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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Enligt svensk lagstiftning ska hälso- och sjukvården så långt som möjligt 

utformas och genomföras i samråd med patienterna. Forskning visar att sjuksköterskor anser 

att det finns faktorer som både främjar och hämmar patienters delaktighet i deras egen 

omvårdnad. Problem: Då tidigare forskning visar att det finns faktorer som hämmar 

patienters delaktig i sin egen omvårdnad behövs mer kunskap angående hur sjuksköterskor 

kan göra patienter mer delaktiga i sin egen omvårdnad. Att se det ur ett patientperspektiv ger 

svar på hur patienter upplever sin egen delaktighet. Syfte: Syftet är att beskriva patienters 

upplevelser av att vara delaktiga i sin egen omvårdnad. Metod: Metoden som valts för detta 

examensarbete är en systematisk litteraturstudie som utgår från Evans (2002) beskrivning av 

analysmetoden. Resultat: I resultatet utryckte patienterna att det fanns både främjande och 

hämmande faktorer angående deras möjlighet till delaktighet i omvårdnaden. Faktorer som 

främjade var bland annat trygghet, relation med sjuksköterskorna och tillräcklig information. 

Tidsbrist, för lite information och dominans hos sjuksköterskor var faktorer som hämmade 

deras delaktighet. Slutsats: Detta examensarbete kan hjälpa sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal med att förstå patienter bättre och försöka bidra till att göra patienterna mer 

delaktiga i sin egen omvårdnad. 

Nyckelord: delaktighet, omvårdnad, patient, relation, sjuksköterska  



ABSTRACT  

Background: According to the Patients Act (2014: 821), health care should be designed and 

implemented as far as possible in consultation with the patient's. Previous research shows 

that nurses believe that there are factors that both promote and inhibit patients' involvement 

in their own nursing. Problem: As previous research shows that there are factors that 

inhibit the patient's involvement, more knowledge is needed about how the nurse can do in 

order for the patient to become more involved in his or her own nursing. 

To see it from a patient perspective gives us answers about how patients perceive their 

involvement in nursing care. Aim: The aim is to describe the patient's experiences of being 

involved in his or her own nursing. Method: The method chosen for this degree project is a 

systematic literature study based on Evans (2002) description of this analytical method. 

Results: In the result, patients expressed that there were both factors promoted and factors 

that inhibited their involvement in nursing care. The factors that promoted included security, 

relationship with the nurse and sufficient information. Lack of time, too little information 

and nurses with dominant approach were factors that hampered their participation. 

Conclusion: This degree project will help nurses and other healthcare professionals to 

better understand the patient and try to contribute more to the patient's participation in his 

or her own care. 

Keywords: involvement, nurse, nursing, patient, participation, relation
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1 INLEDNING 

Detta examensarbete utgår från intresseområdet sjuksköterskors ansvar att tillsammans med 

patienter verka för patienters delaktighet i sin egen omvårdnad. Detta område efterfrågades 

av avdelning 4 på Nyköping lasarett. Examensarbetet kommer att ses ur ett 

patientperspektiv. Ett intresse väcktes inom detta ämne då patienters delaktighet inte alltid 

är självklar som den borde vara, detta har uppmärksammats vid mina tidigare arbeten inom 

vården och även under den verksamhetsförlagda utbildningen på Mälardalens Högskola.  

Generellt sett i västerländsk kultur är det viktigt för människan att få känna sig delaktig och 

att få bestämma över sig själv och sin situation. Historiskt sett har det inte alltid varit lika 

självklart att få vara delaktig i vården och omvårdnaden. Kanske är det så att människor har 

trott att de inte har rätt till att vara delaktiga på grund av att som patient befinner de sig i en 

beroendeställning och då överlåtit allt bestämmande till sjuksköterskorna och annan 

vårdpersonal. Detta kan bero på att sjuksköterskor och annan vårdpersonal är i en 

maktposition rent kunskapsmässigt. Det är en själv som känner sig själv allra bäst, därför är 

det viktigt att vården sker i samråd med patienterna. Patienter har enligt svensk lagstiftning 

rätt till att vara delaktiga i vård och behandling. Rätten att vara välinformerad och få vara 

med att fatta beslut rörande den egna vården ser jag som en självklarhet. Det är viktigt att 

delaktigheten anpassas efter patienters önskningar och situationer, vissa patienter kanske 

inte alls vill vara delaktiga medan andra vill vara det. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs ett centralt begrepp då detta är återkommande genom 

examensarbetet. Därefter följer en redogörelse för lagar och styrdokument, dessa lagar och 

styrdokument som valts att beskrivas är relevanta både för sjuksköterskor och patienter. 

Sedan beskrivs sjuksköterskors erfarenheter angående patienters delaktighet. Det 

vårdvetenskapliga perspektiv som kommer att användas är Watsons omvårdnadsteori (1993). 

Avsnittet avslutas med en problemformulering. 

2.1 Begreppet delaktighet 

I mitten av 1900-talet börjar det diskuteras om att patienter bör vara delaktiga i 

omvårdnaden och från 1960-talet återfinns ordet patientdelaktighet i vårdlitteraturen. Dock 

har omvårdnadsteoretiker såsom Florence Nightingale och Virginia Henderson skildrat 

patienters autonomi tidigare än så. Begreppet autonomi relateras ofta till patienters 

delaktighet eftersom det handlar om självständighet och självbestämmande. Fler begrepp 
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som relateras till patienters delaktighet är patientmedverkan, partnerskap och 

patientengagemang. På engelska används ofta termer såsom patient participation och patient 

involvement. För att patienter ska kunna vara delaktiga i beslut om vård och behandling 

krävs det att sjuksköterskor och patienter delar information och skapar en relation. 

Sjuksköterskors förutsättningar för att skapa delaktighet i patientmötet baseras på förmågan 

att lyssna, förmågan att förmedla information samt att bidra till kunskapsbyggnad hos 

patienterna. Men även respekt bidrar till patientdelaktighet (Eldh, 2011).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Enligt Nationalencyklopedin definieras ordet delaktig som aktiv medverkan samt att ha 

medinflytande (NE, 2017). Ordet delaktighet härstammar från latinets ord för att dela. 

Verbet definieras utifrån att vara delaktig ur olika perspektiv. Att vara delaktig kan avse det 

juridiska perspektivet att vara delägare i, kan avse det religiösa att få vara med om, men 

också det mer allmänna perspektivet att få ta del av eller kunskap om. Senare definitioner har 

likartade inriktningar såsom inblandad, medverkande eller engagerande. Begreppet 

patienters delaktighet har fått betydelsen att delta i beslut om vård och behandling, vilket är 

det juridiska perspektivet som framkommer i patentlagstiftningen i västvärlden. Begreppet 

har troligtvis fått sin betydelse av omtolkningen av ordet delaktighet från boken The Oxford 

English Dictionary, där delaktighet beskrivs som att ta del av och/eller dela med andra i 

handling eller fråga. MeSh som är en strukturerad ordbok som regleras av USA:s medicinska 

bibliotek definierar patienters delaktighet som patienters engagemang i den beslutsprocess 

som handlar om hälsa (Eldh, 2011). 

Med detta i åtanke har i detta examensarbete begreppet delaktighet använts för att beskriva 

ifall patienter får vara med och fatta beslut angående sin egen omvårdnad.   

2.2 Lagar och styrdokument 

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) framkommer det att god vård bör bygga på 

respekt för patienters självbestämmande och integritet. Patienter ska få möjlighet att välja 

mellan olika behandlingsalternativ. Enligt patientlag (SFS 2014:821) ska hälso- och 

sjukvården så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienterna. Omvårdnadsåtgärder ska utgå från patienters önskemål och individuella 

förutsättningar. Patienters närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen av 

vården om det är lämpligt eller om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte 

hindrar detta. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) framhäver att vården ska så långt som 

möjligt föras i samråd med patienterna, patienter ska visas omtanke och respekt. I ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) beskrivs det att 

sjuksköterskor ansvarar för att patienter får korrekt, tillräcklig och lämplig information på ett 

kulturellt anpassat sätt, för att patienterna ska uppleva trygghet och ge samtycke till vård och 

behandling. Att främja ett etiskt förhållningssätt och att ha en öppen dialog med patienterna 

är också sjuksköterskors ansvar. 

I Socialstyrelsens "Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig- Handbok för 

vårdgivare, chefer och personal" (2015) beskrivs att god vård kännetecknas av att den är 
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individfokuserad, jämlik och säker. Vården ska utformas och genomföras i samråd med 

patienterna. Om patienterna är delaktiga kan de lättare medverka till att nå de uppsatta 

målen och eventuella säkerhetsrisker kan förebyggas. Det är i samspelet mellan patienter och 

sjuksköterskor samt annan vårdpersonal som vårdbehov identifieras och beslut om diagnos, 

behandling och rehabilitering fattas. Samlad kunskap visar att ett patientcentrerat arbetssätt 

och att patienterna är delaktiga har resulterat i positiva vårdresultat. Det är bäst om 

informationen mellan patienterna och vårdpersonalen utbyts i en dialog, det gör det möjligt 

för patienter att få kunskap, insikt, bli delaktiga och aktivt kunna medverka i sin vård. 

Kunskaper om och förståelse för kommunikationsprocesser samt att ha ett dialogiskt 

förhållningssätt i patientmötet är nödvändigt för att förbättra patientsäkerheten och för att 

öka patienternas delaktighet. Patienterna är beroende av andras kompetens, resurser och 

beslut för att kunna bli delaktiga och utöva sitt självbestämmande.  

