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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: God kommunikation och information är en förutsättning för patientdelaktighet. 

Det är av stor betydelse för patienter att vården byggs på en relation, där de känner sig 

värdefulla och bekräftade av sjuksköterskan. När patienter inte ges möjlighet att delta, kan 

det leda till att de känner bristande förtroende samt att de inte upplever sig respekterade. 

Problem: Patienter upplever att det inte alltid skapas förutsättningar för dem att delta i 

vård och behandling. De upplever sig nonchalerade och ignorerade när sjuksköterskan 

använder sin makt och kontroll. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

patientdelaktighet. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats. Tio vårdvetenskapliga 

artiklar valdes ut till analys enligt Evans. Resultat: Sjuksköterskor strävar efter att tillämpa 

patientdelaktighet, de beskriver även betydelsen av kommunikation, information samt 

relationen mellan patienten och sjuksköterskan. Vidare har de identifierat omständigheter 

som begränsar dem att skapa förutsättningar för patientdelaktighet. Slutsats: 

Patientdelaktighet är något som lätt kan tas förgivet av sjuksköterskor, och något som de tror 

att de tillämpar. Genom att lyfta fram sjuksköterskors erfarenheter kan Hälso- och 

sjukvården förhoppningsvis skapa bättre förutsättningar för yrkesverksamma samt framtida 

sjuksköterskor att tillämpa patientdelaktighet. 

 

Nyckelord: Kommunikation, Litteraturstudie, Patientdelaktighet, Sjuksköterskors 

erfarenheter, Sjuksköterska-patient relation 

  



ABSTRACT  

 

Background: Good communication and information is a prerequisite for patient 

participation. It´s important for patients that health care is built on a relationship where they 

feel valued and confirmed by the nurse. When patients are not given the opportunity to 

participate, it can lead to that they feel a lack of trust and they do not feel respected. 

Problem: Patients experience that there are not always conditions created for them to 

participate in their care. They feel neglected and ignored when the nurses uses their power 

and control. Objective/Aim: To describe nurses experience of patient participation. 

Method: A literature review with qualitative approach. Ten nursing science research articles 

were selected for analysis according to Evans. Results: Nurses strive to promote patient 

participation, they have also seen the importance of communication, information and the 

relationship between the patient and the nurse. Furthermore, they have identified 

circumstances that they feel are limitations to create conditions for patient participation. 

Conclusion: Patient participation is something that can easily be taken for granted by 

nurses, and something that they believe that they apply. By illustrating nurses experience can 

Health care hopefully create better conditions for professional and future nurses to apply 

patient participation.  

 

Keywords: Communication, Literature review, Nurse experience, Nurse-patient 

relationship, Patient participation
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1 INLEDNING  

Vi har valt att skriva om sjuksköterskors erfarenheter av patientdelaktighet. Intresseområdet 

som valdes ut är - Delaktighet i vården- möjligheter och hinder för patienten, som 

efterfrågades av landstinget Västmanland. Området har omformulerats så att det istället 

belyser sjuksköterskans erfarenheter av patientdelaktighet inom Hälso- och sjukvården. 

Examensarbetet utgår från ett sjuksköterskeperspektiv då vi som blivande sjuksköterskor 

kommer att möta patienter i utsatta situationer både på sjukhus, vårdcentraler samt i 

patienters hemmiljö. Under tidigare verksamhetsförlagd utbildning har vi uppmärksammat 

ett passivt deltagande från patienter, samt emellanåt bristfälligt engagemang och intresse 

från sjuksköterskor. Patienters potential, kunskap och preferenser tillvaratas inte alltid för 

att på bästa sätt främja patientdelaktighet. Under utbildningen till sjuksköterska lär man sig 

att se människan som en helhet, i den praktiska omvårdnaden har vi uppmärksammat att 

sjuksköterskor emellanåt har svårt att tillämpa detta förhållningssätt. Vi anser att 

sjuksköterskor ska ha goda kunskaper för att skapa förutsättningar för patientdelaktighet så 

att patienter upplever att de kan påverka och delta i sin vård och behandling. Att främja 

patientdelaktighet i beslutfattandet kring deras vård och behandling kan leda till bevarande 

av autonomi, samt att integritet och värdighet respekteras. Vi tror att en ökad förståelse och 

kunskap om hur sjuksköterskor kan göra patienter mer delaktiga, kan leda till en säkrare och 

mer målinriktad vård. Förhoppningsvis kan det generera till att patienter upplever tillit och 

känner sig respekterade, samt involverade i att påverka sin livssituation. 

2 BAKGRUND 

Under bakgrunden presenteras begreppet delaktighet för att tydliggöra dess innebörd och för 

att skapa en större förståelse av ordets betydelse i detta examensarbete. Styrdokument och 

riktlinjer inom Hälso- och sjukvården presenteras för att förtydliga vilka skyldigheter 

sjuksköterskan har gällande att stärka och uppmuntra till patientdelaktighet. Patienters 

upplevelser av delaktighet gestaltas för att skapa en god översikt över hur patienter upplever 

deras delaktighet samt vilka faktorer som påverkar. Ett teoretiskt perspektiv kommer att 

beskrivas utefter Dorothea E. Orems (2001) egenvårdsteori, Self-Care theory. 

2.1 Patientdelaktighet 

Enligt Socialstyrelsen (2015) beskrivs begreppet delaktighet ur ett vårdvetenskapligt 

perspektiv, patienter inverkar på och är engagerade i planeringen och beslutsfattningen om 
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sin vård. Vidare beskriver Socialstyrelsen (2015) fördelarna med patientdelaktighet, vid 

aktivt deltagande hos patienter kan planerad behandling och mål åstadkommas samt 

förebyggande av säkerhetsrisker tas i beaktning.  

Eldh (2009) beskriver begreppet delaktighet ur ett vårdvetenskapligt perspektiv där det 

handlar om patientens rätt att vara en del av de beslut som tas om deras vård och 

behandling. Eldh beskriver även faktorer som kan påverka till vilken grad en patient vill vara 

delaktig, dessa är bland annat kön, utbildning och ålder. Hon beskriver även vikten av hur 

information och relationen mellan patient och sjuksköterska kan leda till en ökad 

patientdelaktighet. Eldh beskriver att när både sjuksköterskan och patienten ser varandra 

som jämlika ökar förutsättningarna för delaktighet. Hon menar att då kan ett aktivt och 

ömsesidigt utbyte av kunskaper och erfarenheter ske som är av betydelse för att skapa 

patientdelaktighet.  

2.2 Styrdokument och riktlinjer inom Hälso- och sjukvården 

Enligt svensk lagstiftning har sjuksköterskan en skyldighet att verka för att främja 

patientdelaktighet i vårdandet. I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] Svensk 

författningssamling (SFS, 1982:763) stadgas det i 2 a §, vården ska vara byggd på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet, samt att den ska främja god kontakt mellan 

patienterna och Hälso- och sjukvårdspersonalen. Vilket även är stadgat i Patientlagen (SFS, 

2014:821) under kapitel 4, 1 § och 2 §. Det står även stadgat i SFS (2014:821) under kapitel 3, 

1 § patienter skall ges information angående sitt hälsotillstånd, metoder för undersökningar 

samt vård och behandling. Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke samt att 

det ska inhämtas efter att patienten har erhållit information. Enligt SFS (2014:821), kapitel 3, 

6 § samt kapitel 5, 2 § ska patienter ges möjlighet att delta i vården där patienten själv utför 

viss vård- eller behandlingsåtgärder samt att det ska utgå efter deras önskemål och 

individuella förutsättningar. Information ska därför ges anpassat efter ålder, mognad, 

erfarenheter och språklig bakgrund. 

I Svensk sjuksköterskeförening, (SSF, 2016) ICN:s värdegrund för omvårdnad är ett centralt 

begrepp respekt för självbestämmande/autonomi. Där beskrivs det att det är viktigt att 

patientens självbestämmanderätt respekteras i alla lägen. Vidare skriver SSF att i situationer 

där patienters förmåga till självbestämmande är nedsatt, så har sjuksköterskan ett ännu 

större ansvar att patientens självbestämmande främjas i så stor utsträckning som det är 

möjligt. SSF beskriver begreppet självbestämmanderätt som syftar till att stärka en patients 

val i att ta de beslut som rör dess livssituation. Patienter har alltid har rätt till information 

och ska ge sitt samtycke innan vård och behandling genomförs.  
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2.3 Patienters upplevelser av delaktighet i vård och behandling 

Under denna rubrik kommer tidigare forskning av patienters upplevelser av delaktighet att 

presenteras i följande teman. Patienters upplevelser av delaktighet samt patienters 

upplevelser av begränsningar för delaktighet. 

2.3.1 Patienters upplevelser av delaktighet  

Patienter uttryckte att det är viktigt att sjuksköterskor lär känna dem och bemöter dem som 

individer (Matiti & Trorey, 2008) med respekt för deras personliga önskningar, preferenser 

och deras sätt att leva (Lindberg, Kreuter, Taft & Person 2013a; Larsson, Sahlsten, Segesten 

& Plos 2011b). Patienter ansåg att bli lyssnad till var ett bevis på respekt, när de blev bemötta 

med detta förhållningssätt gavs en möjlighet att skapa en relation till sjuksköterskan. 

Patienterna ansåg att i relationen upplevde de sig hörda och bekräftade, vilket ökade deras 

medvetenhet och förmåga till delaktighet (Lindberg et al., 2013a; Larsson et al. 2011b). 

Vidare berättade patienterna att de i överlag var nöjda med sin relation till sjuksköterskan. 

Patienterna beskrev att sjuksköterskan hade ett vänligt och inbjudande bemötande, 

sjuksköterskan presenterade sig, tog sig tid för samtal samt frågeställningar. Patienter 

uttryckte att de hade ett behov att få stöd av sjuksköterskan, patienterna önskade att 

sjuksköterskor fanns där för dem och agerade som ett bollplank att diskutera deras frågor 

och funderingar med (Schulman-Green, Naik, Bradley, McCorkle & Bogardus 2006; Siouta et 

al. 2016; Matiti & Trorey, 2008).  

Patienter uttryckte att de ville ha ärlig och konkret information som var lätt att förstå. Vidare 

förklarade patienterna att om den var anpassad efter just deras behov, ökade deras 

motivation till delaktighet. Patienterna ansåg att det var mycket positivt att få ta del av 

information i form av broschyrer och böcker. Patienter ansåg att denna information utöver 

den verbala, skapade en möjlighet för dem att bilda en egen uppfattning och få en ökad 

förståelse. Det genererade i att patienterna upplevde det lättare att prata om sin sjukdom och 

vad som kommer att hända härnäst. Patienterna beskrev att de vill veta så mycket som 

möjligt om sin aktuella situation och prognos, även om den var negativ för att kunna 

bearbeta sin framtida situation (Siouta et al., 2016; Gjerberg, Lillemoen, Førde & Pedersen, 

2015; Lindberg et al., 2013a; Larsson et al., 2011b). Patienterna uppgav att det var 

betydelsefullt för dem att ges möjligheten att delta i diskussionerna angående deras vård och 

behandling. Patienterna upplevde sig som en tillgång när deras kunskap kunde tas tillvara i 

diskussioner. Vidare ansåg patienterna att fatta egna beslut förbättrades när de blev 

tillfrågade om deras åsikter, känslor samt erhöll information om alternativ till vård och 

behandling. För patienterna var det nödvändigt att vara förberedd för att kunna vara aktiv i 

de beslut som fattades rörande deras vård och behandling (Lindberg et al, 2013a; Larsson et 

al., 2011b; Swenne Leo & Skytt, 2014). Vidare uttryckte patienterna att det även var 

betydelsefullt för dem att göras delaktiga vid ronder, det ökade deras möjligheter att skapa en 

större förståelse om sin hälsosituation (McMurray, Chaboyer, Wallis, Johnson & Gehrke, 

2011; Swenne Leo & Skytt, 2014).  

