod användes i 11 av artiklarna, två var kvantitativa och i två av artiklarna 

användes en kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod.  

 

 

Databearbetning 

För en gemensam överblick över innehållet i artiklarna från urval 2 skapades, enligt Forsberg 

och Wengström (2013), en artikelöversikt (se tabell 4 i bilaga B: 1-6). Databearbetningen 

genomfördes genom att enskilt granska samtliga artiklar utifrån syftet. Innehåll som ansågs 

beskriva patienters upplevelser av hinder och möjligheter av delaktighet i omvårdnad 
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färgmarkerades. Innehållet diskuterades gemensamt varvid tre övergripande områden 

framkom: individ, vårdrelation och organisation (se tabell 2). Tabell 2 ger en bild av 

resultatets representativitet ur de olika artiklarna. Innehållet granskades enskilt och 

gemensamt för att få fram likheter, skillnader och faktorer som svarade på syftet (Friberg 

2012). Följande sex kategorier framkom: individuella hinder för delaktighet, individuella 

möjligheter för delaktighet, hinder i vårdrelationen av betydelse för delaktighet, en 

vårdrelation som möjliggör delaktighet, en organisation som utgör hinder för delaktighet samt 

en organisation som möjliggör delaktighet. Innehållet i varje enskild artikel färgmarkerades 

utifrån kategorierna och materialet skrevs ned för att åter igen gemensamt jämföras och 

bearbetas upprepade gånger (Friberg, 2012). Resultatet presenteras utifrån varje områdes 

kategori. 
 

Tabell 2. Resultat representativitet ur de olika artiklarna. 

  Individen                   Relationen Organisationen 

  Hinder Möjligheter Hinder Möjligheter Hinder Möjligheter 

Aasa  

(2013) * 
× × × × × × 

Ekdahl 

 (2010)* 
× × × × × 

 

Eldh 

 (2008) ***   
× 

   

Eldh  

(2010) *** 
× × × × 

  

Flink 

 (2012) * 
× × × × × × 

Foss 

 (2011) * 
× 

   
× 

 

Frank 

 (2009) * 
× × × × × × 

Frank 

(2010) ** 
× 

     

Fröjd 

(2011) **  
× 

  
× × 

Säll Hansson 

(2011) *  
× × × × 

 

Höglund  

(2010) * 
× × × × 

 
× 

Larsson 

(2011a) * 
× 

 
× × × 

 

Larsson 

(2011b) *   
× × × 

 

Nygårdh  

(2011) *  
× × × × × 

Swenne&Skytt 

(2013) *  
× × 

 
× × 

*Artiklar med kvalitativ metod. 

**Artiklar med kvantitativ metod. 

***Artiklar med kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod. 
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Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen innehåller etiska principer för forskning på människor (WMA, 

2013). Dessa etiska principer ligger till grund för de etiska överväganden som är viktiga inom 

omvårdnadsforskningen eftersom forskningen bedrivs på människor. Etiska överväganden har 

gjorts genom hela studien enligt Forsberg och Wengström (2008). Samtliga artiklar som 

inkluderats i studien har haft tillstånd från etisk kommitté eller påvisat noggranna etiska 

övervägande och presentation av resultatet har hanterats enligt god forskningsetik.  

 

 

Resultat 

 

De kategorier som framkom beskrev hinder och möjligheter för delaktighet ur ett 

patientperspektiv. Patienters individuella förutsättningar för delaktighet berodde på faktorer 

som ålder, bakgrund, kunskap, erfarenheter och personlighetsdrag. I vårdrelationen upplevde 

patienter hinder och möjligheter för delaktighet, som kunde bero på sjuksköterskors attityder 

och förhållningssätt eller faktorer som handlade om kommunikation och information. 

Organisationen hade en betydelse för upplevelsen av delaktighet där patienter beskrev 

betydelsen av vårdmiljön och vikten av kontinuitet.   

 

 

Individuella hinder för delaktighet  

 

Patienter upplevde att faktorer relaterat till deras ålder kunde utgöra ett hinder för delaktighet 

(Ekdahl, Andersson & Friedrichsen, 2010; Foss, 2011; Frank, Fridlund, Biagi & Asp, 2010; 

Höglund, Winblad, Arnetz & Arnetz, 2010). Äldre patienter belyste generationsskillnader 

som orsak till bristande delaktighet (Foss, 2011). Genom en uppfostran att vara till lags och 

en ovana att framhäva sina behov och rättigheter, intog vissa äldre en mer passiv roll grundad 

på en önskan att vara en idealisk patient. Många äldre var inte heller medvetna om rätten till 

delaktighet i sin omvårdnad och avstod även att ifrågasätta sin vård och behandling. Äldre 

patienter framhöll sjukvårdens kompetens högt och såg sig själva i ett underläge (Foss, 2011; 

Höglund et al., 2010). Även begränsningar i kommunikation relaterat till ålder, orkeslöshet 

och sjukdom medförde att en del patienter medvetet intog en mer passiv roll, vilket ledde till 

svårigheter i att ta emot information och delta i beslut rörande vård och behandling (Ekdahl et 

al., 2010). En studie av delaktighet på en akutmottagning visade en skillnad i upplevelsen av 

delaktighet hos äldre och yngre patienter (Frank et al., 2010). Yngre patienter menade att de 

fick anstränga sig för att få information, uppmärksamhet och hjälp med sina 

omvårdnadsbehov. Äldre patienter var nöjdare, eftersom de inte ställde lika höga krav på 

delaktighet. 

 

Brist på erfarenhet av sjukvården och kunskap angående sin egen sjukdom och hälsosituation, 
utgjorde hinder för delaktighet hos patienter (Aasa, Hovbäck & Berterö, 2013). Patienter hade 

inte kännedom om vilka krav som fanns att ställa eller vilka frågor som behövde svar. 

Otillräcklig kunskap gjorde det svårt att förstå samband, att samarbeta och fatta beslut 

(Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos, 2011a). Vissa patienter hade låga förväntningar på 

delaktighet utifrån tidigare erfarenheter av vårdsituationer eller på grund av förutfattade 
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meningar, och intog en passiv roll. Detta kunde uttrycka sig i att patienter satt tysta och 

väntade på uppmärksamhet (Frank, Asp & Dahlberg, 2009). 

 

Patienters varierande personlighetsdrag, såsom osäkerhet och dåligt självförtroende (Aasa et 

al., 2013; Larsson et al., 2011a), och negativa attityder och agerande gentemot vårdpersonalen 

(Eldh, Ekman & Ehnfors, 2010) kunde vara av betydelse för graden av delaktighet. Hinder för 

delaktighet visade sig i att patienter upplevde rädsla och underskattade sina förmågor att 

förstå, att hantera och tackla problem och utmaningar och därför valde att lämna över ansvar 

till sjuksköterskor (Larsson et al., 2011a). En patient hade en inställning att avsäga sig allt 

eget ansvar och menade att vårdpersonalen skulle ta allt ansvar för vården, vilket utgjorde ett 

hinder för delaktighet (Aasa et al., 2013). En annan faktor som kunde hämma delaktighet var 

patienters kognitiva förmågor och funktioner samt grad av utbildning (Flink, Hansagi, Barach 

& Olsson, 2012). Patienter med mer än 12 års utbildning som vårdades på en akutmottagning, 

upplevde att de inte kände sig lika delaktiga i den basala omvårdnaden som patienter med 

lägre utbildning (Frank et al., 2010).  

 

Slutligen hade patienters hälsotillstånd stor betydelse för hinder för delaktighet (Flink et al., 

2012; Larsson et al., 2011a). Vid försämrat allmäntillstånd hos patienter, när 

sjukdomssymtom tog över eller vid förlorat medvetande uppgav patienter att de upplevde en 

brist på ork, vilja eller oförmåga att vara delaktiga. Patienter lämnade då över ansvaret till 

vårdpersonal (Larsson et al., 2011a). 