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2017) ska sjuksköterskor 

bland annat kunna bedöma, planera och genomföra omvårdnaden tillsammans med 

patienterna. Identifiera vad hälsa betyder för patienterna utifrån patientberättelsen är viktigt 

för att skapa förutsättningar för att hälsa ska främjas. Sjuksköterskor ska tillsammans med 

patienter skapa förutsättningar för patienterna så att de ska kunna prioritera och fatta beslut 

angående sin egen omvårdnad. Sjuksköterskor ska värna om patienters behov, rättigheter 

och möjligheter för att främja patienters delaktighet i omvårdnaden samt för att skapa 

kontinuitet i vårdkedjan. Sjuksköterskor ska kommunicera med patienter och närstående på 

ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Sjuksköterskor ska även underlätta för patienter att 

få tillgång till sin journal och information om sin egen vård och omvårdnad. Detta leder till 

att de bidrar med att stärka patienters egenvård, inflytande samt delaktighet i omvårdnaden.  

2.3 Patienters delaktighet i omvårdnaden – sjuksköterskans perspektiv 

När frågan vad patientdelaktighet betyder för sjuksköterskorna varierande svaren från att 

uppmuntra patienter till att delta i beslutsprocessen till att erhålla informerat samtyckte från 

patienter.  Sjuksköterskor uttrycker att de upplever att patienterna känner sig tryggare ifall 

de får ta del av det som ska bestämmas. Sjuksköterskorna uppfattar att patienterna upplever 

att de har kontroll och inflytande över sitt liv och för den faktiska situationen (Höglund, 

Winblad, Arnetz & Arnetz, 2010). Det är av stor vikt att sjuksköterskorna tar reda på 

patienters upplevelser av att vara delaktiga i sin egen omvårdnad för att kunna skapa en 

relation. Tillit och ärlighet är två viktiga faktorer för att utveckla en relation till patienterna 

och därigenom kunna optimera och stimulera till patienters delaktighet i omvårdnaden 

(Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2009). Interaktion mellan sjuksköterskor och patienter 

kännetecknas av intimitet, kontakt och förståelse. Interaktionen omfattar utbyte och 

samarbete mellan två jämbördiga parter, de ska dela ett mål eller syfte. Detta kräver att vara 

känslomässigt förberedd, sjuksköterskorna bör stå för initiativet till denna interaktion. 

Sjuksköterskor bör använda patienters unika förmågor och balansera dessa med faktiska 

behov av hjälp med största möjliga samarbete. Avsikten är att öka patienters inflytande i 

planering och genomförandet av omvårdnaden (Sahlsten, Larsson, Sjöström, Lindencrona & 

Plos, 2007).  
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Kontakten ses som en förutsättning för att få patienterna att uttrycka vad de tänker och 

upplever, sjuksköterskor behöver få en känsla för och tålamod att studera patienterna. Ifall 

patienterna inte kan uttrycka sig verbalt ska sjuksköterskorna vara extra lyhörda för 

kroppsspråket. Våga delta, ställa frågor och acceptera patienternas svar är några av de 

förmågor som sjuksköterskorna bör besitta. Sjuksköterskorna anser att det är viktigt att 

patienter upplever sig delaktiga från början och att det är tillåtet att uttrycka känslor. 

Sjuksköterskor utvecklar samarbete genom att utforska patienters föreställningar och vilken 

kunskap patienterna har samt delar detta med patienterna. Detta efterföljs genom att 

sjuksköterskorna ställer frågor, lyssnar och observerar ifall patienterna har förstått. Ibland 

måste sjuksköterskorna hjälpa patienterna med att hitta en ny självbild och se andra 

möjligheter. Sjuksköterskorna anser att ifall patienterna har rätt till att vara med att välja 

från första början så blir de mycket mer involverade i sin vård än vad de andra patienterna 

som inte har den möjligheten blir. Patienterna har då gjort egna val och sjuksköterskorna 

upplever att de känner sig värdefulla (Kolovos, Kaitelidou, Lemonidou, Sachlas & Sourtzi, 

2015; Sahlsten, m.fl., 2007). 

Sjuksköterskorna menar att patienterna har rätt till att vara delaktiga i omvårdnaden och att 

patienterna bör få information om sin rätt till att delta. Patienterna behöver få veta att 

sjuksköterskorna anser att det är önskvärt att patienterna delar med sig av sina åsikter ocj 

värderingar. Sjuksköterskorna informerar alltid patienterna om allt som ska ske under 

vårdtillfället. Sjusköteskorna menar också att de behöver få förståelse om patienternas 

kapacitet för att kunna främja delaktighet på bästa sätt (Höglund, m.fl., 2010; Tobiano, 

Bucknall, Marshall, Guinane & Chaboyer, 2015a). Sjuksköterskorna bör kunna stödja 

patienterna för att de ska kunna identifiera och använda sina egna resurser och styrkor. 

Sjuksköterskornas strategi innebär att kunna ha förståelse för patienternas situation, 

förväntningar och behov som upplevs. Genom att fokusera på patienters självbild hjälper 

sjuksköterskorna patienterna att tänka i nya banor, genom stöd och bekräftelse, i att finna en 

ny självbild och i att se möjligheter. Att sjuksköterskorna ger genomtänkt och respektfull 

återkoppling för att klargöra patienternas tankar och att stödja aktiva val anses som viktigt 

(Sahlsten, m.fl., 2009).  

Sjuksköterskorna anser att de bör ge patienter möjlighet att påverka och att vara delaktiga i 

en process som resulterar i delat ansvar, vilket baseras på information, val, beslut och ansvar. 

De anser att information utgör basen för delaktighet. En förutsättning för att kunna fatta ett 

sådant beslut är att sjuksköterskorna ger patienterna tillräcklig information. Beslut som tas 

kan vara gemensamma eller individuella. Patienterna har rätt till gemensamma beslut 

tillsammans med sjuksköterskorna. Konsekvensen av olika val förklaras av sjuksköterskor 

som ger patienter utrymme i processen. Med individuella beslut tillåts patienter att utöva 

självbestämmande. Sjuksköterskorna stöttar patienternas egna beslut även ifall 

sjuksköterskorna har en annan uppfattning om vad som är bäst för patienterna. Initialt 

hjälper sjuksköterskorna patienterna att ta ansvar, som leder till att patienters egen förmåga 

byggs upp, så patienterna kan ges frihet att agera i en viss situation. När patienterna har tagit 

ansvar för sin situation upplever sjuksköterskorna att patienterna är delaktiga. 

Sjuksköterskorna menar att patienterna kan behöva upptäcka saker själva för att växa och 
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vara oberoende (Chong, Aslani & Chen, 2013; Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos, 2005a; 

Sahlsten, m.fl., 2007).  

Sjuksköterskorna anser att patienters delaktighet blir mer synlig när sjuksköterskorna visar 

respekt genom att tala på ett mer vardagligt sätt istället för på ett kliniskt sätt och genom att 

erkänna patienterna för vilka de är. Patienters delaktighet i informationsutbyte präglas av att 

patienterna ställer frågor, sjuksköterskorna förtydligar informationen samt hjälper och 

stöttar patienterna att vara delaktiga. Sjuksköterskorna anser att när de bjuder in, stöttar och 

uppmuntrar patienterna blir patienterna mer villiga att delta och informationsutbytet 

förbättras. Sjuksköterskorna uttrycker en vilja av att patienterna ska vara delaktiga (Tobiano, 

Marshalla, Bucknall & Chaboyer, 2015b). Sjuksköterskorna upplever att patienterna oftare 

deltar i beslut som rör personlig hygien, vila och sömn. De upplever att patienterna inte 

deltar så ofta när det gäller medicinska åtgärder, vilket rum de placeras i samt angående 

behandlingar och undersökningar (Kolovos, m.fl.,2015). 

Brister som finns när det gäller patienters delaktighet i sin egen omvårdnad handlar bland 

annat om att sjuksköterskorna inte förstår att det krävs avsiktlig och planerad samverkan 

mellan patienter och sjuksköterskor. Brister finns även när det gäller att bygga en 

förtroendefull relation samt att sjuksköterskorna inte ser behovet av att de behöver förändra 

sin strategi. Sjuksköterskorna menar att bristen att bygga relationer leder i sin tur till att 

patienterna inte upplever att de blir sedda. Det spelar ingen roll hur mycket sjuksköterskorna 

informerar, motiverar eller förklarar om hen inte är lyhörd och lyssnar till patienters viljor 

och önskningar (Sahlsten, Larsson, Plos & Lindencrona, 2005b). Om sjuksköterskorna inte 

förstår hur viktigt det är att arbeta med ömsesidiga mål och delmål tillsammans med 

patienterna är det ett tecken på att patienterna inte ges möjlighet att delta. Delaktighet är 

också en utmaning när det är brist i kommunikationen mellan sjuksköterskorna och 

patienterna. Sjuksköterskornas brist på att kommunicera med patienterna och med 

arbetskollegor leder till att sjuksköterskorna misslyckas med att hålla sig informerade. 

Sjuksköterskorna menar att de inte alltid vet vilka av patienterna de ska ha hand om samt att 

de inte vet så mycket om patienterna. Sjuksköterskorna åtar sig uppgifter utan att rådfråga 

hur patienterna vill ha det, detta leder till att patienterna inte får framföra sina viljor och 

förväntningar och det i sin tur leder till att patienterna inte blir delaktiga (Tobiano, m.fl., 

2015b). Sjuksköterskorna upplever att patienterna inte blir lyssnade på när det gäller deras 

rätt till att välja mellan olika behandlingar (Kolovos, m.fl., 2015). 

Bristande kunskap uppstår när sjuksköterskor inte har eller inte använder de teoretiska eller 

praktiska kunskaper som krävs för att underlätta för patienters delaktighet. Det omfattar 

brister när det gäller yrkeserfarenhet, kunskap om patienters hälsotillstånd och en 

medvetenhet om vikten av eftertanke och reflektion. Patienters delaktighet kan kräva mer 

kunskap i form av erfarenhet, vilket sjuksköterskorna upplever frustrerande. 