Även om patienterna beskrev att de ville vara delaktiga i beslut som fattades, fanns det de 

patienter som gärna överlät det slutgiltiga beslutet till sjuksköterskorna. De patienter som 
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uppgav att de saknade energi för att delta, föredrog att bli omhändertagna av 

sjuksköterskorna eller närstående där de tog ansvar och beslutade om vård och behandling. 

Trots att beslutet överlåtits, ville patienterna bli ordentligt informerade och känna till 

konsekvenserna som kunde uppkomma (Gjerberg et al., 2015; Lindberg et al., 2013a; Swenne 

Leo & Skytt, 2014). Det framkom att det fanns många patienter som uttryckte att det var 

viktigare för dem att ha en god livskvalité än ett långt liv. Dessa patienter beskrev hur de fått 

information av sjuksköterskan om sitt tillstånd samt vilka konsekvenser som kunde uppstå 

om de inte följde behandling eller rekommendationer. Patienterna beskrev att de inte alltid 

valde att följa sjuksköterskans rekommendationer, utan fattade egna beslut som de ansåg var 

bättre för dem (Aasen, Kvangarsnes & Heggen, 2012b).  

2.3.2 Patienters upplevelser av begränsningar för delaktighet  

En del patienter upplevde att de inte kunde delta i beslutsfattande om deras vård, då det 

uppgav att de inte erhållit tillräckligt med information som sin hälsosituation. Enligt 

patienterna upplevdes informationen de fick som otillräcklig eller att den gavs på ett sådant 

sätt att de inte förstod. Otillräckligt med kunskap om sin hälsostatus eller situation, 

försvårade patienternas förmåga att förstå och delta i beslutsfattandet. Vidare uttryckte 

patienterna att de inte kunde delta i något som de inte förstod (Foss & Hofoss, 2011; Larsson, 

Sahlsten, Segesten & Plos, 2011a). Dock påpekar en del patienter att de upplevde 

informationsutbytet som nödvändigt men även att det skapade en negativ påverkan i deras 

delaktighet. När för mycket information gavs kunde det vara svårt att bearbeta allt, det ledde 

till ett mer passivt deltagande hos patienterna då de upplevde osäkerhet (Aasa, Hovbäck & 

Berterö, 2013). Patienterna bedömde sin förmåga att förstå, hantera problem och 

utmaningar som otillräckliga. Det fick till följd att patienterna valde att vara mer 

tillbakadragna, de ansåg att det var lättare att förlita sig på sjuksköterskan än att delta (Aasen 

et al., 2012b; Larsson et al., 2011a). 

Patienter förklarade att om de inte lyckades att skapa en relation till sjuksköterskan, uppstod 

begräsningar för patienterna att vara delaktiga. Patienternas motivation och vilja till 

delaktighet minskade när de blev bemötta av en sjuksköterska som inte visade intresse för 

dem. Sjuksköterskan gjorde sin grej, hade sina mål, och bara såg sjukdomen och inte hela 

människan. Vidare berättade några patienter om sina upplevelser av hur de blev bemötta 

med bristande sympati, okänslighet och hänsynslöshet. Patienterna ansåg att 

envägskommunikation emellanåt användes och det kunde leda till missförstånd samt att 

viktig kunskap uteblev (Aasen et al.,2012b; Larsson et al., 2011a). Många gånger ansåg 

patienter att de inte blev sedda som en unik person med specifika behov och begär (Gjerberg 

et al.,2015). Patienterna berättade att de ibland upplevde det problematiskt när 

sjuksköterskorna hade svårigheter med att behärska det svenska språket. Till följd av detta 

berättade patienterna att de intog ett mer passivt förhållningssätt då de inte förstod vad 

sjuksköterskan ville förmedla (Larsson et al. 2011a). 

Vidare upplevde patienter att den yttre miljöns betydelse kunde ha en påverkan på deras 

delaktighet. Avskildhet från andra människor när viktig information om aktuell hälsostatus 

och prognos delges var önskvärt. Viktig information som gavs i offentliga utrymmen eller i 



5 

delad patientsal kunde leda till att patienter kände sig exponerade och utelämnade (Swenne 

Leo & Skytt, 2014). I flera studier upplevde patienterna att vid samtal kunde tiden ha en 

påverkan på deras delaktighet. Patienterna uppgav att de endast kunde få några minuter med 

sjuksköterskan, patienterna upplevde att de i många fall inte fick tillräckligt med tid att ställa 

sina frågor de tyckte att de behövde svar på för att kunna delta. Patienterna beskrev även att 

de har en förståelse att det är stressigt för sjuksköterskorna att ta sig tid för alla patienter 

(Aasen et al.,2012b; Schulman-Green et al., 2006). Patienter beskrev att när de vårdades på 

vårdenheter upplevde de att det emellanåt inte fanns plats för dem. Några patienter uppgav 

att de hade upplevelser av att de placerades, flyttades och i en del fall skickats hem mot deras 

vilja som ett resultat av platsbrist. Patienterna upplevde även att det var en stor omsättning 

av personal, patienterna beskrev hur de mötte nya ansikten hela tiden. Det i sin tur 

resulterade i att patienterna upplevde att de inte hade något val, de var inte delaktiga i 

besluten som togs angående deras vård och behandling (Larsson et al., 2011a). Patienterna 

kände sig emellanåt bortglömda och en känsla av maktlöshet försvårade deras delaktighet. 

Patienterna beskrev upplevelser av att vårdenheterna i en del fall inte främjade 

patientdelaktighet på ett tillfredställande sätt (Aasen et al., 2012b). 

Några patienter upplevde en hierarkisk roll hos sjuksköterskan, där sjuksköterskan utövade 

dominans genom sin expertis i omvårdnad som inte överensstämmer med patientens synsätt. 

Patienterna upplevde att i mötet med sjuksköterskan, kunde sjuksköterskan ha en attityd 

som utövar makt och kontroll. Patienter beskrev hur sjuksköterskor kunde hävda sig och sin 

kunskap, vilket då ledde till oro och osäkerhet hos patienterna. Vidare beskrev patienterna 

att en dominans i form av maktutövande, skedde förutom i interaktionen med 

sjuksköterskorna även i språk och i metaforer. En del patienter upplevde att sjuksköterskan 

avsiktligt använde detta tillvägagångssätt för att inte göra patienter delaktiga (Aasen et al., 

2012b; Larsson et al., 2011a). Patienterna använde ord som professionella beslut och alltid 

när de beskrev vårdteamet. Det gav en bild om vårdteamets betydelse och dominans i 

beslutsfattningens process för några patienter. Vårdenheten benämnde patienterna 

emellanåt som fängelset, sjuksköterskorna som fångvakterna och dem själva som inredning 

eller som paket. Vidare beskrev dessa patienter en förlust av frihet samt begränsningar när de 

vistades på vårdenheter, de förklarade det som mentalt ansträngande. Dessa metaforer var 

några patienters beskrivna upplevelser av vårdteamets makt och kontroll (Aasen et al., 

2012b). Vidare beskrev några patienter hur de upplevt att sjuksköterskor kunde ta 

närstående åt sidan för att berätta något angående patienternas omvårdnad. Patienterna 

uppgav att de kände sig utestängda samt obekväma när sjuksköterskan talade med 

närstående bakom deras ryggar och undanhöll information från dem (Aasen et al., 2012b; 

Larsson et al., 2011a).  

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Under denna rubrik presenteras Dorothea Orems (2001) egenvårdsteori, Self-Care theory. 

Teorin förtydligas i tre delteorier, egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Teorin 

har valts ut då den upplevs som relevant. Den belyser betydelsen av delaktighet i 

omvårdnaden samt människans förmåga att utföra egenvård.  



6 

2.4.1 Egenvård 

Orem (2001) förklarar att egenvård (Self-Care) delas upp i ytterligare tre begrepp. Det är 

egenvård, egenvårdbehov och egenvårdkrav. Egenvård förklarar hon som handlingar en 

vuxen och mogen människa utför, åt sig själv eller för sina närstående i syfte att främja liv, 

hälsa och välmående. Människan lär och utvecklar sin förmåga till egenvård under hela sin 

livslängd. Egenvårdsbehov förklaras som kända och nödvändiga handlingar människan 

måste känna till och tillämpa för att utvecklas samt skapa en färdighet för att kunna ta hand 

om sig själv. Egenvårdskrav förklaras som alla de individuella handlingar människan behöver 

utföra, för att tillgodogöra egenvårdsbehovet. 

2.4.2 Egenvårdsbrist 

Orem (2001) delar upp egenvårdsbrist i två kategorier, egenvårdskapacitet och 

egenvårdsbegränsning. Hon förklarar att det råder en obalans mellan människans kapacitet 

och egenvårdskrav. Egenvårdskapacitet förklaras som en människas förmåga att tillgodose 

sin egenvård. Faktorer som påverkar en människas förmåga till egenvårdskapacitet är bland 

annat kunskap, ålder, kön, utvecklingsnivå, kulturella faktorer, livserfarenhet, syn på hälsa, 

miljö och livskvalité. Vidare beskriver Orem att sjuksköterskan har som uppgift att beakta 

patientens begräsningar samt vidta åtgärder, för att stödja och hjälpa patienten att återfå 

eller kompensera egenvårdsbehovet så att egenvårdskapaciteten återuppnås. Det finns tre 

olika egenvårdsbegränsningar dessa är begränsningar i kunskap, förmåga att bedöma och 

fatta beslut samt att utföra handlingar.  

2.4.3 Omvårdnadssystem 

Orem (2001) förklarar sin tredje delteori som ett samspel mellan patient och sjuksköterskan. 

Hon delar in denna teori i följande tre begrepp, omvårdnadskapacitet, hjälpmetoder och 

omvårdnadssystem. Vidare förklarar hon begreppet omvårdnadkapacitet som grunden i 

själva vårdandet. Sjuksköterskan utför handlingar efter sin omvårdnadskapacitet, vilket 

Orem förklarar som en förmåga sjuksköterskan skaffar sig genom utbildning och erfarenhet 

av att vårda patienter. Begreppet hjälpmetoder förklarar hon som något en sjuksköterska 

använder när de undervisar, stöttar och vägleder en patient i omvårdnadsprocessen.  

Omvårdnadssystemet går ut på att sjuksköterskan genom sin kunskap och kompetens 

identifierar vilken kompensation i omvårdnadssystemet som patienten är i behov av, detta 

för att kunna stödja patienten att uppnå egenvårdskapacitet enligt Orem (2001). Hon 

beskriver tre typer av omvårdnadssystem som kan tillämpas, fullständigt kompenserande, 

delvis kompenserande och ett stödjande-undervisande system. Hon beskriver att fullständigt 

kompenserande sker när människans förmåga att tillämpa egenvård är helt begränsad och 

den är i behov av att sjuksköterskan utför egenvården. Ett exempel på en sådan 

omvårdnadssituation kan vara när patient ligger i koma och har en oförmåga att utföra sin 

egenvård. Orem förklarar delvis kompenserande som när både sjuksköterskan och patienten 

utför handlingar för att tillgodose egenvården. Hon menar att sjuksköterskan utför den del av 

omvårdnaden som patienten är oförmögen att utföra självständigt. En sådan situation kan 

vara när patienten är i behov av stöttning när den ska resa sig upp ur sängen, men förmår att 
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gå självständigt. Det stödjande-undervisande systemet ges till patienter som kan utföra 

egenvård men är i behov av vägledning och stöd av sjuksköterskan. Ett exempel är hur 

sjuksköterskan undervisar en patient med diabetes att ta sina egna insulinsprutor. Genom 

vägledning skapar sjuksköterskan förutsättningar för patienten att tillämpa egenvård. 