 

 

Individuella möjligheter för delaktighet 

 

Patienter såg möjligheter till delaktighet genom att själva ta ansvar och inta en aktiv roll i sin 

omvårdnad (Flink et al., 2012; Frank et al., 2009; Fröjd, Swenne, Rubertsson, Gunninberg & 

Wadensten, 2011;Säll Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson & Rask, 2011). Att ha goda 

möjligheter att delta i beslut i den egna vården betraktades som betydelsefullt (Fröjd et al., 

2011). Patienter upplevde att det krävdes mod att ta ansvar, ställa frågor, uttrycka önskemål 

och på så sätt våga vara delaktiga (Aasa et al., 2013; Frank et al., 2009). Att ta initiativ till 

delaktighet genom att aktivt be om information angående sitt tillstånd och framföra 

önskningar angående behandlingar skapade möjlighet till kontroll över sin situation (Frank et 

al., 2009; Säll Hansson et al., 2011). Patienters intresse i att aktivt vara delaktiga grundades i 

tidigare erfarenheter, där en förmåga att interagera och kommunicera med sjuksköterskor 

fanns (Flink et al., 2012). Tidigare positiva erfarenheter av vårdsituationer ledde till att 

patienter uttryckte ett stort förtroende för hälso- och sjukvården (Nygårdh, Malm, Wikby & 

Ahlström, 2011). 

 

Kunskap angående sjukdom och behandling var en viktig del för att kunna ha en aktiv roll och 

vara delaktig i sin vård (Nygårdh et al., 2011; Swenne & Skytt, 2013). Patienter önskade 

information angående olika alternativ till behandlingar där själva informationen ansågs 
viktigare än att delta i besluten angående vård och behandling (Höglund et al., 2010). 

Patienter ansåg att en viktig del för delaktighet var hur kommunikationen utformades. 

Kommunikation var en möjlighet för delaktighet och innebar att bli lyssnad på, att bli sedd 

och få att berätta om sin erfarenhet och upplevelse av sjukdom och hälsa (Ekdahl et al., 2010).  
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En möjlighet för ökad grad av delaktighet var att använda sig av anhöriga som stöd (Flink et 

al., 2012; Frank et al., 2009). Anhöriga användes av patienter för att nå personalens 

uppmärksamhet och för att få information som var relevant för patienten (Flink et al., 2012).  

 

 

Hinder i vårdrelationen av betydelse för delaktighet 

 

Sjuksköterskors attityder i vårdrelationen kunde, enligt patienter, utgöra hinder för delaktighet 

(Flink et al., 2012; Frank et al., 2009; Larsson et al., 2011a; Larsson, Sahlsten, Segesten & 

Plos 2011b;). Sjuksköterskors attityder kunde visa sig genom ett överlägset, okänsligt och 

ointresserat bemötande (Frank et al., 2009). Patienter menade att sjuksköterskor i sitt 

förhållningssätt visade en överlägsen attityd och att sjuksköterskor ansågs sig veta vad 

patienter behövde utan att ta hänsyn till önskningar och åsikter hos patienter (Eldh et al., 

2008; Flink et al., 2012; Larsson et al., 2011a, b). När sjuksköterskor distanserade sig från 

patienter med en avvisande attityd, hindrades ett ömsesidigt samarbete där patienter inte 

upplevde sig sedda eller bekräftade, vilket minskade patienters motivation till delaktighet 

(Larsson et al, 2011a). Situationer som speglade detta var när sjuksköterskor ifrågasatte 

patienters behov, visade bristande intresse eller inte agerade på patienters information och 

frågor angående omvårdnaden (Aasa et al., 2013). Sjuksköterskor kunde även ha en attityd 

som färgades av makt och kontroll, där patienter upplevde maktlöshet och en känsla av 

underläge (Larsson et al., 2010a). Patienter behövde känna känslomässig respons från 

sjuksköterskor för att bli bekräftade (Larsson et al., 2011a). Patienter med längre vårdtid 

upplevde att bemötandet blivit mer opersonligt och uppfattade sig ointressanta i 

vårdrelationen (Swenne & Skytt, 2013). Patienters egna attityder och agerande gentemot 

sjuksköterskor kunde utgöra hinder för delaktighet (Eldh et al., 2010). Patienter menade att 

det i vissa fall var ett hinder att visa sig kunnig angående sin sjukdom och kräva information 

(Frank et al., 2009; Säll Hansson et al., 2011). 

 

Ett hinder för patienters upplevelser av delaktighet i relationen, var bristande helhetssyn hos 

sjuksköterskor (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2008; Eldh et al., 2010; Säll Hansson et al., 2011). 

En brist på helhetssyn innebar att sjuksköterskor endast såg patienters sjukdomar istället för 

att se individer bakom (Eldh et al., 2008, 2010). Patienter menade att sjuksköterskor ofta 

bildade sig en helhetsuppfattning genom att endast ta del av patienters sjukdomshistoria i 

journaler, istället för att ta del av patienters egna berättelser (Eldh et al., 2008; Säll Hansson et 

al., 2011). Patienter belyste även hur sjuksköterskor ignorerade patienters åsikter och fattade 

beslut själva utan att dokumentera vad patienter bett om (Larsson et al., 2011b). Även 

sjuksköterskors fokus på specifika ansvarsområden medförde att andra faktorer som 

påverkade patienter missades (Säll Hansson et al., 2011). Patienter beskrev sjuksköterskors 

bristande förståelse och intresse av patienters upplevelser som hinder för delaktighet (Ekdahl 

et al., 2010). Fler kvinnor än män upplevde sämre delaktighet relaterat till att inte bli sedd 

som en individ (Eldh et al., 2008). 

 

Brister i kommunikationen var av betydelse för patienters upplevelse av delaktighet (Frank et 

al., 2009; Larsson et al., 2011a, b). När sjuksköterskor var ouppmärksamma och inte lyssnade 

på patienter, kunde det leda till missförstånd genom att sjuksköterskor pratade förbi patienter. 

Missförstånd kunde även uppstå om sjuksköterskor använde ett språk som patienter inte 

förstod t.ex. latinska ord eller om sjuksköterskor pratade dålig svenska (Larsson et al., 2011b). 

Upplevelsen av att inte tala samma språk som sjuksköterskor bidrog till att patienter ansåg sig 

oförmögna att förmedla sina upplevelser så att sjuksköterskor kunde förstå dem (Nygårdh et 
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al., 2010). Patienter beskrev också att innebörden av information kunde vara svår att förstå av 

patienter (Eldh et al., 2008; Nygårdh et al., 2011). Otillräcklig eller obegriplig information 

resulterade i sämre upplevelse av delaktighet hos äldre patienter (Ekdahl et al., 2010). Även 

på vilket sätt patienter blev tilltalade var av betydelse för delaktighet (Larsson et al., 2011b). 

Patienter uppgav att sjuksköterskor ibland gav ironiska kommentarer och använde ett 

barnsligt språk, vilket uppfattades som nedvärderande och förringande (Larsson et al., 2011b). 

Såväl det verbala språket som kroppsspråket, upplevdes som viktiga delar i kommunikationen 

mellan sjuksköterskor och patienter (Säll Hansson et al., 2011). Sjuksköterskor kunde genom 

sitt kroppsspråk visa misstroende och bristande engagemang gentemot patienters egna 

beskrivningar (Höglund et al., 2010). När sjuksköterskor själva tog kontrollen och fattande 

beslut angående patienters vård och behandling, utan att ta hänsyn till patienters åsikter eller 

vetskap, kände sig patienter ignorerade och utan möjlighet att påverka och delta (Flink et al., 

2012; Larsson et al., 2011b). Patienter kände även hinder för delaktighet när sjuksköterskor 

diskuterade patienters vård med anhöriga utan att involvera patienter i diskussionen (Larsson 

et al., 2011a). 