Sjuksköterskorna som är yngre och mindre erfarna tycker att det är mycket svårare att bjuda 

in och involvera patienterna till att delta (Sahlsten, m.fl., 2005b). Mindre erfarna 

sjuksköterskor anser att det inte är en viktig del i arbetet att göra patienterna delaktiga 

(Kolovos, m.fl., 2015). 
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Sjuksköterskorna upplever att anhöriga kan utgöra hinder för patienters delaktighet. Det 

visar sig på det sättet att patienternas anhöriga försöker bestämma åt patienterna, över 

patienternas huvuden (Sahlsten, m.fl., 2005b). En annan brist är bristen på kontinuitet som 

är ett resultat av att sjuksköterskorna är allt för få, sjuksköterskorna har inte tillräckligt med 

tid att kommunicera och utveckla sina relationer med patienterna. Patienters delaktighet blir 

åsidosatt på grund av de förväntningar sjuksköterskor har på sig från sina arbetskollegor. 

Vissa kollegor prioriterar att rutinuppgifter blir utförda framför att sitta och samtala med 

patienterna, då det anses att sitta hos patienterna och "bara prata" är som att bara sitta och 

inte göra någonting alls. Tidsbristen leder således till att sjuksköterskorna ignorerar viktiga 

uppgifter som att göra patienterna delaktiga (Höglund, m.fl., 2010; Norheim & Guttormsen 

Visnes, 2012; Sahlsten, m.fl., 2005b; Tobiano, m.fl., 2015a; Tobiano, m.fl., 2015b).  

Sjuksköterskorna anser att patienternas delaktighet inte är optimal för alla patienter. Vissa 

av patienterna är alltför sjuka eller svaga för att kunna delta medan vissa andra inte vill 

engagera sig. Vissa av patienterna behöver mer uppmuntran för att engagera sig. 

Sjuksköterskorna blir då osäkra på i vilken utsträckning de kan tillåta sig att övertyga 

patienterna att delta exempelvis vid sociala aktiviteter. Detta på grund av att patienters 

autonomi och självbestämmande ska respekteras (Norheim & Guttormsen Visnes, 2012). Det 

framkommer att sjuksköterskorna ibland tycker det är olämpligt eller för svårt för 

patienterna att delta, i första hand handlar det om när patienterna befinner sig i en akut fas 

och snabba beslut måste tas (Chong, m.fl., 2013; Höglund, m.fl., 2010; Tobiano, m.fl., 2015a). 

Senare i behandlingsprocessen är det lättare för patienterna att vara delaktiga menar 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna anser att det finns karakteristiska drag hos en del 

patienter som kan utgöra hinder för deras delaktighet. Till exempel de patienterna som har 

stort kontrollbehov. Sjuksköterskorna menar att ibland är det nödvändigt att säga saker som 

att ”patienterna inte behöver oro sig” och leda patienterna rätt genom att förklara vad 

patienterna borde fokusera på istället. Andra hinder är kulturella skillnader och andra sociala 

faktorer såsom ålder, patienternas mående samt fysiska och psykiska kapacitet (Chong, m.fl., 

2013; Höglund, m.fl., 2010; Tobiano, m.fl., 2015a).  

2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Watsons omvårdnadsteori är en interaktionsteori, Watson menar att allt som sker är en 

process där individer genom sina handlingar påverkar varandra ömsesidigt (Watson, 1993). 

Denna teori valdes eftersom den ansågs som lämplig på grund av att den berör patienters 

delaktighet i omvårdnaden. Nedan återfinns en redogörelse av alla de tio karitativa 

omvårdnadsfaktorerna som Watson (1993) talar om. Dock kommer endast de karitativa 

omvårdnadsfaktorerna som anses ha betydelse för detta examensarbete att beskrivas lite mer 

ingående.  
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2.4.1 Sjuksköterskors förhållningssätt 

Det centrala i Watsons teori är människors förmåga till förändring. Sjuksköterskor bör ha ett 

icke- paternalistiskt förhållningssätt gentemot att hjälpa patienter att uppnå större 

självkännedom, självbehärskning och själv-helande, oberoende av det aktuella 

hälsotillståndet. Watson menar att det är patienterna som är förändrarna och att varken 

endast läkare, sjuksköterskor, mediciner eller behandlingar kan förändra patienterna utan 

det är en inre förändring som måste ske i samband med till exempel en viss behandling. 

Målet är att sjuksköterskor ska hjälpa patienter att bevara harmoni i ande, kropp och själ 

samt bevara mänsklig värdighet och integritet. Detta utförs genom att sjuksköterskor stödjer 

och hjälper patienter genom att främja självinsikt och förståelse samt stärker patienter i att 

hantera sin situation. Omvårdnaden som en omsorgsprocess ses som ett ömsesidigt samspel, 

där lidande lindras och hälsa främjas. Således är inte omvårdnad något sjuksköterskor bara 

gör utan den sker i relation med patienter. Watson beskriver att sjuksköterskor bör utveckla 

en hjälpande och tillitsfull relation tillsammans med patienterna för att kunna hjälpa 

patienterna. Sjuksköterskor ska ge ny kunskap, ge stöd i att överväga alternativa handlingar, 

identifiera möjligheter samt hjälpa patienter att ta ansvar och fatta beslut i sin vård (Watson, 

1993).  Watson beskriver omvårdnaden med begrepp såsom humanvetenskap och konst. 

Watson vill lyfta fram det sköna och konstfulla i det mänskliga omvårdnadsarbetet. Watsons 

teori beskriver att människan och miljö ömsesidigt samverkar (Watson, 1993, 2011). 

Watson (2011) gör tydlig åtskillnad mellan begreppen caring och nursing. Watson menar att 

caring står för omsorg som ett mänskligt fenomen och nursing står för sjuksköterskors 

professionella yrkesutövningar, omvårdnaden. Watson menar att det är omsorgen samt det 

etiska och moraliska som leder sjuksköterskor i deras omvårdnadsarbete.  

2.4.2 Karitativa omvårdnadsfaktorer 

För att ytterligare beskriva omvårdnaden och sjuksköterskors uppgifter har Watson valt att 

benämna detta i tio karitativa omvårdnadsfaktorer. Dessa tio faktorer är; 1. Humanistisk- 

osjälviskt värdesystem, 2. Tro och hopp, 3. Känslighet gentemot självet och andra, 4. 

Mänsklig omsorgsrelation, präglad av hjälpande och tillit, 5. Att ge uttryck för positiva och 

negativa känslor, 6. Kreativ och problemlösande omsorgsprocess, 7. Transpersonell 

undervisning och inlärning, 8. Stödjande, skyddande och/eller förbättrande av psykisk, 

fysisk, social och andlig miljö, 9. Tillgodoseende av mänskliga behov samt 10. Existentiell och 

fenomenologisk krafter. Watson beskriver att sjuksköterskors lyhördhet inför sig själva, 

uppmärksamhet på egna känslor och reaktioner är avgörande för hens förmåga att se och 

uppleva andras upplevelser (Watson, 1993, 2011). 

De tio karitativa omvårdnadsfaktorerna framkommer hela tiden i den mänskliga 

omvårdnadsprocessen då sjuksköterskorna är tillsammans med patienterna. Målet med 

omvårdnad är att genom de tio karitativa omvårdnadsfaktorerna ge en fördjupad förståelse 

för omvårdnaden för att kunna hjälpa patienter till harmoni och upplevelse av hälsa (Watson, 

1993, 2011). Nedan kommer en mer ingående beskrivning av de karitativa 

omvårdnadsfaktorerna som anses ha betydelse för detta examensarbete.  
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Enligt Watson (1993, 2011) handlar den andra karitativa omvårdnadsfaktorn om tro och 

hopp. Detta främjar sjuksköterskor när de ser och bryr sig om patienterna. De skapar en 

upplevelse av tillit hos patienterna vilket är betydande för patienternas delaktighet i 

omvårdnaden. Den fjärde karitativa omvårdnadsfaktorn handlar om hjälpande och 

förtroendefull relation mellan patienterna och sjuksköterskorna, en sådan relation ger 

patienter möjligheter till att utveckla tillit och hopp och att bli mer benägna att bli delaktiga. 

Den femte karitativa omvårdnadsfaktorn handlar om uttryckandet av negativa och positiva 

känslor. Om sjuksköterskor tar hänsyn till personliga känslor så påverkas patienterna 

starkare av omvårdnadsprocessen. Patienter upplever större glädje, tillfredställelse och frid 

desto mer av sin personlighet som sjuksköterskorna visar. Det leder till att patienterna tar 

större del i omvårdnaden och upplever omvårdnadsprocessen starkare. Ju mer känslor 

sjuksköterskorna visar desto mer äkta upplevs dem. Dock ska sjuksköterskorna alltid 

reflektera först över om känslorna är lämpliga att visa för patienterna och göra medvetna val 

kring detta.  Omvårdnaden ska alltså främja olika känsloyttringar både hos patienterna och 

hos sjuksköterskorna eftersom känslorna kan ändra patienternas tankar och beteenden. 

Sjuksköterskor har ett stort ansvar att vara uppmärksamma på patienters känslor (Watson, 

1993, 2011). 

En viktig del i sjuksköterskornas funktion är främjandet av inlärning, växt och utveckling hos 

patienterna, vilket ska ta sin utgångspunkt i patienternas upplevelse av sin situation. Detta är 

den sjunde karitativa omvårdnadsfaktorn. Patienterna medverkar på så sätt själva på ett 

aktivt och ansvarsfullt sätt. Undervisning och inlärning måste därför enligt Watson utgå från 

hur patienter upplever sin situation och den bör anpassas till patienterna. Information kan 

minska rädsla och ångest samt ge en upplevelse av ökad kontroll över sin situation. Vidare 

kommer patienterna att kunna välja den handling och den strategi som blir bäst för den egna 

vården, vilket skapar utvecklingsmöjligheter hos patienterna, för att främja hälsa. När 

sjuksköterskor tar sig an patienters problem bör detta gå tillväga på ett systematiskt 

vetenskapligt sätt. Sjuksköterskor bör kartlägga patienters egna upplevelser av sin situation 

samt de resurser som patienterna har. Patienterna kommer då att uppleva en sorts frigörelse. 