2.5 Problemformulering 

Sjuksköterskan har i sin profession ett ansvar att följa styrdokument och riktlinjer för att 

kunna utföra en god, korrekt och en personcentrerad vård. Vårdandet ska så långt som 

möjligt utgå ifrån patientens önskemål och förutsättningar. Det framkommer att patienter 

upplever relationen till sjuksköterskorna som betydelsefull. Patienter uttrycker en önskan om 

att få vara delaktiga, en god relation samt ärlig och konkret information ökar enligt dem 

deras förutsättningar för delaktighet. Enligt Dorothea Orems omvårdnadsteori ska 

människans ses om kunnig och kapabel, med förmågan att fatta beslut och omvärdera sin 

livssituation. Vidare beskriver Orem sjuksköterskans ansvar att främja och stödja människan 

när obalans i egenvårdskapaciteten uppkommer. Det framkommer att patienter upplever att 

sjuksköterskor inte alltid lyckas skapa de förutsättningar som patienter anser att de behöver 

för att kunna vara delaktiga. Det finns mycket kunskap och dokumenterad forskning om 

betydelsen av att sjuksköterskor tillämpar patientdelaktighet, trots det framkommer det att 

patienter i en del fall upplever sig försummade och bortglömda. Vilket kan leda till ett 

bristande förtroende för sjukvården som påverkar både patienten, sjuksköterskan och 

samhället negativt. För att kunna utveckla en bättre kvalité på vården och lyfta fram 

sjuksköterskornas förhållningssätt till patientdelaktighet, är det betydelsefullt att 

sjuksköterskors erfarenheter av patientdelaktighet tydliggörs. 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av patientdelaktighet.  

4 METOD 

Utifrån examensarbetets syfte valdes en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats 

som metod, då det enligt Friberg (2012a) leder till en ökad förståelse av ett tidigare beforskat 

område. Vidare beskriver Friberg att varje enskild kvalitativ studie har ett kunskapsvärde, 

genom att sammanställa flera studiers resultat kan leda en ny helhet och ökad kunskap om 

det specifika fenomenet. Då examensarbetet syfte är att belysa sjuksköterskors erfarenheter 
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av patientdelaktighet, valdes bearbetat material i form av vårdvetenskapliga kvalitativa 

artiklar. Evans (2002) systematiska litteraturanalys valdes, då den avser att analysera 

kvalitativa artiklar genom beskrivande syntes. Evans beskriver att vid användning av 

beskrivande syntes är syftet att analysera vad som framkommer i artiklarna, med så lite 

omtolkning av texterna som möjligt. Vidare beskriver Evans en analys bestående av fyra steg. 

Det första steget är insamling av datamaterial som sedan följs av identifiering av nyckelfynd. 

Vidare urskiljs teman och subteman, för att slutligen beskriva det fenomen som 

framkommer. 

4.1 Urval och datainsamling 

Det första steget i Evans (2002) analys för att genomföra en litteraturstudie var att samla in 

data, för att sedan göra ett urval. Datamaterial i form av vårdvetenskapliga artiklar har 

använts i examensarbetet. Passande ämnessökord valdes ut för att kunna svara an på 

examensarbetets syfte. Artikelsökningarna utfördes i databaserna CINAHL Plus och 

PubMed, dessa valdes ut eftersom båda har inriktning på vårdvetenskaplig forskning. I 

sökningarna efter artiklar i CINAHL Plus och PubMed användes ämnessökorden; 

caregivers*, patient participation, nurse* perceptions, patient participation, nursing, nurse-

patient interactions, nurse-patient relations, nursing care, decision making, nurse views, 

Sweden, personell samt registered nurse. Sökteknikerna trunkering och boolesk användes 

när artiklar söktes fram i databaserna. Östlundh (2012) skriver genom att endast skriva in 

själva ordstammen och avsluta med trunkering som i CINAHL Plus och PubMed skrivs med 

*, så får man träffar på alla ord som börjar på den specifika ordstammen. Vidare förklarar 

Östlundh att boolesk sökteknik används för att bestämma vilket samband de olika sökorden 

som används ska ha till varandra. I detta examensarbete användes det booleska ordet AND 

för att databaserna skulle söka på dokument som handlade både om sjuksköterskan samt 

patientdelaktighet. 

Avancerad sökning och avgränsningar i publiceringsåren till 2010–2016 valdes för att ta del 

av ny forskning samt reducera antalet artiklar. De snäva årtalen genererade i allt för få 

relevanta artiklar för ändamålet. Sökning av publiceringsåren utökades därför ytterligare 

med fem år, till 2005–2016. Sekundärsökning utfördes på flera författares efternamn, då det 

under litteratursökningen visade sig att de skrivit flera artiklar som berörde området 

patientdelaktighet. Östlundh (2012) beskriver att sekundärsökningar är bra att tillämpa för 

att få fram ytterligare datamaterial från författare och på så sätt få fram ett bra slutresultat. 

Vid urvalet av artiklar valdes de som innehöll abstract samt var granskade enligt kriteriet 

Peer Review, då de upplevdes som trovärdiga och relevanta. Artiklarna som valdes ut till 

examensarbetet hämtades från CINAHL Plus och PubMed. De som valdes ut till 

kvalitetsgranskning, utgick ifrån ett sjuksköterskeperspektiv om patientdelaktighet. 

Inklusionskriterier utgick ifrån att erhålla ett heterogent urval. Detta valdes för att lyckas 

samla in erfarenheter utifrån sjuksköterskor med arbetserfarenhet inom olika 

vårdenheter/kontexter och olika sjukdom- och hälsotillstånd. Artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska. Vidare exkluderades artiklar med ett medicin- eller psykiatriperspektiv samt 

artiklar med kvantitativ ansats. 
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Under bilaga A presenteras hur litteratursökningen har utförts. De artiklar som valdes ut 

under litteratursökningen kvalitetsgranskades med hjälp av Fribergs (2012b) kvalitetsfrågor 

för kvalitativa artiklar, dessa presenteras i bilaga B. Frågorna modifierades så att det var 

möjligt att besvara dem med ett JA eller NEJ. Varje kvalitetsfråga har poängsatts, för varje 

fråga som uppfyllde JA gavs 1 poäng. Detta gjordes för att bedöma nivån av kvalitén på 

respektive artikel. När kvalitetsgranskningen genomförts kunde ett ställningstagande om 

inkludering eller exkludering ske. Under bilaga C presenteras vilka artiklar som inkluderats 

respektive exkluderats, motivering till varför samt artiklarnas totala poäng av 

kvalitetsgranskningen. Samtliga artiklar som ingår i examensarbetet presenteras i bilaga D, 

där syfte, metod och resultat i artiklarna beskrivs. 

4.2 Genomförande och dataanalys 

Det andra steget i Evans (2002) analys går ut på att identifiera nyckelfynd utifrån artiklarnas 

resultat. Nyckelfynd är delar i texterna, såsom ord och meningar som svarar an på 

examensarbetets syfte.  

Initialt lästes artiklarna igenom i sin helhet, för att skapa en större förståelse av det 

väsentliga innehållet samt om syftet besvarades. Fokus låg därefter på resultat, som lästes 

igenom av båda uppsatsförfattarna ett flertal gånger, för att kunna identifiera nyckelfynden. 

Genom analysen av texterna blev det centrala innehållet tydligt, nyckelfynd som återfanns i 

texten markerades med märkpenna. Detta tillvägagångssätt gjordes först enskilt, sedan 

bedömdes nyckelfynden gemensamt för att jämföra om artiklarnas innebörd uppfattats 

likartat. Nyckelfynden som identifierades sammanställdes i separata kategorier utifrån 

likheter och olikheter. Dessa utgjorde sedan grunden för det tredje steget i Evans (2002) 

analys där teman och subteman tas fram. Utifrån de sammanställda nyckelfynden kunde 

gemensamma nämnare identifieras, det resulterade till att två huvudteman kunde urskiljas. 

Evans skriver att utifrån huvudtemat kan subteman skapas, subteman kan leda till en ökad 

förståelse av fenomenet som ska studeras. Det slutgiltiga steget i Evans analys är att beskriva 

fenomenet, i det här examensarbetet är fenomenet erfarenheter. De teman och subteman 

som framkom under analysen jämfördes med artiklarna för att säkerställa att inga 

omtolkningar av texterna har skett. Enligt Evans så ska citat eller texter från original 

studierna presenteras under resultatet för att säkerställa att beskrivningen av fenomenet 

skett tillförlitligt. Tillvägagångssättet för analysen presenteras som ett exempel i Bilaga E. 

4.3 Etiska överväganden 

CODEX (2016) beskriver att forskaren har ett ansvar att forskningen ska vara moraliskt 

accepterad samt att den ska vara av god kvalitet. För att säkerställa att artiklarna uppfyller 

god kvalité har ett ställningstagande gjorts, artiklarna ska vara granskade enligt Peer 

Rewieved. Uppsatsförfattarna ska under arbetets gång lägga stor vikt på att den text som 

skrivs omformuleras och skrivs med andra ord, och ska inte plagieras från de vetenskapliga 

artiklarna som används. För att säkerställa att inget missförstånd uppstår och att citat från 
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artiklarnas betydelse inte går förlorad, ska citaten som väljs ut återges i det originalspråk som 

används i artiklarna. CODEX beskriver att när forskning där data om människor beskrivs 

måste ett etiskt godkännande finnas samt att regler och riktlinjer gällande 

människoforskning måste följas. Med detta i åtanke så har artiklar som blivit etiskt godkända 

samt där informanter som gett sitt samtycke valts ut. Polit och Beck (2012) skriver att när 

material ska analyseras är det viktigt att det sker på ett tillförlitligt, uppriktigt och objektivt 

sätt. Genom kontinuerlig dialog ska uppsatsförfattarna eftersträva att förförståelse och egna 

värderingar åsidosätts för att inte påverka, vinkla eller förvränga examensarbetes slutgiltiga 

resultat. CODEX (2016) riktlinjer kommer därför tillämpas, vilket innebär att forskningen 

inte får plagieras eller förfalskas. 

5 RESULTAT 

Under denna rubrik presenteras de två teman som synliggjordes under analysen, Att se 

patienten som en resurs och Begränsningar för patientdelaktighet. Teman och subteman 

som synliggjordes under analysarbetet presenteras i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Översiktstabell över tema och subtema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Att se patienten som en resurs 

Sjuksköterskornas erfarenheter av patientdelaktighet visar hur betydelsefullt det är att se 

patienten som en resurs. Utifrån temat Att se patienten som en resurs, kunde följande 

subteman urskiljas: Att skapa en vårdrelation och Informationens betydelse för 

patientdelaktighet. Utifrån sjuksköterskornas erfarenheter av patientdelaktighet, beskriver 

sjuksköterskorna att i vårdrelationen kan de hjälpa patienterna att skapa en förståelse för 
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Begränsningar för 
patientdelaktighet 

 
När brist på tid och kunskap 

påverkar 

 
När egenskaper hos patienterna 

påverkar 
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patientens situation. Genom ärlig och konkret information anser sjuksköterskorna att 

patienters rättigheter till delaktighet lyfts fram, samt att sjuksköterskan ger patienter en 

insikt i hur mycket de kan påverka sin egen vård och behandling.  

5.1.1 Att skapa en vårdrelation 

Sjuksköterskornas erfarenheter visar hur de skapar förutsättningar för patientdelaktighet, 

genom att skapa en vårdrelation till patienten. Sjuksköterskorna har ett förhållningssätt som 

innefattar omtanke, ärlighet och öppenhet. I mötet anser sjuksköterskorna att det är viktigt 

att visa respekt för varandra för att kunna skapa en tillförlitlig vårdrelation (Sahlsten, 

Larsson, Lindencrona & Plos, 2005a; Sahlsten, Larsson, Sjöström, Lindencrona & Plos, 

2007). Sjuksköterskorna berättar att det är betydelsefullt att tro på patientens kapacitet och 

vilja att utveckla sin egen förmåga till delaktighet. Sjuksköterskorna berättar hur de stannar 

kvar och delar patienters oro, bjuder in till samtal, tillåter och uppmuntrar patienterna till att 

vara delaktiga i sin vård och behandling. Vidare beskriver sjuksköterskorna utifrån sina 

erfarenheter vikten av att vara närvarande, lyssna till och bekräfta patienten genom att visa 

förståelse samt sympati för dennes tankar och känslor, vilket leder till ett skapande av en 

vårdrelation. Vidare förklarar sjuksköterskorna att i skapandet av vårdrelationen mellan dem 

och patienten ska båda ses som jämlika och arbeta mot ett gemensamt mål. Sjuksköterskorna 

uttrycker av erfarenhet att det är viktigt att det finns en professionell distans till patienterna, 

det går inte att vara kompis med dem. Sjuksköterskorna berättar vidare om deras 

erfarenheter att det även är viktigt att patienten känner sig trygg i vårdrelationen, 

sjuksköterskorna anser att detta skapar förutsättningar för patientdelaktighet (Sahlsten et al., 

2005a; Sahlsten, Larsson et al., 2007). 