 

 

En vårdrelation som möjliggör delaktighet 

 

Sjuksköterskors attityd och förhållningssätt gentemot patienter var av stor betydelse för 

patienters upplevelser av möjligheter för delaktighet i sin omvårdnad (Aasa et al., 2013; 

Ekdahl et al., 2010; Eldh et al., 2010; Flink et al., 2012; Frank et al., 2009; Höglund et al., 

2010; Larsson et al., 2011a, b; Nygårdh et al., 2011; Säll Hansson et al., 2010). När patienter 

möttes av positiva attityder som vänlighet, engagemang och uppmuntran upplevde de en 

större vilja att vara delaktiga i sin vård (Flink et al., 2012). Patienter ansåg det viktigt att 

sjuksköterskor var lyhörda och genuint intresserade för patienters behov och att relationen 

mellan patienter och sjuksköterskor byggde på respekt, jämställdhet och förståelse (Eldh et 

al., 2010; Flink et al., 2012; Frank et al., 2009). Patienter menade att sjuksköterskors förmåga 

till reflektion över sitt förhållningssätt kunde bidra till empati och respekt (Nygårdh et al., 

2011).  

 

En ökad möjlighet för patienter att vara delaktiga var när sjuksköterskor i sin omvårdnad 

utgick från en helhetssyn på patienter och såg patienter som unika individer med unika behov 

(Eldh et al., 2010; Frank et al., 2009; Höglund et al., 2010; Larsson et al., 2011b; Nygårdh et 

al., 2011). En helhetssyn innebar att sjuksköterskor tog hänsyn till patienters hela 

livssituation, såg patienters fysiska, psykiska och existentiella behov samt uppmärksammade 

förändringar i behov över tid (Frank et al., 2009).  

 

Interaktionen mellan sjuksköterskor och patienter i samband med informationsutbyte 

upplevdes viktigt för patienter (Frank et al., 2009; Höglund et al., 2010; Nygårdh et al., 2011).  

Möjlighet för delaktighet uppstod i en dialog, där det fanns balans i maktförhållandet mellan 

sjuksköterskor och patienter (Frank et al., 2009). Patienter värdesatte en fungerande 

tvåvägskommunikation där både sjuksköterskor och patienter ömsesidigt delade information. 

Patienter önskade följdfrågor, av sjuksköterskor, som gav patienter möjlighet att berätta om 

de inte förstått information eller önskade fördjupad information (Höglund et al., 2010). 

Patienter föredrog öppna frågor på ett begripligt språk. Att det fanns tid och möjlighet att få 

svar på frågor menade patienter var en förutsättning för delaktighet (Frank et al., 2009). 

Patienter ansåg det även viktigt att sjuksköterskor tog till vara på och beaktade patienters egen 

kunskap (Larsson et al., 2011b). Individanpassad information motiverade patienter att aktivt 
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delta i sin egen omvårdnad (Aasa et al., 2013; Larsson et al., 2011b). Patienter önskade 

information vilken kunde ges muntligt och även gärna skriftligt och gälla sjukdom, 

behandling eller undersökningar. Många patienter upplevde sig delaktiga och som en tillgång 

i omvårdnaden när de själva fick ansvar att utföra delar av sin egenvård t.ex. administrering 

av läkemedel, mobilisering och vätske- och kalorimätning (Aasa et al., 2013; Eldh et al., 

2010).  

 

 

En organisation som utgör hinder för delaktighet 

 

Att inte förstå organisation, struktur och sjuksköterskors prioriteringar av patienter upplevdes 

som ett hinder för delaktighet (Frank et al., 2009). Speciellt tydligt var det på 

akutmottagningar, där patienter upplevde sig vara av låg prioritet i samband med långa 

väntetider. Patienter upplevde att sjuksköterskor var upptagna med något viktigare och sänkte 

sina krav på delaktighet. Antalet inlagda patienter som väntade på behandling, var av 

betydelse för hur mycket tid sjuksköterskor kunde avsätta för enskilda patienter (Frank et al., 

2009). Patienter upplevde det svårt att förstå hur personalorganisationen var uppbyggd och 

kunna skilja på olika yrkeskategorier (Swenne & Skytt, 2013). Äldre patienter upplevde ett 

underläge gentemot sjuksköterskor och såg dem högre upp i hierarkin vilket medförde att de 

gav sjuksköterskor förtroende att ta beslut i vård och behandling (Ekdahl et al., 2010). 

 

Ronden var en företeelse patienter upplevde för kort och innehöll ofta kommunikation endast 

ur ett medicinskt perspektiv (Swenne & Skytt, 2013). Patienter ansåg att ett högt antal 

deltagare i ronden bidrog till en känsla av underläge gentemot vårdpersonalen, eftersom de 

ofta pratade över huvudet på patienter (Flink et al., 2012; Swenne & Skytt, 2013). Bristande 

sekretess när medpatienter hörde vad som togs upp på ronden var en orsak till att patienter 

inte ställde frågor angående vård och behandling (Swenne & Skytt, 2013). Äldre patienter 

menade att personalen pratade med varandra under ronden och det var svårt att uppfatta vad 

som sades och därför lämnades ansvar för beslut angående vård och behandling till läkare och 

sjuksköterskor (Foss, 2011). 

 

En stressig miljö där sjuksköterskor hade tidsbrist upplevdes som ett hinder för delaktighet 

(Flink et al., 2012; Foss, 2011; Nygårdh et al., 2011). Patienter menade, enligt Nygårdh et al. 

(2011), att detta visade sig som att sjuksköterskor var fysiskt närvarande, men verkade ha 

tankarna någon annanstans. Bristen på sjuksköterskors fulla uppmärksamhet ledde till att 

patienter avstod från att ställa frågor (Nygårdh et al., 2011). Äldre patienter upplevde sig 

utelämnade i den stressiga miljön och tvingades acceptera att den stressiga kulturen på 

sjukhuset inte gav möjlighet för delaktighet (Foss, 2011). Även en kort vårdtid resulterade i 

mindre tid för kommunikation och en ökad upplevelse av att personalen var stressad (Ekdahl 

et al., 2010). Brist på lediga plaster på sjukhuset kunde innebära att patienter flyttades till ny 

avdelning med okänd personal eller kände att de skickades hem för tidigt (Larsson et al., 

2011a). Patienterna kände sig då ofta åsidosatta och utlämnade. I samband med utskrivning 

upplevde patienter tidsbrist som orsak till bristande delaktighet, eftersom de inte fick ett 

enskilt utskrivningssamtal med tid att få svar på frågor (Aasa et al., 2012). Patienter beskrev 

att de blivit så irriterade över att vänta på vårdpersonal i samband med utskrivning att de 

lämnat sjukhuset innan den formella utskrivningen (Flink et al., 2012). 

 

Bristande kontinuitet upplevdes som ett hinder för delaktighet, då det medförde svårigheter 

för patienter att etablera relationer med sjuksköterskor (Larsson et al., 2011a, b; Nygårdh et 



    laga B: 1 

13 
 

al., 2011; Swenne & Skytt, 2013; Säll Hansson et al., 2011). Att ständigt möta ny personal 

kunde ge en känsla av att vara ensam i en större grupp (Säll Hansson et al., 2011). Patienter 

beskrev att ett ömsesidigt förtroende tog tid att bygga upp och att reparera det vid 

personalbyten, tog ännu längre tid (Nygårdh et al., 2011). Patienter saknade kännedom om 

vilka sjuksköterskor som var patientansvariga och därmed vilka sjuksköterskor de skulle 

vända sig till med frågor (Fröjd et al., 2011). Brister i dokumentation och kommunikation 

sjuksköterskor emellan, sågs som en orsak till sämre kontinuitet i omvårdnaden, då det bidrog 

till att sjuksköterskor agerade olika vilket även var hinder för delaktighet (Larsson et al., 

2011a; Swenne & Skytt, 2013). Om patienter upplevde att de hela tiden behövde upprepa 

informationen, kunde det leda till oro och missnöje (Larsson et al., 2011a). Patienter inbjöds 

inte till att bli delaktiga i dokumentationen (Larsson et al., 2011b). 