Ju större frigörelse desto lättare och starkare upplever patienterna sin vård och tar del av 

den. I den tionde omvårdnadsfaktorn diskuterar Watson värdet av att ha en existentiell och 

fenomenologisk ansats i omvårdnadsarbetet. Att våga ställa existentiella frågor vid sjukdom 

och ohälsa är viktigt. Dessa frågor ställer krav på sjuksköterskors förmåga att skapa en 

relation till patienterna. Dessa frågor har också betydelse i relation till de beslut som tas vid 

omvårdnad, behandling och vård. Detta gör det möjligt för sjuksköterskor att förstå 

patienters livsvillkor och syn på livet. Vilket bejakar ett samarbete mellan sjuksköterskor och 

patienter som i sin tur främjar patienters delaktighet (Watson, 1993, 2011). 

2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor anser att det finns både förhållanden som främjar 

och förhållanden som hämmar patienters delaktighet i omvårdnaden. Förhållanden som 

hämmar är bland annat att sjuksköterskor inte förstår att det krävs avsiktlig och planerad 

samverkan med patienterna. De inser inte vikten av att bygga förtroendefulla relationer med 
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patienterna samt att det finns behov av en förändring hos dem själva. Tidigare forskning 

visar även att sjuksköterskorna inte utformar och arbetar efter gemensamt framtagna delmål 

och mål. Tidigare forskningen visar även att tidsbrist och brist på kontinuitet är förhållanden 

som hämmar patienters delaktighet. De förhållanden som sjuksköterskorna anser främjar 

patienters delaktighet är bland annat att de som sjuksköterskor skapar kontakt med 

patienterna och får patienterna att känna tillit och trygghet. De anser också att förse 

patienter med information är nödvändigt för att patienterna ska kunna bli delaktiga. 

Patienter har enligt svensk lagstiftning rätt till att vara delaktiga i vård och behandling. 

Sjuksköterskor har i sin profession ett ansvar att etablera fungerande relationer med 

patienterna och arbeta för att främja delaktighet. För att sjuksköterskors ska kunna möta 

patienters behov och krav på delaktighet och kunna främja patienters delaktighet i 

omvårdnaden, behövs fördjupad kunskap om patienters erfarenheter av att vara eller inte 

vara delaktiga. Genom att se det ur ett patientperspektiv ges kunskap om hur patienter 

upplever det och ifall de vill vara delaktiga eller inte. Det ger även kunskap om hur 

sjuksköterskor kan/bör gå tillväga för att bjuda in patienter till att medverka och vara 

delaktiga i sin egen omvårdnad. Eftersom att tidigare forskning visar att det finns 

förhållanden som hämmar patienters delaktighet i omvårdnaden behövs mer kunskap 

angående detta så att dessa förhållanden kan motverkas.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att vara delaktiga i sin egen omvårdnad. 

4 METOD 

I detta avsnitt redogörs för val av metod, hur litteratursökningen gått till, hur data har 

analyserats samt hur de etiska övervägandena kommer att beaktas i detta examensarbete. 

4.1 Analysmetod 

Metoden som valts för detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie som baseras på 

en analys av vetenskapliga kvalitativa artiklar. Denna metod har valts då endast kvalitativa 

artiklar kommer att analyseras för att få fram patienters uppfattningar och erfarenheter 

angående det valda ämnet. Analysen utgår från Evans (2002) beskrivning av en systematisk 

litteraturstudie. Evans (2002) har gjort en beskrivning av analysen och delat upp denna i fyra 

olika steg. I steg ett ska ett problemområde identifieras och datamaterial, i form av 
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vetenskapliga artiklar, gällande det område ska sökas fram. I steg två ska den data som tagits 

fram läsas upprepande gånger med mest fokus på artiklarnas resultat. Detta för att få en 

helhetsbild över vad artiklarna handlar om. Nyckelfynd som svarar på examensarbetets syfte 

ska lyftas fram från artiklarnas resultatdel. I steg tre ska nyckelfynden kategoriseras utifrån 

likheter och skillnader, detta för att sedan kunna skapa teman och subteman utifrån 

nyckelfynden. I det fjärde steget presenteras det resultat som framkommit ur analysen.  

4.2 Datainsamling och urval 

Artiklarna är funna via databaserna CINAHL Plus och Discovery. Dessa databaser bedömdes 

som relevanta relaterat till det problemområde som identifierats. De sökord som användes 

var participation, nursing care, patient point of view, patient participation, patient 

perspective, patient experience, qualitative study, involvement, client, experience, 

perception, view, attitude, care, qualitative samt ämnesorden empowerment och nurse-

patient relations. Booleska operatorerna AND och OR användes i sökningarna för att kunna 

avgränsa sökresultaten som enligt Östlundh (2012) används för att sätta ihop sökord. De 

användes i flera olika kombinationer. Sökorden framkommer även i sökmatrisen bilaga A. 

Enligt Östlundh (2012) är det viktigt att dokumentera sökarbetet för att senare kunna 

redovisa det i det färdiga arbetet. Det är viktigt att beskriva så att det är teoretiskt möjligt för 

någon annan att utföra studien igen (Polit & Beck, 2012). 

Inklusionskriterierna för de vetenskapliga artiklarna var att de skulle vara skrivna ur ett 

patientperspektiv, de skulle innehålla patienters delaktighet, de skulle vara kvalitativa och 

peer- reviwed. I detta examensarbete valdes det att fokusera på fenomenet delaktighet utifrån 

patienters perspektiv oberoende av patientgrupp, sjukdomstillstånd samt inom vilken 

inrättning omvårdnaden skett. Exklusionskriterier innefattade artiklar som var äldre än 

2007, artiklar på andra språk än engelska, kvantitativa artiklar samt artiklar med bara 

sjuksköterskors, anhörigas eller läkares perspektiv. Även de artiklar där 

undersökningspersonerna var barn under 18 år exkluderades.  

Urvalet började genom att läsa artiklarnas titlar. Om artikelns titel ansågs relevant lästes 

abstract för att se om artikeln kunde svara på examensarbetets syfte och om metoden var 

kvalitativ. Artiklar som enligt abstract innehöll både sjuksköterskors perspektiv och/eller 

läkares samt patienters perspektiv inkluderades. Dessa inkluderades för att granska om 

patienters perspektiv kunde urskiljas. Om abstract var relevant lästes hela artikeln men med 

mest fokus på resultatet. De artiklar vars titel eller abstract inte svarade på examensarbetets 

syfte valdes bort. Fribergs (2012) granskningsmall användes för att med hjälp av 

granskningsfrågor sortera bort de artiklarna av låg kvalitet. Tio granskningsfrågor valdes 

utav 14 möjliga och gjordes sedan om till ja och nej frågor. Detta för att det skulle bli lättare 

att sätta poäng på artiklarna. De tio frågorna som valdes ansågs vara relevanta för detta 

examensarbetes omfattning och utformning. De fyra frågor som valdes bort upplevdes inte 

relevanta för examensarbetets omfattning och utformning. Varje fråga som kunde besvaras 

med ett ja gavs 1 poäng och de som inte kunde det fick inga poäng, frågorna presenteras i 

Bilaga C. I artikelmatrisen, Bilaga B, presenteras värdet av varje artikel med hög eller medel 



11 

 

kvalitet. Hög kvalitet motsvarade 8–10 poäng och medel kvalitet motsvarade 5-7 poäng. De 

artiklar som fick 4 poäng eller lägre exkluderades då de ansågs ha låg kvalitet. 

4.3 Dataanalys 

Analysmetod beskriven av Evans (2002) har valts för att analysera de 17 artiklar som valts ut 

till detta examensarbete. I steg ett identifierades ett problemområde och datamaterial söktes 

fram gällande detta område. Datamaterialet söktes fram i databaserna CINAHL plus och i 

Discovery som är databaser för vårdvetenskapliga artiklar. Totalt inkluderades 17 artiklar 

som ansågs svara an på examensarbetes syfte, dessa artiklar kvalitetsgranskades sedan enligt 

Fribergs (2012) granskningsmall för kvalitativa studier. I steg två har artiklarna lästs 

upprepade gånger med mest fokus på artiklarnas resultat. Detta syftar till att få en 

helhetsbild över vad artiklarna handlade om. Sedan har nyckelfynd som svarar på 

examensarbetets syfte valts ut från artiklarnas resultat. Nyckelfynden markerades med en 

annan färg än textens färg, sedan sparades nyckelfynden elektroniskt för att sedan skrivas ut 

på papper och klippas ut på små lappar. Varje artikel fick en färg så de utvalda nyckelfynden 

kan härledas tillbaka till dess ursprungsartikel. Totalt identifierades 259 nyckelfynd, 

nyckelfynden utgjordes av en till flera meningar eller av citat. I Tabell 1 presenteras ett 

exempel på sex nyckelfynd med tillhörande tema och subtema. I det tredje steget granskades 

nyckelfynden för att hitta likheter och skillnader och sedan kategoriserades nyckelfynden in i 

olika högar. Nyckelfynden flyttades om i olika högar tills samband kunde börja urskiljas. 

Först då kunde två teman urskiljas ”faktorer som främjade patienters delaktighet” och 

”faktorer som hämmade patienters delaktighet”. Därefter identifierades subteman för att få 

en fördjupad förståelse av fenomenet.  De sju subteman som kunde urskiljas var: att få 

information, skapa en relation tillsammans med sjuksköterskan, en i teamet, upplevelse av 

trygghet, inte blivit inbjuden att delta, dominans och nonchalans hos sjuksköterskor samt 

tidsbrist och för lite eller obetydlig information. Teman och subteman presenteras i Tabell 2. 

I det fjärde och sista steget presenteras resultatet av vad som framkommit i analysen med en 

beskrivning av varje tema med tillhörande subteman.  
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Tabell 1: Nyckelfynd  

Nyckelfynd Tema Subtema 

To be seen and heard means that nurses 
listen, give feedback and are emotionally 

open (Larsson, Sahlsten, Sjöström, 
Lindencrona & Plos, 2007).  