 ” According to my experience, you ought to be straightforward and tell the truth. It is 

 easier to be honest when we have developed trust in each other I show that I have trust in 

 the patient and therefore never take over what the patient is able to manage by himself” 

 (Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2009, s.493). 

Sjuksköterskorna anser att patientdelaktighet är något som måste uppmuntras till samt att 

det är viktigt att berömma patienterna när de är delaktiga. Vidare berättar sjuksköterskorna 

att det är betydelsefullt att se patienten som en resurs i vårdrelationen samt i vårdandet. 

Sjuksköterskorna beskriver att vården ska vara personcentrerad och ska utgå från patientens 

önskan och begär. Enligt sjuksköterskornas erfarenheter av patientdelaktighet, är det viktigt 

att se patienten som en expert. Sjuksköterskorna beskriver vidare att det är av stor betydelse 

att skapa en vårdrelation till patienter, för att få ta del av patienternas kunskaper (Tobiano, 

Bucknall, Marshall, Guinane & Chaboyer, 2015; Sahlsten et al., 2009). Sjuksköterskorna 

berättar att skapandet av vårdrelationen sker i mötet och genom samtal med patienter 

(Jangland, Larsson & Gunningberg, 2010; Sahlsten et al., 2005a). 

5.1.2 Informationens betydelse för patientdelaktighet 

Sjuksköterskornas erfarenheter visar att förhållningsättet där information ges 

individanpassat, minskar oro och rädsla hos patienter. När patienter har delgivits 

information, beskriver sjuksköterskorna att de har erfarenheter av att patienter får en känsla 
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av kontroll över sin situation. Sjuksköterskorna berättar vidare att det är betydelsefullt att 

patienter utför vård som den själv är kapabel till. Sjuksköterskornas erfarenheter visar att när 

de delger patienter information, skapas det förutsättningar för patienten att utföra egenvård. 

”If we can get the patient to do as much as he is able to, we’ll have a different role altogether; 

the more the patient participates, the more the role change […]” (Sahlsten, Larsson, Plos & 

Lindencrona, 2005b, s. 225). Sjuksköterskorna beskriver att de har erfarenheter av att 

patienters förmåga till delaktighet ökar när patienter får information om varför och hur de 

bör utföra moment självständigt (Tobiano et al., 2015; Sahlsten et al., 2009). 

Sjuksköterskorna beskriver att rollerna förändras när patienter får information samt ges 

möjlighet att vara delaktiga. Sjuksköterskorna menar att de kan ta ett steg tillbaka för att låta 

patienten utföra vårdandet, det leder till att patienten ses som en resurs i vården (Sahlsten et 

al., 2005b). 

Patienters förmåga till att vara delaktiga vid beslutsfattandet rörande deras vård och 

behandling ökar när patienter får information enligt sjuksköterskornas erfarenheter. Vidare 

berättar sjuksköterskorna att patienter som saknar förståelse och kunskap för sin situation 

har inte förutsättningar för att ta beslut. Informationsbehovet hos patienter kan variera. 

Sjuksköterskorna har uppmärksammat att det är viktigt att de själva skapar en förståelse för 

hur delaktiga patienter vill vara. Sjuksköterskorna uttrycker även att som sjuksköterska är 

det viktigt att uppmärksamma samt att ha en förståelse för de patienter som vill överlåta 

beslut till dem som har mer kunskap (Beaver et al., 2007). 

 ”I think it’s a really difficult time for people, because I think that yes they want to be 

 involved and they want the information, but sometimes the choice is a very difficult 

 thing for them to make”(Beaver et al., 2007, s. 729).  

Sjuksköterskornas erfarenheter visar att patienters förståelse samt motivation till delaktighet 

ökar när skriftlig information i form av broschyrer och böcker ges som komplement utöver 

den verbala informationen. Vidare beskriver sjuksköterskorna att det är viktigt att samtala 

med patienterna efter att de har tagit del av informationen för att säkerställa att patienterna 

förstått innebörden. Utifrån sina erfarenheter berättar sjuksköterskorna att det är 

betydelsefullt att ta sig tid för patienterna och ge dem möjlighet att ställa frågor när 

oklarheter uppkommit. Genom att stötta och hjälpa patienterna, anser sjuksköterskorna att 

de kan hjälpa patienterna att få kunskap och förståelse för sin situation (Beaver et al., 2007; 

Sahlsten et al., 2005a). Av sina erfarenheter berättar sjuksköterskorna att det är viktigt att de 

är flexibla i sin kommunikation för att skapa förståelse. Sjuksköterskorna beskriver sig som 

en länk mellan läkaren och patienten, med ett ansvar att förmedla information åt båda håll 

(Jangland et al., 2010). Sjuksköterskorna berättar vidare om erfarenheter av att använda sig 

av humor i samtal med patienterna. Detta tillvägagångsätt anser sjuksköterskorna skapar 

förståelse samt ökar patientdelaktigheten (Tobiano et al., 2015). 

 ”[…] once you get to know them and build a rapport with them, I always do a bit of a joke 

 with them, like ‘You’re the boss you have to tell me what you need and I’m here just 

 following orders[…]” (Tobiano et al., 2015, s.2746). 

I samtal med patienten får sjuksköterskorna en ökad förståelse för hur patienten ser på sin 

situation för att på så sätt kunna ta tillvara på patienters förmåga, vilket leder till att 
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sjuksköterskorna kan se patienten som en resurs (Jangland et al., 2010; Sahlsten et al., 

2005a; Sahlsten et al., 2009). Sjuksköterskorna anser att de bör vara neutrala och inte tänka 

på vad de ska svara i samtalet, de berättar att fokus ska ligga på vad patienterna uttrycker och 

inte uttrycker. Sjuksköterskorna beskriver att de har erfarenheter av att detta förhållningssätt 

leder till att patienten får en ökad insikt och förståelse för sin situation. Vidare förklarar 

sjuksköterskorna hur de motiverar patienter att dela med sig av sina erfarenheter genom att 

ställa frågor, som bygger på det patienterna berättat om. Erfarenheter från sjuksköterskorna 

visar att frågor med öppna svar hjälper patienterna att reflektera över sin situation och det 

skapar en förståelse hos patienten (Jangland et al., 2010; Sahlsten et al., 2005a; Sahlsten et 

al., 2009). Sjuksköterskornas erfarenheter visar att det är lättare att uppmuntra och motivera 

till patientdelaktighet när patienter har kunskap och förståelse för sin situation (Tobiano et 

al., 2015). Genom att presentera olika behandlingsalternativ för patienterna, har 

sjuksköterskorna upplevt att patienter känner sig mer delaktiga i beslut som tas rörande 

deras vård och behandling (Sahlsten et al., 2005a). Sjuksköterskorna poängterar att i en del 

fall så har de och patienterna inte samma uppfattning om vad som är det bästa alternativet 

(Sahlsten et al., 2007). Sjuksköterskorna berättar att de måste ha en förståelse och se det 

utifrån patienternas perspektiv.  

 ”As a nurse, you present alternatives for the patient to decide./…/Many patients want to 

 decide for themselves. Sometimes I have another opinion, but I have to consider the big 

 picture. A patient may need to discover things himself in order to grow and be independent” 

 (Sahlsten et al., 2007, s. 634-635). 

När åsikter går isär, är det viktigt att båda parterna accepterar det. Sjuksköterskorna berättar 

att patienter har rätten att ifrån säga sig en viss vård och behandling, sjuksköterskorna måste 

respektera patienternas vilja i dessa lägen (Tobiano et al., 2015). Dock poängterade 

sjuksköterskorna att patientens vilja och förmåga till delaktighet måste tas i beaktning, men 

det är även viktigt att patienterna har en förståelse för sin situation samt information om 

vilken vård eller behandling de avsäger sig. Sjuksköterskorna berättar att det är betydelsefullt 

att respektera patientens beslut. “She was very decided. And I accept...when patients know 

their own body and as long as they have some insight into the illness” (Aasen, Kvangarsnes & 

Heggen, 2012a, s. 425).  

Sjuksköterskorna berättar för att se patienten som en resurs är de viktigt att 

sjuksköterskorna kommunicerar och ger information på ett begripligt sätt. Sjuksköterskorna 

poängterar att det är viktigt att vara lugn, ha ögonkontakt samt använda sig av enkel och 

lättförståelig information för att göra patienter delaktiga (Kvangarsnes, Torheim, Hole & 

Öhlund, 2012). Sjuksköterskorna berättar att de använder sig av detta tillvägagångsätt även 

vid livshotande och kritiska situationer där kommunikationen kan vara begränsad. 

Sjuksköterskorna beskriver dock sina erfarenheter av att vid dessa situationer kan de ställas 

inför etiska dilemman. Sjuksköterskorna beskriver att dessa situationer upplevs mycket 

påfrestande samt att patienter kan sakna förståelse för vilka beslut som har tagits. En 

situation lyfts fram av sjuksköterskorna, där de tillsammans med patienter och läkare tagit 

ställning till livsuppehållande åtgärder. Sjuksköterskorna berättar om liknande erfarenheter 

där patienter avsagt sig all livsuppehållande åtgärd, men i en livshotande situation, ändrar 

sig patienterna i det beslut som patienten varit med och fattat (Sahlsten et al., 2009). 



14 

 ”There was a woman once … [who declared that she was] not going to have the ventilator, but 
 when she got intense air hunger, she became so desperate for air, that the only thing she could 
 say was ‘breathing machine’ [ventilator]. She died. I have never forgotten her. From the 
 patient’s point of view, the situation may change. It is never a clear-cut case. You can change 
 your mind.” (Sahlsten et al., 2009, s.430) 
 

Sjuksköterskorna berättar om sina erfarenheter av patientdelaktighet, det är av stor vikt att 

patienterna har fått tillräcklig och begriplig information så att det skapas en förståelse för 

vilket beslut som fattas samt vad det innebär. Sjuksköterskorna berättar att detta beslut är en 

del av patientdelaktighet, då patienten har varit med och tagit ställning till hur den vill att 

sjukvården ska agera om en kritisk situation inträffar (Sahlsten et al., 2009). 

5.2 Begränsningar för patientdelaktighet 

Sjuksköterskornas erfarenheter av patientdelaktighet, visar att det finns begränsningar för 

att tillämpa patientdelaktighet. Utifrån temat Begränsningar för patientdelaktighet, kunde 

följande subteman urskiljas: När brist på tid och kunskap påverkar samt När egenskaper hos 

patienterna påverkar. Utifrån sjuksköterskornas erfarenheter av patientdelaktighet, har de 

identifierat att det finns olika omständigheter som påverkar och kan begränsa 

förutsättningarna för att tillämpa patientdelaktighet. 