 

 

En organisation som möjliggör delaktighet 

 

Patienter belyste vikten av att kunna prata i lugn och ro med sjuksköterskan, utan att känna av 

en stressig miljö (Frank et al., 2009). Patienter eftersökte en lugn atmosfär där sjuksköterskor 

var närvarande och gav patienter en känsla av bekräftelse (Nygårdh et al., 2011). Patienter 

ansåg det vara betydelsefullt att sjuksköterskor visade att det fanns tid för dem. (Swenne & 

Skytt, 2013). Sjuksköterskor hade en avgörande roll, menade patienterna, att alltid finnas till 

hands när de behövde dem (Nygårdh et al., 2011). Att vården upplevdes tillgänglig och att de 

kunde få svar på sina frågor utan att behöva känna att de var till besvär. Regelbundna 

kontakter med hälso- och sjukvårdpersonal ansågs viktigt vid långvarig sjukdom för att känna 

tryggheten att de inte glömts bort. 

 

Kontinuitet var betydelsefullt för patienter (Flink et al., 2012; Frank et al., 2009). Att känna 

igen sjuksköterskor och få möjlighet att bygga upp en relation gav trygghet och därmed ökad 

förutsättning för delaktighet (Frank et al., 2009). När patienter träffade och pratade med kända 

sjuksköterskor bidrog det till ökad tillit, vilket var betydande för delaktighet och 

kommunikation (Flink et al., 2012). Patienter kände sig extra delaktiga när personalen visade 

att patienter var viktiga och betydelsefulla (Frank et al., 2009). När patienter kände att 

sjuksköterskor var kompetenta bidrog det till en känsla av trygghet. De behövde inte veta allt, 

bara de var medvetna om sina begränsningar och rådfrågade annan personal vid behov 

(Swenne & Skytt, 2013). 

 

Patienter inom planerad vård beskrev bättre förutsättningar för delaktighet i form av tid och 

resurser att individanpassa omvårdnaden (Fröjd et al., 2011). Det framkom att det 

preoperativa mötet med en sjuksköterska var viktigt för känslan av delaktighet. Patienter 

beskrev att de kunde få svar på frågor och få information i lugn och ro. De fick även en chans 

att bekanta sig med miljön på vårdavdelningen (Aasa et al., 2013). Patienter i akutsjukvård 

beskrev att de var nöjda med att bli omhändertagna och informerade om vad som hände i 

nuläget och hade inga andra förväntningar på delaktighet i det akuta skedet (Höglund et al., 

2010). Vid ronden önskade patienter ett kompletterande enskilt möte. Det upplevdes att det då 

fanns tid och möjlighet att ställa frågor och diskutera olika möjligheter för vård och 

behandling (Swenne & Skytt, 2013). Under mötet önskades både muntlig och skriftlig 

information. Patienter ansåg att det var viktigt att sjuksköterskor var närvarade på ronden för 

att förtydliga information, upprepa information och föra fram patienters önskningar (Swenne 

& Skytt, 2013).  
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Patienter såg en möjlighet i att påverka sin vård och vara delaktiga genom att delta i 

hälsoundersökningar, anmäla klagomål till patientnämnder eller till exempel klagomålsboxar 

(Frank et al., 2009).  

 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Datainsamling skedde genom systematisk litteratursökning i databaserna Cinahl, PubMed och 

SveMed+. Valet av dessa gjordes då de innehåller forskning inom omvårdnad och 

evidensbaserad kunskap. Sökningar i SveMed+ resulterade inte i några nya relevanta artiklar. 

Endast vetenskapliga artiklar på engelska valdes. Ett identifierat avgränsat område som ska 

studeras är enligt Friberg (2012) en förutsättning för att hitta bra sökord. Valet av sökord 

ansågs adekvata utifrån syftet för studien. Flera sökningar resulterade i dubbletter vilket visar 

på att sökorden varit relevanta och täckt in sökområdet. Tidsintervallet 2008-2014 valdes för 

att generera ny kunskap inom området. Fritext ord användes för att skapa en bredd i 

sökningen för att hitta relevanta artiklar till litteraturstudien. I Cinahl där de flesta 

sökningarna gjorts finns patient participation inte med som ämnesord vid användning av 

Cinahl Headings, utan consumer participation var det mest närliggande. Flera relevanta 

artiklar som hittades i fritextsökningen kom inte upp när sökningen gjordes med consumer 

participation. Alla titlar lästes på de artiklar som framkom i sökningarna, de som direkt 

ansågs irrelevanta valdes bort. Det kan därmed ha påverkat att relevanta artiklar kan ha 

missats. Subjects/keywords användes även som vägledning vid osäkra fall. 

En kartläggning visade att samtliga resultatartiklar speglade patienters upplevelser av 

delaktighet inom västerländsk vård och att samtliga artiklar var från Norden, vilket kan ses 

som en styrka. Detta har inte varit avsiktligt men visar att övervägande delen av forskning 

inom detta ämne verkar bedrivas i västvärlden och avspeglas därmed i artikelsökningen. 

Därför anses resultatet som framkom överförbart till svenska förhållanden. Några av 

författarna förekom i fler än en artikel vilket skulle kunna ses som en svaghet i variation men 

även som en styrka då deras forskning om delaktighet ger en fördjupning i ämnet. Vid 

granskning av urvalsförfarande i svenska studier framkom att icke-svensktalande patienter 

exkluderats i flertalet studier vilket bidrar till en sämre överförbarhet av studiernas resultat i 

vården med patienter från andra kulturer. Det hade varit värdefullt att involvera fler kulturer 

och länder för att bidra till ett vidare perspektiv inom ämnet. Artiklarna baserar sina studier på 

patienter med olika sjukdomar och olika vårdinstanser. Resultatet anses bidra till en 

övergripande beskrivning av ämnet som kan ge underlag för vidare diskussion och forskning. 

Urvalet av artiklar resulterade både i kvalitativa och kvantitativa artiklar. Urvalet består av 

totalt 15 artiklar varav 11 är kvalitativa. Kvalitativa artiklar ger en djupare beskrivning av 

patienters upplevelser, vilket mest överensstämmer med frågeformuleringen. Kvantitativa 

artiklar inkluderades för att styrka studien med generaliserbar data då de bidrar med statistik 

från en större urvalsgrupp (Forsberg & Wengström, 2008). Artiklarna i urval 2 granskades 

med bedömningsmallar för studier med kvalitativ och kvantitativ metod av Carlsson och 

Eiman (2003) först enskilt och sedan gemensamt. Valet av bedömningsmall medförde att 

artiklar bedömdes utifrån fastställda kriterier vilken gav en poängsumma som sedan räknades 

om i procent och resulterade i en gradering I-III. Samtliga artiklar fick vid granskning grad I, 

vilket styrker den vetenskapliga kvalitén i studien. Vid granskning av de två artiklar med 
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kombinerad kvalitativ och kvantitativ användes bedömningsmallen för kvalitativa studier, då 

det i studien framkom kvalitativ data. Vid granskning av de två artiklar med kombinerad 

metod och de två med kvantitativ metod framkom ett större bortfall vilket med 

bedömningsmall enligt Carlsson och Eiman (2003) inte påverkade graderingen av artiklarna, 

vilket i efterhand kan ses som en svaghet av bedömningsmallens pålitlighet. Att följande 

artiklar, med ett bortfall på mer än 50%, användes i resultatet kan ses som en svaghet. I både 

Eldh et al. (2008, 2010) studier med kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod redovisades 

ett bortfall på 60%. Enkäter delades ut till 900 patienter och 362 enkäter besvarades. Inga 

påminnelser skickades ut vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen.  Frank et al. (2010) studie 

med kvantitativ metod redovisade ett bortfall på 54%. Frågeformulär skickades till 780 

patienter och 356 frågeformulär besvarades. Detta trots att påminnelser skickades ut. Vid 

enkätundersökningar är det, enligt Forsberg och Wengström (2013), vanligt med bortfall. 