 
To be able to consider and understand a 
nursing situation and have opinions as a 
patient, you expect emotional response 

characterized by Sensitiveness, 
Thoughtfulness and Trust (Larsson, 

Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 
2007). 

 
The patients described how the nurses 

talked them through the examinations and 
reported feeling secure after becoming 
informed about what would happen. 
(Siouta, Hellström Muhli, Hedberg, 

Broström, Fossum & Karlgren, 2016). 
 

 
 
 
 
 
 

Faktorer som främjade 
patienters delaktighet 

 
 
 
 
 
 
 

Upplevelse av trygghet 

Not knowing enough is when a patient is 
not sufficiently knowledgeable about health 
status and situation, which make it difficult 

to understand, cooperate and make 
decisions (Larsson, Sahlsten, Segesten & 

Plos, 2011). 
 

All consumers who participated in this 
study commented in some way about a lack 
of time and nurses being too busy (Penny & 

Wellard, 2007).  
 

...frustration at the lack of opportunity to 
talk to anybody about his diabetes or have 

more check-ups (Beresford, 2011).  
 

 
 
 
 
 

Faktorer som hämmade 
patienters delaktighet 

 
 
 
 
 

Tidsbrist och för lite 
eller obetydlig 
information 

 

4.4 Etiska överväganden 

Detta examensarbete kommer att utgå ifrån CODEX (2017) gällande regler och riktlinjer för 

att säkerhetsställa att etiska överväganden tas i akt. Detta innebär att inte plagiera och inte 

förfalska den använda forskningen. Detta examensarbete kommer inte att innehålla plagiat 

eller förfalskning av vetenskapliga resultat. Artiklarna som valdes till detta examensarbete 

var kvalitativa och har blivit peer-rewieved och var etiskt granskade. Detta betyder att de har 

genomgått en etisk prövning, vilket innebär att materialet har blivit granskat av en regional 

nämnd. Den regionala nämnden har godkänt studierna och anser att de är av god kvalité, har 

ett etiskt antagande samt att de är byggda på god vetenskap. Detta examensarbete ska kunna 

användas till vidare vårdvetenskaplig forskning samt kunna appliceras i praktiken. I enlighet 

med Polit och Beck (2016) har ett objektivt förhållningssätt eftersträvats samt att arbeta med 

att lägga förförståelsen åt sidan och inte göra egna tolkningar.  
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5 RESULTAT  

I detta resultatavsnitt kommer det resultat som framkommit av analysen presenteras. Under 

analysen framkom det två teman och sju subteman. De teman som framkom var; faktorer 

som främjade patienters delaktighet och faktorer som hämmade patienters delaktighet. De 

subteman som framkom var; att få information, skapa en relation tillsammans med 

sjuksköterskan, en i teamet, upplevelse av trygghet, inte blivit inbjuden att delta, dominans 

och nonchalans hos sjuksköterskor samt tidsbrist och för lite eller obetydlig information. 

Dessa teman och subteman kommer utgöra rubriker och underrubriker i resultatet. Teman 

och subteman presenteras även i Tabell 2. Under vissa subtema har citat lyfts fram från några 

av de valda artiklarna för att stärka resultatet. 

 

Tabell 2: Resultatöversikt 

Tema Subtema 

 

Faktorer som främjade patienters delaktighet 

 

Att få information 

Skapa en relation tillsammans med 
sjuksköterskan 

En i teamet 

Upplevelse av trygghet 

 

Faktorer som hämmade patienters delaktighet 

Inte blivit inbjuden att delta 

Dominans och nonchalans hos sjuksköterskor 

Tidsbrist och för lite eller obetydlig information 

 

5.1 Faktorer som främjade patienters delaktighet 

Analysen av artiklarna visade att det fanns olika faktorer som främjade patienter till att bli 

delaktiga. Dessa faktorer har utvecklats till de fyra subteman som detta tema består utav; att 

få information, skapa en relation tillsammans med sjuksköterskan, en i teamet samt 

upplevelse av trygghet. 
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5.1.1 Att få information 

Patienterna menade att få lämplig, trovärdig och tillräcklig information i en trygg och 

stöttande miljö var en förutsättning för att delta. Patienterna ansåg att för att de skulle kunna 

ta emot information, vara förberedda på vad som komma skall samt uppleva att de hade en 

aktiv roll så var det viktigt att de blev bemötta med en öppen och positiv attityd. 

Sjuksköterskorna ställde frågor och försedde patienterna med råd, vägledning och 

information. På detta sätt så tvingades patienterna till att reflektera, ta beslut och de blev mer 

medvetna om sitt sjukdomstillstånd (Aasa, Hovbäck, & Berterö, 2012; Kikkenborg Berg, 

Pedersen, Hastrup Svendsen, Zwisler, Kristensen, & Pedersen, 2012; Larsson, Sahlsten, 

Sjöström, Lindencrona, & Plos, 2007; Siouta, Hellström Muhli, Hedberg, Broström, Fossum, 

& Karlgren, 2016; Swenne, & Skytt, 2014). 

Patienterna ansågs att det var viktigt att det fanns tid att få prata med sjuksköterskorna 

(Beresford, 2011; Kikkenborg Berg, m.fl., 2012; Siouta, m.fl., 2016). Patienterna menade att 

de upplevde sig delaktiga när de fick chansen att kommunicera och ställa frågor och 

funderingar de hade (Aasa, m.fl., 2012; Kikkenborg Berg, m.fl., 2012; Siouta, m.fl., 2016; 

Soleimani, Rafii, & Seyedfatemi, 2010; Swenne & Skytt, 2014). Patienterna upplevde sig 

delaktiga när de fick chansen att få information och kunskap om sin situation och sitt 

eventuella sjukdomstillstånd (Marshall, Kitson, & Zeitz, 2012; Kikkenborg Berg, m.fl., 2012; 

Latimer, Chaboyer, & Gillespie, 2014; Siouta, m.fl., 2016). De ansåg att det var bättre att sitta 

tillsammans med sjuksköterskorna och få information än att få information på papper på 

grund av att det då fanns tid att ställa frågor i lugn och ro (Aasa, m.fl., 2012). Patienterna 

ansåg att ronden var ett bra tillfälle att få bli delaktiga eftersom det gavs chans till att få 

daglig information angående testresultat, behandling samt fortsatt omvårdnadsplan. Dock 

skulle detta helst ske privat tillsammans med läkare och sjuksköterskor och inte inför de 

andra patienterna (Swenne & Skytt, 2014). Det var också viktigt att informationen de gavs var 

ärlig och riktig (Soleimani, m.fl., 2012; Swenne & Skytt. 2014). När patienterna upplevde att 

de och sjuksköterskorna arbetade tillsammans mot gemensamma mål så kände dem att de 

fick vara med i beslutsfattande och då uppstod en upplevelse av autonomi. Därför var det 

viktigt att det fanns tid för sjuksköterskorna och patienterna att sitta ned tillsammans och 

utbyta kunskap och information samt ta beslut tillsammans angående patienternas 

omvårdnad (Kikkenborg Berg, m.fl., 2012). Det ansågs också viktigt att det fanns tid för 

återbesök samt tid för att tänka igenom vad som sagts under konsultationen med 

sjuksköterskorna (Moreau, Carol, Dedianne, Dupraz, Pedrix, Lainé, & Souweine, 2011; 

Siouta, m.fl., 2016). Patienterna ansåg också att sjuksköterskorna var de som gav mest av sin 

tid för att förklara för patienterna. Till exempel efter att läkare pratat med patienterna så 

stannade sjuksköterskorna kvar och informerade på ett tydligare sätt, ibland även med hjälp 

av att rita eller visa bilder (Siouta, m.fl., 2016; Swenne & Skytt, 2014). "The patients stated 

that they felt involved in the consultations when nurses helped them improve their 

understanding by drawing and describing of cardiac physiology". (Siouta, m.fl., 2016, s.538) 

Patienterna menade att de behövde ta ansvar för deras egen omvårdnad och rehabilitering 

och för att de skulle kunna göra det behövde de ta del av information angående deras 

situation. Att få ha insikt i sin egen omvårdnad var likaställt med att få vara delaktig, men för 

att få insikt krävdes riktig och tillförlitlig information (Aasa, m.fl., 2012; Aasen, Kvangarsnes, 



15 

 

& Heggen, 2012; Gjerberg, Lillemoen, Førde, & Pedersen, 2015; Larsson, m.fl., 2007; 

Latimer, Chaboyer & Gillespie, 2014; Siouta, mfl., 2016; Lindberg, Kruter, & Person, 2013; 

Moreau, m.fl., 2011; Nygårdh, Malm, Wikby, & Ahlström, 2011; Soleimani, m.fl., 2010; 

Swenne & Skytt, 2014). "Knowledge is required in order to be independent, to cope and 

manage." (Larsson, m.fl., 2007, s.317) Patienterna ansåg att det var sjuksköterskorna som var 

de som var ansvariga för att förse patienterna med information och kunskap (Aasa, m.fl., 

2012; Gjerberg, m.fl., 2015; Larsson, m.fl., 2007; Latimer, m.fl., 2014; Lindberg, m.fl., 2013; 

Moreau, m.fl., 2011; Nygårdh, m.fl., 2011; Siouta, m.fl., 2016; Soleimani, m.fl., 2010; Swenne 

& Skytt, 2014).  

Patienterna i de olika artiklarna uttryckte att de ville ha så mycket information som möjligt, 

även när informationen handlade om något negativt angående deras hälsotillstånd. De 

menade att de då kunde uppleva sig mer beredda på ifall det skulle gå åt det sämre hållet med 

deras hälsa (Gjerberg, m.fl., 2015). Patienterna menade att när de försetts med information 

då kom önskan om att få bli delaktiga. Vissa blev mer beslutna och uppmuntrade av att ta en 

aktiv roll i beslutsfattande angående deras egen omvårdnad ifall de försågs med information. 