5.2.1 När brist på tid och kunskap påverkar 

Sjuksköterskorna har identifierat att deras yrkeserfarenhet samt vilken kunskap de anser att 

de har om patientdelaktighet påverkar till vilken grad de väljer att tillämpa 

patientdelaktighet. Sjuksköterskorna beskriver att lägre yrkeserfarenhet begränsar dem från 

att skapa förutsättningar för att tillämpa patientdelaktighet. Sjuksköterskorna beskriver om 

egna erfarenheter där de anser att patienter som är delaktiga, hämmar sjuksköterskornas 

arbete. De äldre sjuksköterskorna anser att deras arbetsrutiner som de har arbetet efter i 

många år påverkas negativt. Sjuksköterskorna anser att deras arbete hämmas när patienter 

ska vara med och besluta om den vård och behandling som sjuksköterskorna redan har 

planerat (Tobiano et al., 2015; Sahlsten et al., 2005b; Sahlsten et al., 2007). Sjuksköterskorna 

berättar även av erfarenhet att patienter kan uppleva sjuksköterskornas roll och auktoritet 

som obehaglig, skrämmande samt hotfull och det kan begränsa patienter från att vara 

delaktiga (Kvangarsnes et al., 2012). 

Sjuksköterskornas erfarenheter av patientdelaktighet visar att regler och säkerhetsrisker 

inom Hälso- och sjukvården begränsar deras förmåga att göra patienter delaktiga. 

Sjuksköterskorna beskriver att i största möjliga mån så vill de göra patienter delaktiga i deras 

vård, men att sjuksköterskorna upplever att deras tid och deras arbetsbelastning bland annat 

begränsar dem från att göra patienter delaktiga i alla situationer (Tobiano et al., 2015). ”We 

do have a heavy workload and we can’t be super nurse” (Tobiano et al., 2015, s. 2745). Enligt 

sjuksköterskornas erfarenheter beskriver de, för att en patient ska kunna vara delaktig så 

upplever sjuksköterskorna att de måste ta sig tid. En tid som sjuksköterskorna anser att de 

inte har och ser detta som en frustration (Tobiano et al., 2015). Vidare beskriver 

sjuksköterskorna om sina erfarenheter där de anser att administrativa arbetsuppgifter tar 
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upp för mycket av deras tid och begränsar dem från att tillämpa patientdelaktighet. 

Sjuksköterskorna berättar även att de vill finnas tillgängliga för alla, men att tiden inte räcker 

till (Tobiano et al., 2015). 

5.2.2 När egenskaper hos patienterna påverkar 

Patienters hälsotillstånd, diagnoser, fysisk och psykisk kapacitet, utbildningsnivå samt ålder 

upplever sjuksköterskor kunna utgöras som begränsningar för patienters vilja och möjlighet 

till att kunna delta (Beaver et al., 2007; Tobiano et al., 2015). Sjuksköterskorna beskriver sina 

erfarenheter av när patienter får en diagnos som exempelvis cancer, kan det begränsa samt 

utgöra hinder för patientdelaktighet (Beaver et al., 2007). 

 ”Patients sometimes – they don’t want to know. That’s a barrier. They hear the word 

 cancer and that’s it, they’re completely cut off then…they can’t make those decisions 

 then, because all that they have heard at the beginning of that sentence is that they’ve 

 got cancer” (Beaver et al., 2007, s. 731.).  

Sjuksköterskorna berättar om sina erfarenheter hur patienter sluter sig och tar inte in den 

informationen som sjuksköterskorna vill förmedla, enligt sjuksköterskornas erfarenheter så 

begränsas deras möjligheter att tillämpa patientdelaktighet när patienterna väljer att sluta sig 

(Beaver et al., 2007). ”Even if we try to explain it, we explain and we explain over and over 

again. And then they still don’t get it, or they don’t want to understand it. It’s not easy” 

(Kvangarsnes et al., 2012, s. 428). Sjuksköterskorna berättar att de har olika erfarenheter om 

vad som är den främsta begränsningen för patientdelaktighet. Sjuksköterskorna inom den 

privata sjukvården har erfarenheter av att patienters kognitiva förmåga är den största 

begränsningen för patientdelaktighet. Sjuksköterskorna som arbetar inom den offentliga 

sjukvården berättar att deras erfarenheter av att patienters hälsotillstånd eller diagnos är den 

tydligaste begränsningen (Tobiano et al., 2015).  

Utifrån sina erfarenheter kan sjuksköterskorna berätta att de anser att patienters ålder utgör 

en begränsning för hur delaktiga patienter är. Sjuksköterskorna beskriver att de har 

erfarenhet av att yngre patienterna i större utsträckning vill vara delaktiga i beslutsfattandet 

om vård och behandling. Utifrån sjuksköterskornas erfarenheter anser de att yngre ställer 

mer frågor samt söker själva fram information så att de kan vara med och påverka, medan 

sjuksköterskorna anser att de äldre patienterna inte vill vara delaktiga (Aasen et al., 2012a).  

 ”In my experience what I find is younger patients do want to get involved, people who are in 

 their seventies and eighties, they I think from their own experience on how the medical 

 service used to work in the old days, the doctors are possibly taken as next to God and what 

 they do, is they do their best and that’s it” (Beaver et al., 2007, s.730.) 

Sjuksköterskorna berättar vidare att de har erfarenheter av att äldre patienter finner sig i 

eller accepterar sin situation och kan överlåta beslutet åt sjuksköterskorna (Aasen et al., 

2012a; Beaver et al., 2007). ”I think generally most patients are usually just led along the 

path, which has already been decided, which is usually standard treatment” (Beaver et al., 

2007, s. 729). Sjuksköterskornas erfarenhet visar att det är lättare att fatta beslut åt äldre 
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patienter då de kan begränsas av sin sjukdom, prognos eller sin oro över vad som kommer att 

hända i framtiden (Beaver, et al., 2007; Lindberg, Persson, Hörberg & Ekerbergh, 2013b). 

Sjuksköterskorna använder påståendet att äldre patienter inte vill delta som en motivering 

till varför de väljer att inte tillämpa patientdelaktighet hos denna patientkategori. Enligt 

sjuksköterskornas erfarenheter anpassar sig de äldre patienterna, några av sjuksköterskorna 

anser att väldigt få av den äldre generationen har speciella önskningar om deras vård och 

behandling (Aasen et al., 2012a). Dock visar andra sjuksköterskors erfarenheter att äldre 

patienter har specifika önskningar och preferenser, men att dessa inte tas i beaktning alla 

gånger (Lindberg et al., 2013b). 

Förutom att ålder begränsar patientdelaktighet, så anser sjuksköterskorna att patienters 

utbildningsnivå påverkar hur delaktiga de vill vara i sin vård och behandling. Enligt 

sjuksköterskornas erfarenheter anser de att patienter med lägre utbildning är exempelvis inte 

lika involverade och nyfikna. Sjuksköterskorna upplever det svårare att tillämpa 

patientdelaktighet med dessa patienter. Sjuksköterskorna beskriver att kommunikationen 

inte sker på ett lika tydligt sätt. Vidare beskriver sjuksköterskorna hur de tror att dessa 

patienter inte har så höga förväntningar på vården och ställer inte lika höga krav som de med 

högre utbildning (Aasen et al., 2012a; Sahlsten et al., 2005b). 

6 DISKUSSION 

Under denna rubrik presenteras vår diskussion av det analyserade resultatet mot tidigare 

forskning, teoretiska perspektivet samt styrdokument och riktlinjer som presenterades i 

bakgrunden. Vidare presenteras resultatets användningsområde, en metoddiskussion, 

etikdiskussion samt förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av patientdelaktighet. Resultatet visar 

hur sjuksköterskorna anser att det är viktigt att se patienten, att bemöta varje patient som en 

unik individ. Att visa hänsyn och respekt för hur patienterna värderar och ser på sin 

situation, samt visa hur de tror på patientens kapacitet att vara delaktiga. I tidigare forskning 

uttryckte patienterna att det var viktigt att personalen lär känna dem och bemöter dem som 

individer, med respekt för deras personliga önskningar, preferenser och deras sätt att leva. 

(Larsson et al., 2011b; Lindberg et al., 2013a). Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever 

att relationen till patienten, påverkar patientdelaktigheten. I resultatet framkommer det att 

sjuksköterskorna skapar relationer till patienter genom att uppmärksamma och bekräfta 

dem. Patienterna ansåg att bli lyssnad till var ett bevis på respekt, det bemötandet gav en 

möjlighet att skapa en personlig relation till sjuksköterskorna. Patienterna ansåg att i 
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relationen upplevde de sig hörda och bekräftade, vilket ökade deras medvetenhet och 

förmåga till delaktighet (Larsson et al., 2011b; Lindberg et al., 2013a).  

Sjuksköterskornas erfarenheter av patientdelaktighet samt patienters upplevelser av 

delaktighet visar hur båda parter anser att relationen har en betydande roll för att delaktighet 

ska existera. Sjuksköterskorna lyfter fram hur viktigt det är respektera varandra samt se 

vilken tillgång båda är för vårdandet. Resultatet visar hur sjuksköterskorna förstår 

betydelsen av att se patienterna och bekräfta dem, för att optimera och bjuda in patienterna 

till delaktighet. Sjuksköterskorna har ett ansvar att följa rådande styrdokument och riktlinjer, 

enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) 2 a § ska sjuksköterskorna främja 

god kontakt mellan patienterna och Hälso- och sjukvården. Resultatet visar att 

sjuksköterskorna behärskar detta när de ser betydelsen i att se patienten, när 

sjuksköterskorna skapar relationer samt bjuder in till patientdelaktighet.  

Resultatet visar att patientdelaktighet är något som måste uppmuntras till. 

Sjuksköterskornas erfarenheter av patientdelaktighet visar att de måste motivera patienter 

till delaktighet. Sjuksköterskorna anser att moment och vård som patienten har förmåga att 

utföra själv, ska den utföra. Vidare visar resultatet att sjuksköterskorna måste skapa 

förståelse för patienterna och deras situation, genom att förklara hur och varför patienterna 

bör utföra de moment de är kapabla till. Detta kan vi koppla till Orems (2001) 

omvårdnadsteori om begreppet egenvård. Orem beskriver att människan är kapabel att 

utföra handlingar för sin egen skull, för att upprätthålla och främja sin hälsa och sitt liv. Både 

sjuksköterskorna och det vårdteoretiska perspektivet lyfter fram vikten av att patienter ska 

utföra handlingar självständigt när förmågan finns kvar. Detta kan även styrkas i 

Patientlagen (SFS, 2014:821) där det beskrivs att patienter ska vara delaktiga och utföra viss 

vård och behandling självständigt. I tidigare forskning framkom det att patienter inte 

reflekterat över sin situation utifrån synsättet att kunna tillämpa egenvård. Patienterna 

önskade att bli omhändertagna av sjuksköterskorna, när de kändes sig svaga (Lindberg et al., 

2013a; Gjerberg et al., 2015; Swenne Leo & Skytt, 2014). Resultatet visar att sjuksköterskorna 

värnar om patienternas önskningar, samtidigt som sjuksköterskorna motiverar och 

uppmuntrar patienter till att utföra egenvård.  

När förändringar sker i livet, och människan ställs inför nya utmaningar eller situationer där 

egenvårdkapaciteten inte längre räcker till uppstår det Orem (2001) benämner som 

egenvårdsbrist. Sjuksköterskorna i resultatet har då ett ansvar att hjälpa patienten att få en 

förståelse för sin nya situation samt stötta patienten att återfå sin egenvårdskapacitet. I dessa 

situationer kan Orems (2001) tre delade omvårdnadssystem tas i beaktning, som är 

fullständigt kompenserande, delvis kompenserande samt stödjande-undervisande system. 

Sjuksköterskorna bör ha kunskap och erfarenheter om när och hur de skall tillämpa dessa 

omvårdnadssystem, för inte ta över och utföra vårdandet åt patienten när förmågan finns 

kvar. Sjuksköterskorna i resultatet visar att de har kunskap och förståelse för hur viktigt det 

är att tillvara ta de förutsättningar som patienterna har för att vara delaktiga. Vidare visar 

sjuksköterskorna i resultatet hur de skapar ytterligare förutsättningar för patienterna att vara 

delaktiga genom att ge individanpassad information och stöd. När sjuksköterskorna tar 

omvårdnadssystemet i beaktning visar det att de har en avsikt att patienter inte ska hamna i 

en beroendeställning, där någon annan måste utföra vårdandet åt patienterna. Om patienter 
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hamnar i en beroendeställning ska sjuksköterskorna använda sina kunskaper och erfarenhet 

för att hjälpa dem genom omvårdnadsprocessen enligt Orem (2001).  