Vilken bortfallsprocent som kan anses stor eller liten kan variera i olika studier och påverkan 

på resultatet bör analyseras och diskuteras av forskaren. Detta gjordes i de aktuella studierna. 

Samtliga resultatartiklar som inkluderats i studien har haft tillstånd från etisk kommitté eller 

påvisat noggranna etiska överväganden vilket ses som en styrka (Forsberg & Wengström, 

2008). En induktiv ansats har använts för att förutsättningslöst granska studiernas resultat 

innehållande patienters egna upplevelser av delaktighet i omvårdnad (Priebe & Landström, 

2013). Efter att artiklarnas vetenskapliga kvalitet fastställts lästes samtliga resultatartiklar 

enskilt och innehåll som ansågs beskriva patienters upplevelser av hinder och möjligheter för 

delaktighet färgmarkerades och analyserades sedan gemensamt. Följande områden 

identifierades: individ, relation och organisation. Vid nästa enskilda genomläsning skrevs text 

ned, vilket ökar trovärdigheten av resultatet. Att text skrevs ned ansågs även styrka 

pålitligheten i analysen. För att minimera eventuell påverkan av författarnas förförståelse 

gjordes analysen både enskilt och gemensamt (Wallengren & Henricson, 2013). Det kan ses 

som en styrka att samtliga artiklar först genomlästes enskilt och sedan diskuteras gemensamt 

avseende likheter och skillnader för att få fram kategorier som svarade på syftet (Friberg, 

2012). Följande kategorier framkom: individuella hinder för delaktighet, individuella 

möjligheter för delaktighet, hinder i vårdrelationen av betydelse för delaktighet, en 

vårdrelation som möjliggör delaktighet, en organisation som utgör hinder för delaktighet och 

en organisation som möjliggör delaktighet. Resultatets trovärdighet styrks genom att varje 

kategori består av flera artiklar (tabell 2).  

 

 

Resultatdiskussion 

Patienters individuella förutsättningar såsom ålder (Ekdahl et al., 2010; Foss, 2011; Frank et 

al., 2010; Höglund et al., 2010), tidigare erfarenheter och kunskap (Aasa et al., 2013; Flink et 

al., 2012; Larsson et al., 2011a; Swenne & Skytt, 2013) personlighetsdrag (Aasa et al., 2013; 

Larsson et al., 2011), kognitiva förmågor samt utbildning (Flink et al., 2012) har stor 

betydelse för upplevelsen av delaktighet. Patienter kan inta en passiv roll i sin vård genom att 

överlåta ansvar till sjuksköterskor. Resultatet visar att äldre och yngre patienter har olika 

upplevelser och syn på delaktighet beroende på uppfostran och generationsskillnader (Foss, 

2011; Frank et al., 2010). Äldre patienter intar oftare en mer passiv roll än yngre patienter 

(Ekdahl., 2010). En aktiv roll kräver att patienten själv tar ansvar och initiativ för delaktighet 

och kräver mod och självförtroende (Aasa et al., 2013; Frank et al., 2009). Det är således 

viktigt att sjuksköterskor ser patienter som unika individer för att kunna möta patienters 

individuella behov, vilket beskrivs i såväl tidigare forskning (Berg & Sarvimäki., 2003; Eldh 

et al., 2006; Hendersen, 2003; Sahlsten et al., 2007) samt ingår i sjuksköterskors profession
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(Bentling, 2013). I den individuella aspekten av hinder och möjligheter för delaktighet saknas 

i resultatet en beskrivning av kulturella skillnader av betydelse för delaktighet. I dagens 

mångkulturella samhälle finns individer av olika kultur och bakgrund bland såväl patienter 

som sjukvårdspersonal, vilket kräver kunskap för att bemöta.   

 

I relationen tas sjuksköterskors förhållningssätt och attityd mot patienter upp som stor 

betydelse för delaktighet (Aasa et al., 2013; Ekdahl et al., 2010; Eldh et al., 2010; Flink et al., 

2012; Frank et al., 2009; Höglund et al., 2010; Larsson et al., 2011a, b; Nygårdh et al., 2011; 

Säll Hansson et al., 2010). Resultatet bekräftar tidigare forskning som visar att holistisk, 

respektfull, personstärkande och individanpassad vård är viktiga delar i en vårdrelation som 

möjliggör delaktighet (Morgan & Yoder, 2012; Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2009). 

Beskrivningen av brister gällande dåligt bemötande speglas i de anmälningar som görs till 

landstingens patientnämnder (Socialstyrelsen, 2012). Dåligt bemötande strider även mot ICN 

(2012) etiska kod för sjuksköterskor, som tar upp rätten till ett värdigt bemötande och 

respektfull behandling.  

 

I relationer mellan sjuksköterskor och patienter beskrivs interaktionen med ett ömsesidigt 

samspel vara av stor betydelse för möjligheten till delaktighet (Frank et al., 2009; Höglund et 

al., 2010; Nygårdh et al., 2011). Delaktighet uppstår enligt patienter, i dialoger med 

maktbalans och fungerande tvåvägskommunikation där sjuksköterskor och patienter 

ömsesidigt delar information (Frank et al., 2009). Resultatet överensstämmer med Travelbees 

teori (1971) angående den mellanmänskliga ömsesidiga relationen. Travelbee belyser vikten 

av att lära känna patienten och att förstå och tillgodose patientens behov. Bristande helhetssyn 

där patienter inte ses som individer, har negativ inverkan på kommunikationen (Travelbee, 

1971). Att se patienter som en medaktör i vården inbjuder, enligt Morgan och Yoder (2012), 

patienter till att medverka och ha möjlighet att påverka sin egen vård. Optimala partnerskap i 

vården kan, enligt Kristensson Uggla (2014), endast uppstå om sjuksköterskor ser patienter 

som jämbördiga partners och inte som underlägsna och okunniga patienter. Sådana relationer 

kräver genuint intresse för patienters upplevelser, empatisk förmåga, ärlighet och 

självkännedom (Morgan & Yoder, 2012). 

 

En helhetssyn av patienter som individer har en stor betydelse även i relationen i samband 

med kommunikation och information (Frank et al., 2009; Larsson et al., 2011a, b). Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) har patienter rätt till individanpassad information 

angående hälsotillstånd, undersökningar samt vård och behandling. Patienter beskriver i 

resultatet vikten av att sjuksköterskor talar ett språk som patienter förstår, användandet av 

kroppsspråk i kommunikationen samt betydelsen av att beakta patienters egna kunskaper och 

behov (Frank et al., 2009; Höglund et al., 2010; Nygårdh et al., 2011). Detta innebär att 

sjuksköterskor ska anpassa information till patienters individuella förutsättningar såsom 

språk, kunskaper och erfarenhet, kognitiva förmågor, hälsotillstånd samt kulturell och 

språklig bakgrund (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Resultatet visar att patienter upplever brister i organisationen som påverkar möjligheten till 

delaktighet. För att patienten och sjuksköterskan ska kunna etablera en ömsesidig relation 

byggd på tillit och respekt krävs kontinuitet (Flink et al., 2012; Frank et al., 2009; Larsson et 

al., 2011a, b; Nygårdh et al., 2011; Swenne & Skytt, 2013; Säll Hansson et al., 2011) och en 

tillåtande miljö utan stress (Flink et al., 2012; Foss, 2011; Frank et al., 2009; Nygårdh et al., 
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2011). Ansvaret att skapa möjlighet för patienters delaktighet ligger hos sjuksköterskan, vilket 

försvåras av organisationer och kulturer som råder i sjukvården (Bergbom, 2013). Bristen på 

kontinuitet nämns även i tidigare forskning som ett hinder för delaktighet och kan enligt 

Sahlsten, Larsson, Plos och Lindencrona (2005) bero på konsekvenser av minskad bemanning 

av sjuksköterskor med större patientgrupper och även som ett resultat av skapandet av 

individuella scheman.  