Utbytet av information var beroende av ett enkelt språk, för att patienterna skulle förstå och 

kunna bli delaktiga (Aasa, m.fl., 2012; Aasen, m.fl., 2012; Gjerberg, m.fl., 2015; Larsson, 

m.fl., 2007; Latimer, m.fl., 2014; Lindberg, m.fl., 2013; Moreau, m.fl., 2011; Nygårdh, m.fl., 

2011; Siouta, m.fl., 2016; Soleimani, m.fl., 2010; Swenne & Skytt, 2014).  

5.1.2 Skapa en relation tillsammans med sjuksköterskan 

Bland patienterna ansågs det viktigt att sjuksköterskorna och patienterna tillsammans 

skapade en relation. Detta ansågs skapa möjligheter till att kommunicera och få återkoppling 

(Larsson, m.fl., 2007; Moreau, m.fl., 2011; Siouta, m.fl., 2016). Sjuksköterskorna förväntades 

ta första steget till att skapa en relation med patienterna genom att fråga patienterna frågor 

som ansågs relevanta för den kommande omvårdnadsplanen (Larsson, m.fl., 2007; Lindberg, 

m.fl., 2013; Marshall, m.fl., 2012). Detta var viktigt för att sjuksköterskorna skulle förstå 

patienterna och tvärtom (Siouta, m.fl., 2016). Många av patienterna påpekade just att det 

handlade om att sjuksköterskorna lyssnade på dem, lärde känna dem samt kände till deras 

styrkor och svagheter. Först då kunde en relation skapas och patienterna upplevde då att de 

blev delaktiga och att sjuksköterskorna kunde motivera de på rätt sätt (Larsson, m.fl., 2007; 

Lindberg, m.fl., 2013; Marshall, m.fl., 2012). Vissa av patienterna hade stark integritet och 

ville inte släppa in någon på djupet förens de kände personen och hade skapat en relation till 

den personen (Larsson, m.fl., 2007). Det ansågs även viktigt att sjuksköterskorna behandlade 

patienterna som individer och visade respekt för deras personliga önskningar samt att de 

blev accepterade för vilka de var. Det var således av stor vikt som sjuksköterskorna arbetade 

mot att skapa relationer med patienterna. Detta gynnande patienternas väg till att bli 

delaktiga i sin egen omvårdnad (Larsson, m.fl., 2007; Lindberg, m.fl., 2013; Nygårdh, m.fl., 

2011). ”Most informants expressed that it was important that the staff get to know them and 

treat them as individuals and show respect for their personal wishes, preferences and way of 

being." (Lindberg, m.fl., 2013, s. 835)  
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Patienterna påpekade också att det var viktigt för dem att lyssna på sjuksköterskorna, att det 

skulle gå åt båda hållen för att skapandet av en relation skulle bli möjligt (Aasa, m.fl., 2012; 

Aasen, m.fl., 2012; Kikkenborg Berg, m.fl., 2012; Larsson, m.fl., 2007; Larsson, Sahlsten, 

Segesten & Plos, 2011; Lindberg, m.fl., 2013; Moreau, m.fl., 2011; Nygårdh, m.fl., 2011; 

Siouta, m.fl., 2016; Penny, & Wellard, 2007; Soleimani, m.fl., 2010; Swenne & Skytt, 2014). 

Patienterna menade att ifall de litade på sjuksköterskorna och hade skapat en relation till 

sjuksköterskorna så klarade de lättare av behandlingen ifall den var smärtsam eller prövande 

(Larsson, m.fl., 2007).  

5.1.3 En i teamet 

Patienterna ansågs att det var viktigt att få bli en i teamet tillsammans med sjuksköterskorna 

för att kunna ta beslut tillsammans och med hjälp av varandra. Det ansågs viktigt att en av 

sjuksköterskorna hade ansvaret för att patienterna skulle slippa repetera allt för okända 

sjuksköterskor. Patienterna upplevde också att med den ansvariga av sjuksköterskorna 

kunde de öppna upp sig och prata om vad som helst samt att det fanns utrymme och tid för 

frågor (Larsson, m.fl., 2007). Vissa av patienterna beskrev delalaktighet som att vara 

kompanjon med sjuksköterskorna och andra beskrev det som att vara en i teamet (Soleimani, 

m.fl., 2010). "The patients explained participation as being a companion for nursing staff." 

(Soleimani, m.fl., 2010, s.347)  

Flera av patienterna uttryckte vikten av att ges möjligheten till att vara en i teamet och till att 

vara en del av diskussionen angående deras egen omvårdnad. De ansåg att det var av stor vikt 

att deras åsikter var önskvärda. De skulle ges möjlighet till att vara med och fatta beslut 

gällande deras egen omvårdnad (Beresford, 2011; Gjerberg, m.fl., 2015; Larsson, m.fl., 2007; 

Marshall, m.fl., 2012; Nygårdh, m.fl., 2011). Vissa av patienterna som hade positiva 

förhoppningar om framtiden använde alla sina resurser till att arbeta tillsammans med 

sjuksköterskorna och bli en i teamet (Soleimani, m.fl., 2010). Patienterna uttryckte att det 

var viktigt att mötas halvvägs med sjuksköterskorna, patienterna ville ha det på ett sätt men 

förstod ändå att det var sjuksköterskorna som hade kunskapen och fick då lita på 

sjuksköterskornas omdöme (Gjerberg, m.fl., 2015; Moreau, m.fl., 2011; Siouta, m.fl., 2016). 

En av patienterna i en studie menade på att hen hade blivit behandlad som en i teamet och 

ansåg detta väldigt viktigt för att uppleva sig delaktig (Marshall, Kitson, & Zeitz, 2012). Det 

var viktigt att sjuksköterskor och patienter tillsammans arbetade som ett team för att ta fram 

en omvårdnadsplan med delmål och mål (Beresford, 2011; Larsson, m.fl., 2007; Lindberg, 

m.fl., 2013; Marshall, m.fl., 2012). Sjuksköterskorna lärde känna patienterna för att kunna ge 

så god omvårdnad som möjligt och för att kunna ge patienterna möjligheten till att bli en i 

temat och på så sätt bli delaktiga (Larsson, m.fl., 2007; Lindberg, m.fl., 2013). Patienterna 

menade att de upplevde sig tryggare ifall de hade en överenskommelse med sjuksköterskorna 

samt att de upplevde sig som en i teamet (Kikkenborg Berg, m.fl., 2012; Larsson, m.fl., 2007; 

Lindberg, m.fl., 2013). Patienterna menade också att det var upp till dem att ta för sig och 

visa att de hade en önskan om att bli en i teamet (Beresford, 2011; Lindberg, m.fl., 2013). 
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5.1.4 Upplevelse av trygghet 

Patienterna uttryckte att de upplevde trygghet när de uppfattade att de var i trygga händer, 

blev omhändertagna och upplevde att sjuksköterskorna brydde sig om dem. Patienternas 

upplevelse av trygghet förklarade de genom att de fick det stöd dem behövde av 

sjuksköterskorna för att kunna vara delaktiga. Patienterna menade att bli sedd och hörd var 

beroende av att sjuksköterskorna lyssnade, gav återkoppling och var emotionellt öppna 

gentemot patienterna. När sjuksköterskorna uppfyllde dessa krav infann sig en upplevelse av 

trygghet hos patienterna (Aasa, m.fl., 2012; Aasen, m.fl., 2012; Kikkenborg Berg, m.fl., 2012; 

Larsson, m.fl., 2007; Larsson, m.fl., 2011; Lindberg, m.fl., 2013; Moreau, m.fl., 2011; 

Nygårdh, m.fl., 2011; Penny, & Wellard, 2007; Siouta, m.fl., 2016; Soleimani, m.fl., 2010; 

Swenne & Skytt, 2014).  När patienterna upplevde att sjuksköterskorna kände patienterna 

mer på djupet var det lättare för patienterna att följa upp behandlingen tillsammans med 

sjuksköterskorna som kände dem, detta resulterade i en upplevelse av trygghet och 

delaktighet hos patienterna (Gjerberg, m.fl., 2015; Kikkenborg Berg, m.fl., 2012; Larsson, 

m.fl., 2007; Latimer, m.fl., 2014; Soleimani, m.fl., 2010). Patienterna ville prata om hur de 

mådde och upplevde saker som oroade dem och att det var meningsfullt när 

sjuksköterskorna lyssnade och var engagerade, detta skapade en upplevelse av trygghet. 

Patienterna upplevde mer delaktighet och trygghet när sjuksköterskorna tog sig tid till 

patienterna och visade ett genuint intresse för dem.  När patienterna uppfattade sig 

omhändertagna av sjuksköterskorna ökade deras tillit för dem samt deras upplevelse av 

trygghet. Det ansågs viktigt att sjuksköterskorna tog sig tid för att diskutera med patienterna 

för att få dem att uppleva tillit och trygghet. Patienterna uppfattade sig värdefulla när de såg 

att sjuksköterskorna kom ihåg dem och visste mycket om dem som personer, detta visade på 

att sjuksköterskorna var genuint intresserade (Aasa, m.fl., 2012; Aasen, m.fl., 2012; 

Kikkenborg Berg, m.fl., 2012; Larsson, m.fl., 2007; Larsson, m.fl., 2011; Lindberg, m.fl., 

2013; Moreau, m.fl., 2011; Nygårdh, m.fl., 2011; Penny & Wellard, 2007;  Siouta, m.fl., 2016; 

Soleimani, m.fl., 2010; Swenne & Skytt, 2014). 