Resultatet beskriver sjuksköterskornas erfarenheter av hur viktigt det är både för dem samt 

för patienterna att skapa en förståelse för patientens situation, för att främja 

patientdelaktighet. När patienter får ärlig information om deras aktuella situation, har 

sjuksköterskorna upplevt att patienter känner tillit till dem. Resultatet visar att när 

sjuksköterskorna och patienterna upplever tillit till varandra, har rädsla och oro minskat hos 

patienterna vilket även framkommer i den tidigare forskningen. Patienterna berättade hur de 

ansåg att det var lättare att prata sin sjukdom och framtiden när de byggt upp ett förtroende 

till sjuksköterskorna (Siouta et al., 2016; Gjerberg et al., 2015; Lindberg et al., 2013a; Larsson 

et al., 2011b). Sjuksköterskornas erfarenheter av patientdelaktighet visar att det är 

betydelsefullt att patienterna har förståelse och litar på att sjuksköterskorna ger patienterna 

den information de behöver för att vara delaktiga. Trots det så framkommer det i tidigare 

forskning att patienterna upplever att sjuksköterskorna undanhåller information, vilket 

patienterna upplever som ett hinder för att delta (Aasen et al., 2012b; Larsson et al., 2011a). 

Patienter berättade hur de upplevde att sjuksköterskorna medvetet uteslöt dem från 

delaktighet, genom att använda sig av språk och metaforer som de inte behärskar. Patienter 

upplevde det som ett maktutövande, där sjuksköterskorna genom sitt arbets- och synsätt 

hävdade sin dominans i mötet med dem (Aasen et al., 2012b; Larsson et al., 2011a). 

Resultatet visar även att sjuksköterskorna utesluter de äldre patienterna i en större 

utsträckning än de yngre. Enligt sjuksköterskornas erfarenheter anser de att äldre patienter 

inte har något intresse av att vara delaktiga. I Patientlagen (SFS, 2014:821) under kapitel 5, 2 

§ står det stadgat att vård och behandling ska utgå från alla patienters önskemål. SSF (2016) 

ICN:s värdegrund för omvårdnad understryker att alla patienter har rätt till information och 

ska ge sitt samtycke innan vård och behandling genomförs. Hur kommer det sig då att 

sjuksköterskorna utesluter denna patientkategori, trots att styrdokument och riktlinjer 

tydligt beskriver sjuksköterskornas skyldigheter gentemot patienterna? Av det som kan 

utläsas av resultatet, kan uteslutandet vara en bekvämlighetsåtgärd sjuksköterskorna 

använder sig av då dem anser att de äldre patienterna inte har någon önskan att vara 

delaktiga. Vidare i resultatet framkommer det att det finns sjuksköterskor som väljer att inte 

tillämpa patientdelaktighet i så stor utsträckning, då sjuksköterskorna vill hålla fast i sina 

gamla och strukturerade arbetsrutiner. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna anser att när patienter är delaktiga, kan det hämma 

sjuksköterskorna i deras arbete. Detta kan vara en av anledningarna till att sjuksköterskorna 

inte informerar patienterna tillräckligt för att de ska kunna delta. Sjuksköterskorna anser att 

det är lättare att fatta besluten åt patienterna, då sjuksköterskorna anser att de har mer 

kunskap om vad som är det bästa alternativet. Resultatet visar att sjuksköterskornas 

erfarenheter av att fatta beslut åt patienterna, underlättar i deras arbete samt att patienter 

ska acceptera och rätta sig efter de sjuksköterskorna beslutar. Resultatet visar hur 

sjuksköterskorna har olika synsätt och inställningar till vad patientdelaktighet är samt hur 

det ska tillämpas. Enligt Patientlagen (SFS, 2014:821) kapitel 5, 1 § står det stadgat att vård 

ska utformas för och tillsammans med patienterna. Hur kommer det sig då att 

sjuksköterskorna inte följer dessa styrdokument? Utifrån resultatet kan det utläsas att 

kunskapen om patientdelaktighet samt hur den ska tillämpas på bästa sätt varierar hos 
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sjuksköterskorna. Resultatet visar att egna erfarenheter och uppfattningar hos 

sjuksköterskorna påverkar i relativt stor utsträckning hur de ser på och arbetar för att 

tillämpa patientdelaktighet. 

Tidigare forskning visar att när patienter inte blir bekräftade av sjuksköterskorna, upplever 

de sig bortglömda och försummade (Aasen et al., 2012b). Detta kan förstås mot det som 

resultatet lyfter fram, där en stor del av sjuksköterskornas tid läggs på administrativa samt 

medicinska arbetsuppgifter. Sjuksköterskornas huvudområde är vårdvetenskap med 

inriktning mot omvårdnad, i dagsläget har sjuksköterskorna ett stort ansvar att sköta 

administrativa uppgifter samt sköta planeringen av vården. Detta erfars av sjuksköterskorna 

ta upp mycket av deras tid vilket resulterar i att patienter försummas. Resultatet visar hur 

sjuksköterskorna anser att de finns tillgängliga, medan patienterna upplevde att 

sjuksköterskorna inte finns där. Hur och varför kommer det sig att sjuksköterskornas 

erfarenheter av patientdelaktighet kan skilja sig så mycket från patienternas upplevelser? 

Resultatet visar att sjuksköterskorna anser att de har en hög arbetsbelastning. 

Sjuksköterskorna berättar om en stor omsättning av personal samtidigt som de arbetar under 

tidspress. Kan detta vara bidragande faktorer till att patienter upplever att de inte får den tid 

som de anser att de behöver? I tidigare forskning framkommer det att patienter har en 

förståelse att sjuksköterskornas har ont om tid. Patienterna uttryckte dock en önskan om mer 

tid än de erhållit för att kunna lyckas uppleva delaktighet (Aasen et al., 2012b; Schulman-

Green et al., 2006). Författarna till föreliggande examensarbete anser att det är betydelsefullt 

att beakta både positiva och negativa erfarenheter som lyfts fram. Det framkommer att det 

finns olika värderingar i begreppet patientdelaktighet samt vad begreppet innefattar. 

Patientdelaktighet kan ses som något komplext, det kan vara både tidskrävande och 

ansträngande men det är även något som gynnar vårdandet. Patientdelaktighet är de små 

sakerna i vårdandet, som att få information samt bli tillfrågad om åsikter eller önskningar. 

En likvärdig inställning till patientdelaktighet är en förutsättning för att uppnå en god och 

personcentrerad vård, och det är något som alla inom Hälso- och sjukvården bör eftersträva. 

6.1.1 Resultatets användningsområde 

Resultatet i examensarbetet belyser att det finns tydliga begränsningar för att tillämpa 

patientdelaktighet, men det lyfts även fram möjligheter för att skapa patientdelaktighet. 

Sjuksköterskornas erfarenheter visar att det finns delade meningar om vad 

patientdelaktighet är samt hur den ska tillämpas. Det framkommer i gällande styrdokument 

och riktlinjer vilket ansvar sjuksköterskan har för att tillämpa patientdelaktighet. Utifrån 

resultatet går det att urskilja vad som begränsar sjuksköterskan från att tillämpa 

patientdelaktighet. Dessa begränsningar kan användas som underlag för att hjälpa 

sjuksköterskan att se de eventuella förändringar som behövs genomföras. Möjligheterna som 

lyfts fram kan vara till användning för hur Hälso- och sjukvården kan fortsätta sitt 

utvecklingsarbete med patientdelaktighet. Resultatet visar betydelsen av att delge patienten 

information på ett enkelt och lättförståeligt sätt som är en viktig del i patientdelaktighet. 

Både sjuksköterskornas och patienters erfarenheter visar för att en människa ska kunna vara 

delaktig behövs information. Det är svårt att skapa förståelse utan information, utan 

information är det svårt att få en förståelse. Utan förståelse samt information kan beslut inte 
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tas och en möjlighet till delaktighet minskar. De erfarenheter som lyfts genom hela 

examensarbetet kan ligga till grund för hur Hälso- och sjukvården kan utveckla 

sjuksköterskornas kunskaper om patientdelaktighet ytterligare.  

Ett förslag är att information i form av broschyrer gällande patientdelaktighet ska finnas att 

tillgå för både patienter samt sjuksköterskor. Detta för att patienter ska ges möjlighet att få ta 

del av information som visar vilka möjligheter samt rättigheter de har i vården. För 

sjuksköterskans del kan det utgöra ett hjälpmedel i deras arbete för att skapa de 

förutsättningar som behövs för patientdelaktighet. Patientdelaktighet är något som ska 

tillämpas inom alla vårdkontexter där sjuksköterskor möter patienter såsom på sjukhus, 

vårdcentraler samt i hemsjukvården. 

6.2 Metoddiskussion 

En systematisk beskrivande litteraturstudie med kvalitativ ansats enligt Friberg (2012a) 

valdes ut till examensarbetet. Evans (2002) analys med beskrivande syntes valdes ut då den 

ansågs kunna besvara syftet. Datamaterial i form av vårdvetenskapliga artiklar användes i 

analysen. Möjligtvis skulle examensarbetet kunnat baseras på datamaterial i form av 

intervjuer, författarna till examensarbetet ansåg att tiden var för kort för att kunna tillämpa 

denna metod och valde därför att exkludera den. Då examensarbetet utgick från 

sjuksköterskans perspektiv hade intervjuer kunnat ge ett tydligare resultat, frågor hade 

kunnat formuleras och anpassats mer efter syftet. Under de första sökningarna med de 

utvalda ämnessökorden framkom det många artiklar med inriktning mot medicin och 

psykiatri. Då artiklar med dessa inriktningar framkom försvårades processen att få fram 

vårdvetenskapliga artiklar. Stor vikt har därför lagts på att få fram ämnessökord som leder 

till artiklar med ett vårdvetenskapligt perspektiv. Databasen Svensk MeSH har varit till stor 

användning för att hitta rätt synonymer till de ämnessökord som använts. De valda 

avgränsningarna i publiceringsåren 2010–2016 resulterade i för få träffar på artiklar, 

författarna i examensarbetet valde då att utöka publiceringsåren till 2005–2016. Det 

genererade i flera användbara artiklar. Under granskning av artiklarna återkom några 

specifika författare i referenslistorna, då valde examensarbetets författare att göra en 

sekundärsökning av dessa. När sekundärökningen genomfördes framkom det att dessa 

författare specifikt undersökt ämnet patientdelaktighet. Dessa författares artiklar kändes 

relevanta att inkludera då de undersökt patientdelaktighet utifrån både sjuksköterskors samt 

patienters perspektiv. Kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar valdes, då dessa kunde ge en 

djupare förståelse om det fenomen som skulle undersökas. Examensarbetet kunde varit en 

litteraturöversikt med både kvantitativa och kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar, men 

valdes bort då kvantitativa vårdvetenskapliga artiklar försvårar processen att svara an på 

syftet som är erfarenheter. Kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar som utgått från flera olika 

perspektiv, har exkluderats då de ansågs vara svårt att urskilja perspektiven från varandra. 

Detta resulterade i att artiklar valdes bort, vilket kan ses som en svaghet då intressant och 

relevant information kan ha uteblivit.  



21 

Av de utvalda artiklarna skedde en granskning för att säkerställa kvalitén med hjälp av 

Friberg (2012b) kvalitetsgransknings frågor för kvalitativa artiklar. Examensarbetets 

författare valde att omformulera frågorna så det fanns en möjlighet att de blev besvarade. 