Tidsbrist hos sjuksköterskor leder till en stressig miljö och beskrivs i flera studier som ett 

hinder för delaktighet (Flink et al., 2012; Foss, 2011; Nygårdh et al., 2011). Ett större 

europeiskt forskningsprojekt, där arbetsmiljön för sjuksköterskor kopplas till vårdkvalité, 

visar att säker vård har en tydlig koppling till sjuksköterskors arbetsbelastning och menar att 

när sjuksköterskor har ansvar för många patienter påverkar detta förutsättningar för en säker 

vård (Aiken et al., 2014). Antalet inneliggande patienter har betydelse för hur mycket tid 

sjuksköterskor kan avsätta för enskilda patienter (Frank et al., 2009). Aiken et al. (2014) 

belyser stora variationer mellan länder och även mellan sjukhus i samma länder. Utmärkande 

för Sverige är stora variationer i bemanning på akutsjukhus. Kvangarsnes, Torheim, Hole och 

Öhlund (2013) belyser sjuksköterskors utmaningar i akutsjukvård att eftersträva patienters 

upplevelser av att vara delaktiga i vården utan att patientsäkerheten påverkas. Resultatet 

bekräftar att patienter inom planerad vård beskriver bättre förutsättningar för delaktighet i 

form av tid och resurser att individanpassa vården (Fröjd et al., 2011). När patienter inte 

förstår organisation, struktur och sjuksköterskors prioriteringar leder detta till att patienter 

upplever hinder för delaktighet. Speciellt tydligt är det inom akutsjukvården där patienter 

upplever sig själva vara av låg prioritet då sjuksköterskor är upptagna av annat och patienter 

sänker då sina krav på delaktighet (Frank et al., 2009). 

Brister i organisationen som påverkar patienters möjlighet till delaktighet kan bero på en rad 

faktorer. Dagens hälso- och sjukvårdssystem i västvärlden är, enligt Bergbom (2013), 

hierarkiskt uppbyggda med stark inriktning på att uppnå satta produktionsmål. Krav på 

effektivitet och produktivitet ökar stressen hos sjukvårdspersonalen och ett uppgiftscentrerat 

arbetssätt uppstår, vilket kan leda till en syn på patienten som ett objekt. Vidare beskrivs en 

uppgiftscentrerad vård som en vård där ingen behöver ta ansvar för mer än utförandet av 

enskilda arbetsuppgifter (Bergbom, 2013). Personcentrerad vård innebär en vård där patienter 

behandlas som personer som inte kan reduceras till sjukdomar (Wolf & Carlström, 2014). 

Utgångspunkten är patientens berättelse och ett partnerskap mellan patienten och 

sjuksköterskan. Ett personcentrerat synsätt och arbetssätt i organisationen kräver en 

gemensam värdegrund som tillåter att sätta patienten och relationen i centrum (Wolf & 

Carlström, 2014). 

 

 

Konklusion 

Patienter har individuella förutsättningar såsom ålder, personlighet, tidigare kunskaper 

angående sin sjukdom och tidigare erfarenheter av vård och behandling som kan innebära 

såväl hinder som möjligheter för delaktighet i vården. En helhetssyn på patienter som unika 

individer eller personer hjälper sjuksköterskan att se patienters olika behov utifrån de 

skillnader som finns. Patienter beskriver sjuksköterskors attityder och förhållningssätt som 

betydelsefullt upplevelsen av delaktighet. Vårdrelationen är ett viktigt forum för att skapa 

delaktighet. Det är sjuksköterskors ansvar att etablera ömsesidiga relationer till patienter och 

relationer ska byggas på tillit och respekt. Patienter har även eget ansvar för delaktighet 
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genom att inta en aktiv roll. I relationen belyser patienter betydelsen av en fungerande 

tvåvägskommunikation i en dialog utöver det professionella, där patienter och sjuksköterskor 

har balans i maktförhållandet. Organisationen har betydelse för möjligheter till delaktighet 

enligt patienter. En stressig miljö med brist på kontinuitet och tid hos personalen försvårar 

skapandet av betydelsefulla vårdrelationer vilket är ett betydande hinder för delaktighet.  

 

 

Implikation  

 

Att främja patienters delaktighet ingår i sjuksköterskors profession och är en del i 

sjuksköterskors omvårdnadsarbete. Kunskap angående patienters upplevelser av hinder och 

möjligheter för delaktighet krävs för att kunna möta patienters behov och främja delaktighet. 

Det är därför viktigt att redan i sjuksköterskeutbildningen belysa vikten av patientdelaktighet. 

På arbetsplatser är det av vikt att reflektera och erhålla kunskap angående vårdpersonals 

attityder, värderingar och förhållningssätt gentemot patienter. 

För att kunna möta patienters olika individuella behov krävs att sjuksköterskor har en 

helhetssyn av människan som utgångspunkt i omvårdnaden. Forskning visar att det råder 

brister i organisationen som medför hinder för patienters delaktighet. För att kunna bygga upp 

en mellanmänsklig relation krävs tid och kontinuitet, vilket ofta saknas i dagens hälso- och 

sjukvård som ofta har fokus på produktivitet och effektivitet. Att utveckla organisationen mot 

ett mer personcentrerat synsätt skulle kunna främja delaktighet. Det kräver en gemensam 

värdegrund med tydliga mål, vilket kan bidra till att minska patienters klagomål på vården 

gällande dåligt bemötande och brister i information. Ytterligare forskning angående 

organisationens betydelse för delaktighet skulle vara intressant. Då vi lever i ett allt mer 

mångkulturellt samhälle skulle även forskning angående upplevelsen av delaktighet hos 

patienter från andra kulturer behövas för att kunna möta deras behov av delaktighet.  
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Adult 19+ years 

34 9 (*4) 7 (*3) 2 

24-feb Cinahl Patient participation 

AND facilitators 

Limits:             

Abstract available   

Year 2008-2014     

Peer Reviewed   

English language 

8 3 (*2) 0 0 

24-feb PubMed Patient participation 

AND facilitators 

AND nursing                

Limits:             

Abstract available     

Full text available     

Last 5 years         

English language 

20 5 (1*) 3 (*1) 0 

26-feb Cinahl Patient participation 

AND patient          

Limits:                
Linked full text         

Abstract available        

Year 2008-2014     

Peer Reviewed      

English language          

all adult 

80 28 (*18) 19 

(*13) 

1 

26-feb PubMed AU Swenne AND 

participation 

4 2 (*1) 2 (*1) 1 

 
(*) antal dubbletter i tidigare sökningar. 



 

Tabell 4: Artikelöversikt med kvalitativ metod    Bilaga B: 1 

 

Publika-

tionsår 

Land    

Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                     

Urval                                

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2013 

Sverige 
Cinahl 

Aasa, A     

Hovbäck, M  
Berterö, C M 

The importance of 

preoperative 
information for 
patient 

participation in 
colorectal surgery 
care 

Syftet var att 

identifiera och 
beskriva patienters 
erfarenheter av pre-

operativt samtal med 
sjuksköterska enl 
ERAS-modellen, och 

dess påverkan på 
patienters delaktighet 

i den egna vården. 

Kvalitativ ansats med en 

tolkande interpretativ 
fenomenologisk analys. 
Strukturerade intervjuer. 12 

patienter intervjuades, 9 män och 
3 kvinnor. Ålder 46-73 år. Inget 
bortfall. Etiskt granskad. 

Patienter kände sig bekräftade i det 

preoperativa samtalet. Att känna 
tillit till vårdgivare var viktigt för 
patienters upplevelse av trygghet 

och delaktighet i den egna vården. 
Studie visar att ERAS- samtalet 
upplevs strukturerat och 

individuellt anpassat, bidrog till 
ökad upplevelse av delaktighet. 

Grad I 

2010 
Sverige 

Cinahl 

Ekdahl, A W.  
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 få 
fördjupad kunskap 

om svaga äldre 
patienters preferens 
av delaktighet i 

medicinska beslut 
under 

sjukhusvistelse.  