Att bli bemött med vänlighet och inte uppfatta sig som en börda var viktigt för att patienterna 

skulle uppleva trygghet. Patienterna menade att det som krävdes för att vara delaktig var att 

få lämplig, trovärdig och tillräcklig kunskap i en trygg och stöttande miljö. Patienterna 

påpekade alltså att det krävdes både god omvårdnad, information, upplevelse av trygghet och 

kontinuitet för att de skulle bli delaktiga (Aasa, m.fl., 2012; Aasen, m.fl., 2012; Kikkenborg 

Berg, m.fl., 2012; Larsson, m.fl., 2007; Larsson, m.fl., 2011; Lindberg, m.fl., 2013; Moreau, 

m.fl., 2011; Nygårdh, m.fl., 2011; Penny & Wellard, 2007;  Siouta, m.fl., 2016; Soleimani, 

m.fl., 2010; Swenne & Skytt, 2014). 

Att sjuksköterskorna tog sig tid till patienterna stärkte deras upplevelse av trygghet. Det var 

även viktigt att sjuksköterskorna inte bara lyssnade till vad patienterna berättade utan även 

tittade efter deras kroppsspråk så även de som inte kunde uttrycka sig verbalt kände sig 

sedda, hörda, värdefulla och upplevde trygghet. Vänlig, välkomnande och informativ 

information och att inte vara rädd för att ställa frågor resulterade i en upplevelse av att bli 

involverad och delaktig i omvårdnaden. Vilket i sin tur ledde till en upplevelse av trygghet 

(Aasa, m.fl., 2012; Aasen, m.fl., 2012; Kikkenborg Berg, m.fl., 2012; Larsson, m.fl., 2007; 

Larsson, m.fl., 2011; Lindberg, m.fl., 2013; Moreau, m.fl., 2011; Nygårdh, m.fl., 2011; Penny, 
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& Wellard, Siouta, m.fl., 2016; 2007; Soleimani, m.fl., 2010; Swenne & Skytt, 2014). 

"According to the patients, friendly, welcoming and informative communication and not 

being afraid to ask questions contributed to a feeling of being involved in consultations with 

the nurse." (Siouta, m.fl., 2016, s. 538) Sjuksköterskornas arbetsuppgifter speglades av deras 

motivation och engagemang mot att göra patienterna delaktiga och att få dem att uppleva 

trygghet. Patienterna uttryckte att de ansåg att det var viktigt att sjuksköterskorna var 

erfarna och kompetenta för att de skulle uppleva trygghet. Patienterna menade att det var 

viktigt att sjuksköterskorna inte bara var lyhörda och visade genuint intresse utan också att 

det var pushande och motiverande samt skapade en trygg miljö där en upplevelse av trygghet 

kunde uppstå (Aasa, m.fl., 2012; Aasen, m.fl., 2012; Kikkenbrog Berg, m.fl., 2012; Larsson, 

m.fl., 2007; Larsson, m.fl., 2011; Lindberg, m.fl, 2013; Moreau, m.fl., 2011; Nygårdh, m.fl., 

2011; Penny & Wellard, 2007; Siouta, m.fl., 2016; Soleimani, m.fl., 2010; Swenne & Skytt, 

2014). Patienterna ansåg att det var viktigt att atmosfären genomsyrades av att 

sjuksköterskorna hade förmågan att relatera till patienterna, anpassa sig samt att det de gav 

patienterna möjligheten att få sin röst hörd. Patienterna fick en upplevelse av trygghet när 

sjuksköterskorna gick igenom omvårdnadsprocessen tillsammans med dem, de uppfattade 

att sjuksköterskorna var där för dem (Aasa, m.fl., 2012; Kikkenborg Berg, m.fl., 2012; 

Larsson, m.fl., 2007; Siouta, m.fl., 2016; Swenne, & Skytt, 2014).  

Patienterna menade att de ville uppleva att de fick emotionell respons från sjuksköterskorna, 

först då kunde tillit byggas och patienterna kunde uppleva trygghet och kunde då bli 

delaktiga (Aasa, m.fl., 2012; Aasen, m.fl., 2012; Kikkenborg Berg, m.fl., 2012; Larsson, m.fl., 

2007; Larsson, m.fl., 2011; Lindberg, m.fl., 2013; Moreau, m.fl., 2011; Nygårdh, m.fl., 2011; 

Penny, & Wellard, 2007; Siouta, m.fl., 2016; Soleimani, m.fl., 2010; Swenne & Skytt, 2014). 

5.2 Faktorer som hämmade patienters delaktighet 

I analysen så kunde det urskiljas vissa faktorer som hämmade patienters delaktighet, dessa 

faktorer var; att patienter inte blivit inbjudna att delta, dominans och nonchalans hos 

sjuksköterskor samt tidsbrist och för lite eller obetydlig information. Dessa faktorer utgör de 

subteman som har kopplats till detta tema.  

5.2.1 Inte blivit inbjuden att delta 

Patienterna beskrev återkommande att de inte blivit inbjudna att delta, men att det hade 

önskningar om bättre delaktighet och kommunikation. De ville uppleva att de spelade en 

aktiv roll i omvårdnaden och inte bara var ett passivt objekt. De uttryckte att det var viktigt 

att de fick sina känslor och önskningar hörda och fick vara delaktiga i beslutsfattanden 

(Aasen, m.fl., 2012; Anderberg, & Berglund, 2010; Gjerberg, m.fl., 2015; Larsson, m.fl., 2011; 

Latimer, m.fl., 2014; Nygårdh, m.fl., 2011; Penny & Wellard, 2007). 

Patienterna uttryckte att de besluts som fattades angående deras egen omvårdnad blev 

beslutna åt dem och att de inte fått någon inbjudan till att delta (Latimer, m.fl., 2014; 

Nygårdh, m.fl., 2011). De upplevde att de inte hade någonting att säga till om, de blev till 
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exempel inte tillfrågade ifall de upplevde sig tillräckligt krya för att bli utskrivna utan de blev 

tillsagda att dem var det och blev sedan hemskickade (Penny & Wellard, 2007). De beskrev 

en upplevelse av att inte ha kontroll över sig själva och sin situation på grund av att de inte 

blivit inbjudna att delta samt att de inte fick tillräckligt med information (Aasen, m.fl., 2012; 

Gjerberg, m.fl., 2015; Larsson, m.fl., 2011). Begränsad kommunikation med sjuksköterskorna 

samt inget intresse från sjuksköterskornas håll till att göra patienterna delaktiga ledde till att 

patienterna upplevde sig undergivna samt övergivna. Patienterna uttryckte att det endast 

skedde envägskommunikation och att de aldrig blev tillfrågade om någonting som rörde 

deras situation. Konsekvensen av detta blev att de blev passiva. Många av patienterna 

uttryckte att de upplevde sig slutna och att de inte hade någon frihet längre. Fattig 

kommunikation och ovilja att samarbeta från sjuksköterskornas håll ledde till att patienterna 

inte blev inbjudna att delta (Aasen, m.fl., 2012; Anderberg, & Berglund, 2010). Patienterna 

uttryckte att de ville ha en aktiv roll men inte lyckades att kommunicera med 

sjuksköterskorna och inte blivit inbjudna att delta. Patienterna rapporterade att de inte hade 

någon möjlighet att diskutera deras värden och preferenser för behandling och omvårdnad 

med sjuksköterskorna på grund av att de inte blivit inbjudna att delta (Aasen, m.fl., 2012; 

Gjerberg, m.fl., 2015; Larsson, m.fl., 2011; Nygårdh, m.fl., 2011). Patienterna uttryckte en 

upplevelse av maktlöshet när de inte blivit inbjudna att delta och upplevde sig då inte 

delaktiga och kunde inte planera och förutse hur framtiden skulle bli (Aasen, m.fl., 2012; 

Anderberg, & Berglund, 2010). Flera av patienterna påpekade också att inte ha en av 

sjuksköterskorna som hade ansvaret över dem och att se många olika ansikten på en dag 

ledde till att de inte upplevde att de blev inbjudna till att delta. Det var inte någon som hade 

ansvar över dem och deras omvårdnad och detta ledde till att patienterna inte lärde känna 

någon av sjuksköterskorna som de kunde anförtro sig åt (Larsson, m.fl., 2007; Larsson, m.fl., 

2011). 

5.2.2 Dominans och nonchalans hos sjuksköterskor 

Faktorer som hindrade patienterna från att bli delaktiga var bland annat dominans och 

nonchalans hos sjuksköterskorna, brist på engagemang, brist på hänsyn samt brist på 

empati. Patienterna upplevde sig inte sedda när sjuksköterskorna var dominanta och 

nonchalanta och inte visade någon sympati, var okänsliga samt inte brydde sig om att göra 

patienterna delaktiga. Detta ledde till att patienterna inte alls kände sig motiverade till att bli 

delaktiga (Aasen, m.fl., 2012; Larsson, m.fl., 2011; Nygårdh, m.fl., 2011). Sjuksköterskorna 

gjorde "sina" arbetsuppgifter och såg bara sjukdomen och inte hela människan (Larsson, 

m.fl., 2011). "They referred to the dialysis unit as a ‘jail’, the contact nurse as ‘the guardian’, 

the machine as ‘the animal’ and themselves as ‘furniture’ or ‘a package’." (Aasen, m.fl., 2012, 

s. 64) Patienterna beskrev att sjuksköterskorna ofta använde ord såsom sjuksköterskorna 

bestämmer och alltid när de pratade om sjuksköterskorna, vilket visade på att det besatt en 

viss dominans och nonchalans (Aasen, m.fl., 2012). Vissa blev även bemötta med dominans 

och nonchalans på det viset att de kände att sjuksköterskorna tyckte att patienterna skulle 

"lyda" sjuksköterskorna och göra på det sättet som sjuksköterskorna tyckte var bäst (Aasen, 

m.fl., 2012; Larsson, m.fl., 2011). Vissa av patienterna upplevde sig bortglömda och saknade 

dialogen med sjuksköterskorna och upplevde sig maktlösa. Vissa beskrev det som att de 



20 

 

uppfattade att sjuksköterskorna pratade över huvudet på dem (Aasen, m.fl., 2012; Nygårdh, 

m.fl., 2011). Patienterna menade att det kändes som att sjuksköterskorna ägde kunskapen 

och bestämde vad patienterna behövde och inte behövde veta (Aasen, m.fl., 2012). 