Frågorna poängsattes med 1 poäng per fråga, när en fråga kunde besvaras med ett JA 

tilldelades artikeln 1 poäng. Under fem poäng bedömdes artikeln hålla låg kvalité, sex-tio 

poäng medel kvalité samt artiklar över elva poäng bedömdes ha hög kvalité. Majoriteten av 

de valda artiklarna bedömdes enligt detta poängsystem ha en hög kvalité, dock fanns det ett 

fåtal som bedömdes ha medel kvalité. Artiklarna med medel kvalité valdes att inkluderas då 

de ansågs relevanta för att kunna svara an på examensarbetets syfte. Detta tillvägagångssätt 

valdes ut av examensarbetes författare för att på ett tydligt vis skapa en möjlighet att bedöma 

kvalitén samt för att se om en artikel ska inkluderas eller exkluderas. 

Citaten som används i examensarbetet har angetts i originalspråket, för att innebörden inte 

ska gå förlorad. Polit och Beck (2012) skriver att när ursprungliga citat och texter återges 

stärks examensarbetets trovärdighet. Detta tillvägagångsätt tillämpades även för att återge 

och stärka de erfarenheter som beskrevs samt för att öka resultatets trovärdighet. 

Användning av citat och texter med tydlig hänvisning till ursprungskällan ses som en styrka i 

examensarbetet, det minimerar riskerna att egna åsikter och värderingar speglar resultatet. 

Att återge citat i originalspråket kan vara en nackdel om läsaren misstolkar budskapet och 

betydelsen. Det är viktigt att ha det i åtanke, därför har citaten noggrant lagts in i resultatet 

för att stärka innebörden av de erfarenheter som beskrevs i artiklarna.  

Artiklarna som användes i examensarbetet har analyserats ett flertal gånger för att dess 

helhet ska förstås, det kan ses som en validering att innehållet har uppfattats korrekt enligt 

Friberg (2012a). Genom att tydligt beskriva genomförandet av analysen och insamlingen av 

datamaterialet kan examensarbetets tillförlitlighet styrkas, vilket även kan öka 

examensarbetets överförbarhet enligt Polit och Beck (2012). Evans (2002) analys beskrivs 

tydligt och strukturerat, vilket har underlättat analysprocessen för examensarbetet. Dock 

upplevde examensarbetets författare sig emellanåt begränsade på grund av bristande 

erfarenheter av analysen samt att tidsåtgången för examensarbetet var omfattande. Då 

stegen i Evans analys beskrivs genomgående i examensarbetet, skapar det förutsättningar för 

läsaren eller andra forskare att utföra studien ännu en gång och på så sätt få liknande eller 

samma resultat. Då en tydlig redovisning av tillvägagångsätt gjorts kan även de öka 

tillförlitligheten ytterligare vilket kan ses som en styrka. 

Inklusionskriterier utgick ifrån att erhålla ett heterogent urval. Detta valdes för att lyckas 

samla in erfarenheter utifrån sjuksköterskor med arbetserfarenhet inom olika 

vårdenheter/kontexter och olika sjukdom- och hälsotillstånd. Det som framkommer i 

resultatet anses möjligen kunna överföras och tillämpas inom hela Hälso- och sjukvården, 

samt med en förhoppning inom den internationella sjukvården. Synen på patientdelaktighet 

kan dock skilja sig mellan den svenska Hälso- och sjukvården och den internationella. Att 

överföra individuella erfarenheter är dock inte avsikten, då det inte kan representera en 

större population. Artiklarna som användes i examensarbetet belyser erfarenheter av 

patientdelaktighet både från nordisk samt internationell sjukvård och det kan styrka 

examensarbetets överförbarhet. Erfarenheter utifrån olika vårdkontexter har valts att lyftas 

fram för att skapa en bredare syn, även det kan ses som en styrka. Det kan dock utgöra en 
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svaghet, då ett för brett resultat kan försvåra överförbarheten för mindre och specifika 

vårdinrättningar.  

Resultatet i examensarbetet skapar en överblick på sjuksköterskors erfarenheter av 

patientdelaktighet, som ligger till grund för att kunna ge personcentrerad vård. 

Patientdelaktighet är en förutsättning för personcentrerad vård, därför kan överförbarheten 

tillämpas inom de olika vårdkontexterna där sjuksköterskan möter patienter. 

6.3 Etikdiskussion 

De forskningsetiska principerna som beskrevs tidigare har tagits i beaktning under 

examensarbetets gång samt vid sammanställning av resultatet. Enligt CODEX (2016) är det 

inte tillåtet att plagiera eller förfalska tidigare publicerad forskning. Därför har det lagts stor 

vikt på att återge citat från forskning i originalspråket samt att textens innehåll har 

omformulerats för att inte upprepa tidigare resultat. När viktiga texter och citat används i 

examensarbetet har en tydlig återkoppling skett genom referering enlig APA, genom detta 

tillvägagångssätt har förfalskning och omtolkning i största möjliga mån undvikits. Endast 

artiklar som var etiskt godkända har inkluderats i examensarbetet. Detta gjordes för att följa 

de etiska riktlinjer som CODEX beskrev om hur forskning på människor får genomföras. 

Polit och Beck (2012) beskriver att det är av stor vikt att materialet som analyseras 

genomförs på ett objektivt och ärligt sätt. Uppsatsförfattarna till examensarbetet har därför 

kontinuerligt fört en diskussion emellan varandra för att uppmärksamma samt diskutera den 

förförståelse som kan existera. Under examensarbetets gång har författarna eftersträvat att 

förförståelsen inte ska påverka hur resultatet lyfts fram, istället har stor vikts lagts på att se 

helheten ur ett större perspektiv. Genom detta tillvägagångssätt har författarna i största 

möjliga mån försökt att inte påverka resultatet. 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Det framkommer att sjuksköterskor har olika uppfattningar om vad patientdelaktighet är och 

hur den ska tillämpas. Därför ser vi ett behov av fortsatt forskning rörande begreppet 

patientdelaktighet. En djupare förståelse om hur begreppets egentliga innebörd uppfattas 

från sjuksköterskors samt patienters perspektiv ses som relevant. Detta för att sjuksköterskor 

ska få ytterligare förutsättningar att utföra en god och personcentrerad omvårdnad.  

7 SLUTSATS 

Patientdelaktighet är något som lätt kan tas förgivet av sjuksköterskor, och något som de tror 

att de tillämpar. Trots att det framkommer i resultatet att sjuksköterskorna emellanåt brister 
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i sitt arbete att tillämpa patientdelaktighet, så vill sjuksköterskorna i slutändan att patienter 

ska vara delaktiga. Därför är det av stor vikt att lyfta fram sjuksköterskors erfarenheter om 

patientdelaktighet i vårdandet samt hur dem tillämpar det idag. Genom att lyfta fram 

sjuksköterskors erfarenheter av patientdelaktighet kan förhoppningsvis förändringar och 

förbättringar skapas inom Hälso- och sjukvården, så att alla yrkesverksamma samt framtida 

sjuksköterskor får bättre förutsättningar att tillämpa patientdelaktighet.  
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of patient participat
ion in hemodialysis 
treatment 

Ja Kan svara på syftet 
eftersom de utgår 
från en 
sjuksköterskas 
perspektiv. 

 Uppfyller 
kvalitetsgranskning. 

Etiskt godkänd. 

  

 

11 p 

Kinta 
Beaver, 
Olive 
Craven, Gary 
Witham, 
Mary 
Tomlinson, 
Shabbir 
Susnerwala, 
David Jones 
and Karen A 
Luker 

2007 

Patient 
participation in 
decision making: 
views of health 
professionals caring 
for people with 
colorectal cancer 

Ja Kan svara på syftet 
eftersom de utgår 
från en 
sjuksköterskas 
perspektiv. 

Uppfyller 
kvalitetsgranskning. 

Etiskt godkänd. 

  

 

 

9 p 

Jan Florin, 
Anna 
Ehrenberg 
and 
Margareta 
Ehnfors 

2006 

Patient 
participation in 
clinical decision-
making in nursing: 
a comparative study 
of nurses’ and 
patients’ perception 

Nej  Utgår från 
flera 
perspektiv 
som är svåra 
att urskilja 
samt två olika 
syften i 
studien. 

 

 

- 

Catharina 
Frank, 
Margareta 
Asp and 
Karin 
Dahlberg 

2008 

Patient 
participation in 
emergency care – a 
phenomenographic 
analysis of 
caregivers’ 
conceptions 

Nej  Utgår från 
flera 
perspektiv 
som är svåra 
att urskilja. 

 

- 



 2  

Eva 
Jangland, 
Jan Larsson 
and Lena 
Gunningber
g, 

2010 

Surgical nurses’ 
different 
understandings of 
their interactions 
with patients: a 
phenomenographic 
study 

Ja Kan svara på syftet 
eftersom de utgår 
från en 
sjuksköterskas 
perspektiv. 

Uppfyller 
kvalitetsgranskning. 

Etiskt godkänd. 

  

 

12 p 

Marit 
Kvangarsnes
, Henny 
Torheim, 
Torstein 
Hole and 
Lennart S. 
Öhlund 

2012 

Intensive care unit 
nurses’ perceptions 
of patient 
participation in the 
acute phase of 
chronic obstructive 
pulmonary disease 
exacerbation: an 
interview study 

Ja Kan svara på syftet 
eftersom de utgår 
från en 
sjuksköterskas 
perspektiv. 

Uppfyller 
kvalitetsgranskning. 

Etiskt godkänd. 

  

 

12 p 

Petros 
Kolovos, 
Daphne 
Kaitelidou, 
Chrysoula 
Lemonidou, 
Athanasios 
Sachlas and 
Panayota 
Sourtzi 

2015 

Patient 
Participation in 
Decision Making 
During Nursing 
Care in Greece—A 
Comparative Study 

Nej  Kvantitativ 
metod och 
utgår från 
flera 
perspektiv 
som är svåra 
att urskilja. 

 

 

- 

Petros 
Kolovos, 
Daphne 
Kaitelidou, 
Chrysoula 
Lemonidou, 
Athanasios 
Sachlas, 
Sofia Zyga 
and 
Panayota 
Sourtzi 

2014 

Patient 
participation in 
hospital care: 
Nursing staffs’ point 
of views 

Nej  Mixad metod, 

båda 

kvalitativ och 

kvantitativ 

data. 

 

 

 

- 

Elisabeth 
Lindberg, 
Eva Persson, 
Ulrica 
Hörberg and 
Margaretha 
Ekerbergh 

Older patients’ 
participation in 
team meetings*A 
phenomenological 
study from the 
nurses’ perspective 

Ja Kan svara på syftet 
eftersom de utgår 
från en 
sjuksköterskas 
perspektiv. 

  

 

12 p 



 3  

 

2013 

Uppfyller 
kvalitetsgranskning. 

Etiskt godkänd. 

Monika JM 
Sahlsten, 
Inga E 
Larsson, 
Catharina 
SC 
Lindencrona 
and Kaety 
AE Plos 

2005 

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

Ja Kan svara på syftet 
eftersom de utgår 
från en 
sjuksköterskas 
perspektiv. 

Uppfyller 
kvalitetsgranskning. 

Etiskt godkänd. 

  

 

14 p 

Monika J.M. 
Sahlsten, 
Inga E. 
Larsson, 
Kaety A.E. 
Plos and 
Catharina 
S.C. 
Lindencrona 

 

2005 

Hindrance for 
patient 
participation in 
nursing care 

Ja Kan svara på syftet 
eftersom de utgår 
från en 
sjuksköterskas 
perspektiv. 

Uppfyller 
kvalitetsgranskning. 

Etiskt godkänd. 

  

 

9 p 

Monika JM 
Sahlsten, 
Inga E 
Larsson, 
Björn 
Sjöström, 
Catharina 
SC 
Lindencrona 
and Kaety 
AE Plos 

2007 

Patient 
participation in 
nursing care: 
towards a concept 
clarification from a 
nurse perspective 

Ja Kan svara på syftet 
eftersom de utgår 
från en 
sjuksköterskas 
perspektiv. 