Kvalitativ metod med 
innehållsanalys. Strategiskt urval, 

patienter > 75 år, inlagda 3 eller 
flera gånger senaste 12 mån och 
med flera medicinska diagnoser. 

Semistrukturerade intervjuer med 
15 patienter, 10 kvinnor och 5 

män. Inget bortfall. Etiskt 
granskad. 

Delaktighet för äldre beskrevs som 
att bli informerad och uppleva en 

bra kommunikation, inte att delta i 
beslut i vård och behandling. 
Faktorer som möjliggör och 

hindrar delaktighet framkom i 
intervjuerna. 

Grad I 

2012     
Sverige    
Cinahl 

Flink, M         
Öhlén, G     
Hansagi, H   

Barach, P     
Olsson, M 

Beliefs and 
experiences can 
influence patient 

participation in 
handover between 

primary and 
secondary care - a 
qualitative study 

of patient 
perspectives 

Syftet var att öka 
kunskapen och 
förståelsen av 

patienters upplevelse 
av delaktighet i 

överrapportering 
mellan primär- och 
slutenvården i 

samband med 
inläggning och 
utskrivning. 

En kvalitativ induktiv 
innehållsanalys användes. 23 
patienter med kronisk sjukdom 

intervjuades angående sina 
erfarenheter av överrapportering 

/flytt mellan 3 kliniska 
mikrosystem: akuten, 
vårdavdelning och vårdcentral. 

Bortfall angivet. Etiskt granskad. 

Patienter var aktivt delaktiga i 
överrapporteringen, när de kände 
behov av att säkerställa kontinuitet 

i vården. De var mindre aktiva när 
de uppfattade att deras delaktighet 

var onödig eller inte värderades. I 
akutvård kan utskrivningsmöten 
vara viktiga för att möjliggöra 

patienters delaktighet i samband 
med överrapportering. 

Grad I 
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Publika-

tionsår     

Land    

Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                 

Urval                                

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

 2011    
Norge        
Cinahl 

Foss, C Elders and patient 
participation 
revisited - a 

discourse analytic 
approach to older 

persons´ 
reflections on 
patient 

participation 

Syftet var att få en 
inblick i på vilket 
sätt äldre personer 

upplever sig som 
delaktiga i sin vård 

och hur sociala, 
kulturella och 
historiska 

bakgrunder 
påverkar. 

Kvalitativ design med 
diskursanalys. Strategiskt 
urval. Djupintervjuer med 18 

patienter, ålder 80+. 10 män 
och 8 kvinnor. Svårt att få 

många patienter att delta i 
studien, men inget bortfall på 
de som accepterat. Etiskt 

granskad. 

Äldre patienter ville vara delaktiga i 
sin vård och de använde aktivt olika 
strategier som syftade till att få 

inflytande. Att vara delaktig 
upplevdes som ett beteende som 

krävde självförtroende. Behoven av 
delaktighet hos äldre var ofta i 
konflikt med de moderna metoder 

som förekom i dagens effektiva 
sjukhusvård. 

Grad I 

2009   
Sverige    

Cinahl 

Frank, C           
Asp, M      

Dahlberg, K 

Patient 
participation in 

emergency care - 
A 
phenomenographic 

study based on 
patients´lived 

experience 

Syftet var att 
beskriva patienters 

olika uppfattningar 
om patient 
delaktighet i 

omvårdnad på en 
akutmottagning. 

Kvalitativ deskriptiv design. 
Fenomenografisk ansats med 

epistemologisk livsvärldsteori 
som grund. Intervjustudie. 
Strategiskt urval. 9 patienter 

deltog, 4 kvinnor och 5 män, 
ålder 26-73. Inget bortfall. 

Etiskt granskad.  

Patienters uppfattningar av delaktighet 
delades in i tre kategorier som 

genererade en djupare förståelse av 
hur patienter upplevde sin vård. 
Förståelsen kan bidra med utveckling 

av vårdens kvalité. Patienter har olika 
behov av delaktighet, viktigt med en 

utgångspunkt i varje individ för 
vårdandet. 

Grad I 

2010    
Sverige   

Cinahl 

Höglund, A T.    
Winblad, U    

Arnetz, B      
Arnetz, J E. 

Patient 
participation 

during 
hospitalization for 
myocardial 

infarction: 
perceptions among 
patients and 

personnel 

Syftet var att 
undersöka och 

beskriva såväl 
personals som 
patienters 

upplevelse av 
patient delaktighet i 
vården. 

Kvalitativ metod. Intervjuer 
med 5 fokusgrupper, 2 med 

patienter (8st) och 3 med 
personal (17st). Totalt 25 
deltagare från 3 olika sjukhus 

i Sverige. Strategiskt urval. 
Bortfall ej angivet. Etiskt 
granskad. 

Fem teman framkom under resultatet; 
betydelsen av patient delaktighet, att 

det gav positiva resultat, svåra 
situationer samt hindrande och 
främjande faktorer. Patienters och 

personals upplevelser redovisas 
separat. 

Grad I 
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Publika-

tionsår     

Land    

Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                         

Urval                                

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2011 

Sverige 
Cinahl 

Larsson, I E. 

Sahlsten, M J.M 
Segersten, K    
Plos, K A.E     

(A)   

Patients´ 

perceptions of 
barriers for 
participation in 

nursing care 

Syftet var att 

undersöka hinder för 
patient delaktighet i 
omvårdnad med 

speciellt fokus på 
vuxna patienter med 
erfarenhet inom 

slutenvården 

En innehållsanalys med 

kvalitativ metod. Ett 
strategiskt urval. Intervjuer 
med 6 fokusgrupper, 26 

patienter från olika 
avdelningar eller som nyligen 
blivit utskrivna. 18 män och 8 

kvinnor. Bortfall redovisat. 
Etiskt granskad. 

Fyra kategorier framkom i resultatet; 

ställas inför egen oförmåga, möta 
brist på empati, möta en 
paternalistisk attityd och känna av 

organisatoriska hinder. Fynden kan 
öka förståelsen av patient 
delaktighet och kan verka som en 

sporre i praktiskt arbete och 
utbildning av sjuksköterskor att 

möta och minska dessa hinder. 

Grad I 

2011 
Sverige 
Cinahl 

Larsson, I E. 
Sahlsten, M J.M 
Segersten, K    

Plos, K A.E       
(B) 

Patients´ 
Perceptions of 
Nurses´ 

Behaviour That 
Influence 
Patient 

Participation in 
Nursing Care: A 
Critical Incident 

Study  

Syftet var att 
identifiera händelser 
och sjuksköterskors 

beteende som 
påverkar patient 
delaktighet i 

omvårdnad baserat på 
patienters 
erfarenheter i 

somatisk vård 

En kvalitativ metod, med 
halvstrukturerade intervjuer. 
Studien är del i ett större 

projekt. Ett strategiskt urval, 
för att få ett större spann. 17 
patienter, 8 män och 9 

kvinnor. Patienterna 
tillfrågades dagen innan, inget 
bortfall redovisat. Etiskt 

granskad.   

I studien framkom flera olika 
händelser, där sjuksköterskors 
beteende kunde stimulera eller 

hindra patient delaktighet och 
patienters reaktion på 
sjuksköterskornas beteende.    

Grad I 

2011 
Sverige 
PubMed 

Nygård, A   
Malm, D     
Wikby, K 

Ahlström, G 

The experience 
of 
empowerment in 

the patient - 
staff encounter: 
the patient´s 

perspective 

Syftet var att 
undersöka 
upplevelsen av 

empowerment 
(egenmakt) i 
vårdrelationen hos 

patienter med kronisk 
njursjukdom. 

Kvalitativ metod med latent 
innehållsanalys. Intervjuer 
med 20 patienter, 6 kvinnor 

och 14 män. Strategiskt urval. 
Bortfall redovisas. Etiskt 
granskad.  