Uppfyller 
kvalitetsgranskning. 

Etiskt godkänd. 

  

 

11 p 

Monika J. 
M. Sahlsten, 
Inga E. 
Larsson, 
Björn 
Sjöström 
and Kaety A. 
E. Plos 

2009 

Nurse strategies for 
optimising patient 
participation in 
nursing care 

Ja Kan svara på syftet 
eftersom de utgår 
från en 
sjuksköterskas 
perspektiv. 

Uppfyller 
kvalitetsgranskning. 

Etiskt godkänd. 

  

 

11 p 



 4  

Mohsen 
Soleimani 
and 
Naiemeh 
Seyedfatemi 

2010  

Participation of 
patients with 
chronic illness in 
nursing care:An 
Iranian perspective 

Nej  Utgår från 

flera 

perspektiv 

som är svåra 

att urskilja. 

 

 

- 

Georgia 
Tobiano, 
Tracey 
Bucknall, 
Andrea 
Marshall, 
Jessica 
Guinane and 
Wendy 
Chaboyer 

2015 

Nurses’ views of 
patient 
participation in 
nursing care 

Ja Kan svara på syftet 
eftersom de utgår 
från en 
sjuksköterskas 
perspektiv. 

Uppfyller 
kvalitetsgranskning. 

Etiskt godkänd. 

  

 

10 p 

Elizabeth 
M.M. Tutton 

2005 

Patient 
participation on a 
ward for frail older 
people 

Nej  Utgår från 

flera 

perspektiv 

som är svåra 

att urskilja. 

 

- 



 1  

BILAGA D – ARTIKELMATRIS 

Artikelnu

mmer 

Årtal, tidskrift 

och författare 

Titel Syfte Metod Resultat 

 

 

 

1 

2012 

Nursing 
Ethics 

Elin 
Margrethe 
Aasen, Marit 
Kvangarsnes 
and Kåre 
Heggen 

Nurses’ 
perceptions of 
patient 
participation 
in 
hemodialysis 
treatment 

Syftet var att 
undersöka hur 
sjuksköterskor 
upplever 
patientdelaktighet 
hos äldre patienter 
samt deras 
närstående som 
genomgår 
dialysbehandling. 

Kvalitativ metod. 

10 st. 
sjuksköterskor på 
en dialys enhet 
intervjuades. 

Det var tre kategorier 
som sjuksköterskan 
ansåg påverkade 
patientdelaktighet. 
Bemötande, kunskap 
och 
informationsutbyte 
och patientens 
självbestämmande 
rätt. 

 

 

 

 

2 

2007 

Journal of 
Clinical 
Nursing 

Kinta Beaver, 
Olive Craven, 
Gary Witham, 
Mary 
Tomlinson, 
Shabbir 
Susnerwala, 
David Jones 
and Karen A 
Luker 

Patient 
participation 
in decision 
making: views 
of health 
professionals 
caring for 
people with 
colorectal 
cancer 

Syftet var att 
undersöka synen 
på patienters 
deltagande vid 
beslutsfattning 
hos patienter med 
kolonrektal 
cancer. 

Kvalitativ metod. 

Djupintervjuer 
med 21 st. 
sjuksköterskor. 

Det framkom tre olika 
teman som påverkar 
patientdelaktighet 
enligt sjuksköterskor. 
De var tid, 
kommunikation samt 
relationen mellan 
sjuksköterska och 
patienten.  

 

 

 

3 

2010 

Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences 

Eva Jangland, 
Jan Larsson 
and Lena 
Gunningberg 

Surgical 
nurses’ 
different 
understanding
s of their 
interactions 
with patients: 
a 
phenomenogr
aphic study 

Syftet var att 
undersöka hur 
sjuksköterskor ser 
på sin roll och hur 
de gör patienter 
och anhöriga 
delaktiga i 
omvårdnaden på 
en kirurgisk 
vårdavdelning. 

Kvalitativ metod. 

17 st. 
sjuksköterskor 
från två sjukhus 
intervjuades. 

Det framkom att det 
finns fyra viktiga 
områden som måste 
beaktas för att uppnå 
patientdelaktighet. Det 
är kommunikation, tid, 
uppmuntran till 
delaktighet och att se 
människan som en 
unik enskild individ 
med förmågan att delta 
i sin vård.  

 

 

4 

2012 

Journal of 
Advanced 
Nursing 

Marit 
Kvangarsnes, 
Henny 
Torheim, 

Intensive care 
unit nurses’ 
perceptions of 
patient 
participation 
in the acute 
phase of 
chronic 
obstructive 
pulmonary 

Syftet var att 
undersöka hur 
sjuksköterskor på 
en 
intensivvårdsavdel
ning ser på 
patientdelaktighet 
i den akuta fasen 
hos patienter med 

Kvalitativ metod. 

17 st. 
sjuksköterskor 
intervjuades från 
två olika sjukhus. 

Tre kategorier kunde 
identifieras vad som 
påverkade patienters 
delaktighet. 

Rädsla för vad som ska 
hända, relationen 
mellan sjuksköterskan 
och patienten sam när 
etiska dilemman som 



 2  

Torstein Hole 
and Lennart 
S. Öhlund 

disease 
exacerbation: 
an interview 
study 

kronisk 
lungsjukdom. 

livsuppehållande 
åtgärder ska fattas och 
patienten inte kan vara 
delaktig för 
beslutsfattning.  

 

 

 

5 

2013 

International 
Journal of 
Qualitative 
Studies on 
Health and 
Well-Being 

Elisabeth 
Lindberg, Eva 
Persson, 
Ulrica 
Hörberg and 
Margaretha 
Ekerbergh 

 

 

Older patients’ 
participation 
in team 
meetings*A 
phenomenolog
ical study from 
the nurses’ 
perspective 

Syftet var att 
belysa 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
patientdelaktighet 
hos äldre patienter 
vid ronder.  

Kvalitativ metod. 

9 st. 
sjuksköterskor på 
en geriatrisk 
avdelning 
intervjuades. 

 

Tre teman kunde 
urskiljas från 
sjuksköterskor 
erfarenheter av 
patientdelaktighet hos 
äldre patienter vid 
ronder. Dessa var 
vägledning, 
strukturella 
utmaningar, samt 
utrymme för den hela 
människan.  

 

 

 

 

6 

2005 

Journal of 
Clinical 
Nursing 

Monika JM 
Sahlsten, Inga 
E Larsson, 
Catharina SC 
Lindencrona 
and Kaety AE 
Plos 

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

Syftet var att 
undersöka hur 
sjuksköterskan 
uppfattar 
patientdelaktighet 
i omvårdnaden 
och hur de gör 
patienter 
delaktiga. 

Kvalitativ metod. 

Sju fokusgrupper 
med 21 st. 
sjuksköterskor 
från fem sjukhus 
intervjuades. 

Fyra kategorier kunde 
identifieras vad som 
påverkade 
patientdelaktighet ur 
sjuksköterskors 
perspektiv. De var 
mötet mellan 
sjuksköterska och 
patient, strategier i 
mötet, utbytet av 
information och 
kunskap och 
möjligheter för 
patienten att delta i sin 
vård. 

 

 

 

 

7 

2005 

Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences 

Monika J.M. 
Sahlsten, Inga 
E. Larsson, 
Kaety A.E. 
Plos and 

Hindrance for 
patient 
participation 
in nursing 
care 

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
hinder för 
patientdelaktighet 
samt att 
undersöka 
begreppet på 
djupet. 

Kvalitativ metod. 

4 fokusgrupper 
med 31 st. 
sjuksköterskor 
från två sjukhus 
intervjuades. 

Tre teman kunde 
urskiljas från 
sjuksköterskor 
upplevelser av hinder 
för patientdelaktighet. 
Dessa var kompetens, 
inflytande från andra 
och organisationen 
samt arbetsmiljöns 
betydelse. Sju stycken 
subteman kunde sedan 
urskiljas. 



 3  

Catharina S.C. 
Lindencrona 

 

 

 

 

 

 

8 

2007 

Journal of 
Clinical 
Nursing 

Monika JM 
Sahlsten, Inga 
E Larsson, 
Björn 
Sjöström, 
Catharina SC 
Lindencrona 
and Kaety AE 
Plos 

Patient 
participation 
in nursing 
care: towards 
a concept 
clarification 
from a nurse 
perspective 

Syftet var att 
undersöka 
betydelsen av 
begreppet 
patientdelaktighet 
från en 
sjuksköterskas 
perspektiv. 

Kvalitativ metod 

Intervjuer i 
fokusgrupper. 35 
st. sjuksköterskor 
intervjuades från 5 
olika sjukhus. 

Det framkom att 
sjuksköterskor 
upplevde att 
kommunikation, 
utbytet av kunskap och 
information samt tid 
påverkade patienters 
delaktighet. 

 

 

 

9 

2009 

Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences 

Monika J. M. 
Sahlsten, Inga 
E. Larsson, 
Björn 
Sjöström and 
Kaety A. E. 
Plos 

Nurse 
strategies for 
optimising 
patient 
participation 
in nursing 
care 

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
strategier för att 
optimera och 
stimulera 
patientdelaktighet, 

Kvalitativ metod 

16 st. 
sjuksköterskor 
intervjuades i tre 
fokusgrupper. 

Sjuksköterskor 
identifierade tre 
områden som de tyckte 
påverkade 
patientdelaktighet. De 
var att skapa en 
relation, lära känna 
patienten samt att 
stärka patienten till att 
vara delaktig genom 
att skapa 
förutsättningar för 
egenvård. 

 

 

 

 

10 

2015 

Journal of 
Advanced 
Nursing 

Georgia 
Tobiano, 
Tracey 
Bucknall, 
Andrea 
Marshall, 
Jessica 
Guinane and 
Wendy 
Chaboyer 

Nurses’ views 
of patient 
participation 
in nursing 
care 

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskans 
syn på 
patientdelaktighet 
på medicinska 
avdelningar. 

Kvalitativ metod. 

15 st. 
sjuksköterskor 
intervjuades från 
fyra olika 
avdelningar. 

Ur en sjuksköterskas 
synpunkt framkom det 
fem kategorier som 
påverkade 
patientdelaktighet. De 
var att erkänna 
patienten som en 
partner, risker med 
delaktighet, inbjudan 
till delaktighet, 
svårigheterna med 
patientdelaktighet och 
sjuksköterskans 
förväntan på patienten 
för delaktighet.  
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BILAGA E - EXEMPEL PÅ NYCKELFYND, TEMA OCH 

SUBTEMA 

Nyckelfynd Tema Subtema 
”...providing them [patients] 

with knowledge of why you 

do things. I think that 

probably helps them 

understand and makes them 

more willing and proactive – 

acknowledge them is the main 

thing” s. 2746, A.10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att se patienten som en resurs 

 
 
 
 
 
 
 

Att skapa en vårdrelation ”That the patient hears what I 

say and respond. Not that I tell 

something to the patient”. S. 

37, A.6. 

”You can’t do things only in 

your own way, give a one way 

information and tick off on a 

list/…/as patient you need 

time to digest the information 

and see how important it will 

be in everyday life”. S. 37, 

A.6. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informationens betydelse för 
patientdelaktighet 

”It’s important that the patient 

feels involved from the start 

and is allowed to say what he 

wants” s. 634, A.8. 

”First, you have to be open 

and want to understand the 

situation as the patient 

understands it./…/”. S. 634, 

A.8. 

”I have to find out what the 

patient knows./…/I ask 

questions, listen and observe 

to see if the patient has 

understood”./…/ s. 634, A.8. 

”As a nurse, you present 

alternatives for the patient to 

decide”./… s.635, A.8. 
”What the patient wants is the 

starting point and I strive to 

meet his wishes”. S. 493, A.9. 

”I listen actively to the 

patient’s story and I don’t 

change subject, all of me is 

here and now and I try to be as 

blank as possible… ” s. 493, 

A.9. 
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