Fem teman urskiljdes vilka innehöll 
patienters beskrivningar av faktorer 
som möjliggör upplevelsen av 

empowerment (egenmakt) i 
vårdrelationen och två teman som 
hindrar. 

Grad I 

  



 

Tabell 4: Artikelöversikt med kvalitativ metod    Bilaga B: 4 

 

Publika-

tionsår     

Land    

Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                      

Urval                                

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2013 

Sverige 
PubMed 

Swenne, C.L   

Skytt, B 

The ward 

round - 
Patient 
experiences 

and barriers 
to 
participation 

Syftet var att utreda 

patienters erfarenheter 
av ronden och deras 
möjlighet att delta i 

deras vård 

Kvalitativ innehållsanalys 

användes. Semistrukturerade 
intervjuer med 14 patienter, 6 
kvinnor och 8 män. Alla skulle 

ha deltagit i minst 2 ronder. 
Inget bortfall. Etiskt granskad. 

Flera aspekter av den 

traditionella rondens rutiner 
kan förbättras när det gäller det 
ömsesidiga informations- 

utbytet mellan vårdgivare och 
patient. Information från 
sjuksköterskor är lättare att 

förstå, än den från läkare. 
Krävs en öppen atmosfär, 

patienter ska behandlas med 
empati och deras rätt att delta 
måste bejakas av all inblandad 

vårdpersonal. 

Grad I 

2011    
Sverige   
Cinahl 

Säll Hansson, K 
Fridlund, B     
Brunt, D    

Hansson, B     
Rask, M 

The meaning 
of the 
experiences 

of persons 
with chronic 

pain in their 
encounters 
with the 

health service 

Syftet var att 
undersöka betydelsen 
av erfarenheter hos 

personer med kronisk 
smärta i deras möte 

med hälso- och 
sjukvårdspersonal. 

Kvalitativ metod. Studien hade 
beskrivande design med 
fenomenologisk ansats. 

Intervjuer med 8 personer, 6 
kvinnor och 2 män. Inget 

bortfall. Etiska aspekter angivits 
men ej granskad av etisk 
kommitté.  

Studien visade att en positiv 
attityd kan hjälpa patienten att 
känna hopp och hjälpa till att 

stärka patienten. Delaktighet 
medförde att själv vara aktiv 

och uppmärksamma egna 
behov och önskningar. En 
negativ attityd kunde medföra 

att patienten kände sig 
förolämpad och nedvärderad. 

Grad I 

 



 

Tabell 4: Artikelöversikt med kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod    Bilaga B: 5 

 

Publika-

tionsår     

Land    

Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                      

Urval                                           

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008   

Sverige   
Cinahl 

Eldh, A-C     

Ekman, I     
Ehnfors, M 

Considering patient 

non-participation in 
health care 

Syftet var att 

beskriva patienter 
som nyligen haft 
erfarenhet av 

hälso- och 
sjukvård, 
angående deras 

upplevelser av att 
inte vara delaktiga 

i vården. 

Enkätundersökning med öppna 

och alternativ frågor. Fritexten 
bedömdes med kvalitativ 
innehållsanalys och beskrivande 

statistik med kvantitativ metod 
SPSS. 900 enkäter skickades till 
patienter som varit i kontakt med 

9 olika vårdinsatser, 3 sluten och 
6 öppenvård. Bortfall 60%, ingen 

påminnelse utskickad. Bortfalls- 
analys gjord. Etiskt granskad. 

Mer än hälften upplevde att de 

inte fick de förutsättningar som de 
önskade för att bli delaktiga i 
beslut om sin vård och hälsa. 

Bristande delaktighet beskrevs av 
patienter som bristande 
information, inflytande, tillit och 

förståelse från hälso- och 
sjukvårdspersonal. 

Grad I 

2010   
Sverige    
Cinahl 

Eldh, A-C     
Ekman, I     
Ehnfors, M 

A Comparison of the 
Concept of Patient 
Participation and 

Patients`Descriptions 
as Related to 
Healthcare 

Definitions 

Syftet var att 
skildra vad 
patienter beskriver 

som patient 
delaktighet och 
om 

beskrivningarna 
påverkas av kön, 
ålder, vårdkontakt 

och sjukdomens 
varaktighet. 

Ett frågeformulär med öppna och 
slutna frågor användes. 
Kvalitativ innehållsanalys 

användes till de öppna frågorna 
och kvantitativ deskriptiv 
statistik till att analysera de 

slutna frågorna. 900 enkäter 
delades ut till inneliggande 
patienter eller de som varit i 

kontakt med mottagningar. 362 
svarade på enkäten och deltog i 

studien. Ingen påminnelse 
utskickad. Bortfallsanalys gjord. 
Etiskt granskad. 

Patienters beskrivningar 
fokuserade på att ha kunskap, 
hellre än att bli informerade, och 

på att samverka med 
vårdpersonal, hellre än att enbart 
medverka i beslut om vård och 

behandling. Patienternas 
beskrivningar av delaktighet 
stämmer överens med definitionen 

i ICF, vilken inkluderar 
engagemang i en livssituation. 

Hälso- och sjukvårdslagen och 
vårdpersonal använder en 
begränsad betydelse av begreppet 

patientdelaktighet som beskrivs i 
t.ex. MeSH- termer.  

Grad I 

 



  

Tabell 4: Artikelöversikt med kvantitativ metod    Bilaga B: 6 

 

Publika-

tionsår     

Land    

Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                 

Urval                                

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 

Sverige 
PubMed 

Frank, C    

Fridlund, B     
Baigi, A           
Asp, M 

Patient 

participation in 
the emergency 
department: an 

evaluation using a 
specific 
instrument to 

measure patient 
participation 

(PPED) 

Syftet var att 

utvärdera patient 
delaktighet på 
akutmottagningar ur 

patientens perspektiv, 
samt undersöka 
skillnader i 

delaktighet beroende 
på ålder, kön, 

utbildning och 
prioriteringsgrad. 

Kvantitativ metod. Deskriptiv 

statistik användes för att 
beskriva 4 dimensioner av 
patientdelaktighet. Ett 

frågeformulär skickades ut till 
780 patienter. Svarsfrekvensen 
var 46%. 356 patienter deltog, 

49% kvinnor och 51% män. 
Medelålder 56 år. 

Bortfallsanalys gjord. Etiskt 
granskad. 

Patienter upplevde goda 

förutsättningar för delaktighet i 
aspekter som tid och information. 
Yngre välutbildade patienter fick 

kämpa mer för delaktighet i sin vård 
och fick sämre uppmärksamhet än 
äldre med lägre utbildning. Patient 

delaktighet i en ömsesidig 
vårdrelation mellan patient och 

vårdpersonal kräver ytterligare 
förbättringar för att säkerställa att 
patienterna är nöjda och inte 

behöver kämpa för att delta i sin 
vård. 

Grad I 

2011 
Sverige 
Cinahl  

Fröjd, C   
Swenne, C L. 
Rubertsson, C 

Gunningberg, L 
Wadensten, B 

Patient 
information and 
participation still 

in need of 
improvement: 
evaluation of 

patients´ 
perceptions of 
guality of care 

Syftet var att 
identifiera 
förbättringsområden 

utifrån inlagda 
patienters uppfattning 
av god vård samt att 

undersöka om det 
fanns skillnader i 
patienters uppfattning 

om vården relaterat 
till kön, ålder och 

vårdbehov.  

Kvantitativ studie med tvärsnitt 
och beskrivande design. Ett 
frågeformulär (QPP) skickades 

ut till patienter som legat inne 
minst ett dygn, var >16 år och 
pratade svenska. 2734 patienter 

deltog, en svarsfrekvens på 
55%. Etiskt granskad. 

Bristande kvalité när det gäller 
information, möjligheter att vara 
delaktig i beslut angående den egna 

vården och råd om egenvård 
framkom i studien. Patienter som 
kommit in akut rapporterade lägre 

poäng när det gäller information, än 
de som lades in planerat. 

Grad I 
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