Patienterna upplevde dominans och nonchalans när sjuksköterskorna planerade deras 

omvårdnad utan att patienterna fick vara delaktiga (Larsson, m.fl., 2011; Nygårdh, m.fl., 

2011). Patienterna påpekade att de blivit bemötta med en patriarkalisk attityd (Larsson, m.fl., 

2011). Vissa påpekade att de inte ville gå emot de med auktoritet vilket de ansåg att 

sjuksköterskorna hade på grund av att de upplevdes dominanta och nonchalanta. Vissa 

påpekade att de inte deltog alls utan sjuksköterskorna helt tog över samt att de inte vågade 

säga emot sjuksköterskorna på grund av deras dominans och nonchalans (Gjerberg, m.fl., 

2015; Latimer, m.fl., 2014; Soleimani, m.fl., 2010). Patienterna menade att sjuksköterskorna 

kunde beskrivas med att de ville ha makt, kontroll samt att de var dominanta och 

nonchalanta (Aasen, m.fl., 2012). Vissa av patienterna beskrev ronden som gammaldags där 

de förväntades tacka och buga inför doktorn och sjuksköterskorna och bara göra som de sa 

(Swenne & Skytt, 2014). Vissa hade även upplevt att de blev bemötta med sekretess gentemot 

dem själva, sjuksköterskorna hade då tagit patienternas anhöriga åt sidan och berättat saker 

för dem som hen ansåg att patienterna mådde bäst av att inte veta (Larsson, m.fl., 2011).  

5.2.3 Tidsbrist och för lite eller obetydlig information 

Patienterna uttryckte att tidsbrist var ett av de största hindren som hämmade patienternas 

möjlighet till delaktighet. Sjuksköterskorna hade för lite tid och för mycket arbetsuppgifter 

enligt patienterna. De hade inte tid att sitta hos patienterna och lära känna dem. Patienterna 

trodde att den begränsade informationen de fick var ett resultat av att sjuksköterskorna var 

för upptagna och hade för lite tid. Patienterna påpekade också att ronden var för kort och att 

de inte hann ställa sina frågor under den begränsade tiden. Flera av patienterna påpekade att 

sjuksköterskorna sprang runt och att de sällan såg dem stå eller sitta stilla. Vid utskrivning 

upplevde patienterna att de inte blev sedda och trodde att det berodde på tidsbristen. Att 

kommunicera med patienterna och skapa en relation verkade inte ingå i arbetsuppgifterna 

inom omvårdnaden, det var så patienterna såg det. Patienterna påpekade också att 

tidsbristen resulterade i att det inte fanns någon chans att få ställa sina frågor vilket skulle 

stärka upplevelsen av att vara delaktig (Aasa, m.fl., 2012; Beresford, 2011; Gjerberg, m.fl., 

2015; Nygårdh, m.fl., 2011; Penny & Wellard, 2007; Soleimani, m.fl., 2010; Swenne & Skytt, 

2014). Vissa påpekade att sjuksköterskornas tidsbrist bemöttes av nonchalans av 

sjuksköterskorna, att det inte gjorde dem någonting att de inte hade tid med patienterna 

(Nygårdh, m.fl., 2011). 

Patienterna uttryckte att ronden inte tillförde tillräckligt med information. För lite eller 

otillräcklig information resulterade i att patienterna hade svårt att förstå, samarbeta och vara 

med och fatta beslut. De förklarade otillräcklig information med att omvårdnadsplanen inte 

var fullständig och att informationsutbytet inte fungerade vilket resulterade i att patienterna 

inte kunde vara delaktiga (Aasen, m.fl., 2012; Beresford, 2011; Gjerberg, m.fl., 2015; Larsson, 

m.fl., 2007; Larsson, m.fl., 2011; Penny & Wellard, 2007; Siouta, m.fl., 2016; Swenne & Skytt, 

2014). För lite information resulterade även i att patienternas valmöjligheter angående till 

exempel olika behandlingar blev begränsade. De flesta patienterna ville ha mer information, 
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de ansåg att sjuksköterskorna inte berättade något för dem mer än det som rörde det 

medicinska. De ville veta mer om själva omvårdnaden samt hur planen såg ut för dem. 

Patienterna ansåg att de fick olämplig information som ett resultat av att sjuksköterskorna 

saknade inblick i patienternas behov och på så sätt blev sjuksköterskornas information till 

patienterna obetydlig. Patienterna såg det oerhört frustrerande när sjuksköterskorna kom 

med medicin och patienterna inte visste någonting om varför och för vad de fick medicinen. 

Patienterna menade att ifall de visste mer och fick mer information skulle de kunna ställa fler 

och mer relevanta frågor och på så sätt uppleva sig mer delaktiga (Aasen, m.fl., 2012; 

Beresford, 2011; Gjerberg, m.fl., 2015; Larsson, m.fl., 2007; Larsson, m.fl., 2011; Penny & 

Wellard, 2007; Siouta, m.fl., 2016; Swenne & Skytt, 2014). 

6 DISKUSSION 

Här följer ett avsnitt som innehåller en metoddiskussion, en resultatdiskussion och en 

etikdiskussion. I metoddiskussionen diskuteras bland annat vald metod och dess styrkor 

samt svagheter. I resultatdiskussionen diskuteras det framkomna resultatet mot tidigare 

forskning, de lagar och styrdokument som beskrivits i bakgrunden samt mot 

examensarbetets vårdteoretiska perspektiv. I etikdiskussionen diskuteras examensarbetets 

etiska överväganden.  

6.1 Metoddiskussion 

Anledningen till att kvalitativ metod valdes för detta examensarbete var för att den metoden 

ansågs lämplig då syftet var att beskriva patienters upplevelser av att vara delaktiga i sin egen 

omvårdnad. Anledningen till vald analysmetod, Evans (2002) beskrivning av systematisk 

litteraturstudie, valdes på grund av att den anses ge en djupare förståelse för människors 

upplevelser av ett fenomen. Kvantitativt material valdes bort på grund av att den metoden 

inte belyser människors upplevelser utan analyserar istället mätningar och statistik. Den 

kvalitativa analysmetoden beskriven av Evans (2002) innebär att studierna analyseras i fyra 

olika steg: insamling av data, identifiering av nyckelfynd, kategorisering av nyckelfynd i 

teman och subteman som sedan avslutas med en beskrivning av resultatet, en ny helhet. 

Artiklarna som inkluderades ansågs vara relevanta för detta examensarbete och under 

analysens gång har syftet fungerat som vägledning för att inte påverka resultatet med egna 

tolkningar. En brist som kan uppstå när urvals görs av ett antal artiklar är att de artiklar som 

har valts bort kan innehålla vissa väsentliga delar som inte kommer att synliggöras.  

Artiklarna som inkluderades var kvalitativa, skrivna på engelska och hämtade från CINAHL 

Plus och Discovery som är databaser för vårdvetenskapliga artiklar. Sökorden som användes 

speglade examensarbetets syfte och var inriktade på patienters upplevelser av att vara 

delaktiga i omvårdnaden. Artiklarna begränsades med att de var peer-reviewed samt ej äldre 



22 

 

än 2007. Kvantitativa artiklar exkluderades då dessa inte ansågs kunna beskriva patienters 

upplevelser av ett fenomen på ett lämpligt sätt för detta examensarbete. I detta 

examensarbete valdes det att fokusera på fenomenet delaktighet utifrån patienters perspektiv 

oberoende av patientgrupp, sjukdomstillstånd samt inom vilken inrättning omvårdnaden 

skett. Detta på grund av för få sökträffar vid sådana begränsningar och för få användbara 

artiklar vid sökningar inom till exempel en begränsad vårdinrättning. Samtliga artiklar 

kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2012) granskningsmall se Bilaga C. Något som ökade 

examensarbetets trovärdighet var att alla artiklar utom en var av hög kvalité. Den artikeln 

som fick medel kvalité efter granskning var endast ett poäng ifrån hög kvalité och därför 

anses den ändå ha hög trovärdighet. Polit och Beck (2016) menar att läsaren ska få veta hur 

analysprocessen gått till och att en strävan efter att redovisa resultatet av fynden på ett sätt 

som styrker studiens trovärdighet är viktigt. Att sträva efter trovärdighet anses som ett 

övergripande mål för kvalitativa studier enligt Polit och Beck (2016). Med trovärdighet menar 

dem att det ska finnas sanning i det data som hittats. Författare till kvalitativa studier ska 

sträva efter att skapa trovärdighet i det dem skriver. De menar att begreppet trovärdighet 

innehåller två aspekter; den ena handlar om att genomföra studien på ett sätt som stärker 

resultatets trovärdighet och den andra handlar om att vidta ta åtgärder för att visa på 

trovärdigheten i forskningsrapporter (Polit & Beck, 2016). Trovärdigheten styrks också av att 

i temana och subtemana i detta examensarbete finns i sort sett alla de valda artiklarna 

presenterade.  Giltigheten i detta examensarbete styrks av den valda analysmetoden. Med 

Evans (2002) beskrivande syntes återfås en bättre förståelse för människors upplevelser av 

ett fenomen genom att följa analysstegen som tidigare beskrevs. Genom att tydligt beskriva 

metoden och hur analysens gått till steg för steg får läsaren en större inblick. Enligt Polit och 

Beck (2016) beskrivs kvalitetskriteriet giltighet med hur överensstämmande den funna datan 

är samt hur relevant och meningsfull den är. Giltigheten i detta examensarbete var god då de 

valda artiklarna gav mycket information, artiklarnas resultat svarade an på detta 

examensarbetets syfte och likheter och skillnader kunde lätt identifieras från artiklarnas 

resultat. Artiklarna gav meningsfull information som kunde användas till resultatet i detta 

arbete. 

 Artiklarna i detta examensarbete hade ursprung från olika delar i världen, trots detta 

återfanns under analysen liknande upplevelser av patienterna angående deras upplevelser av 

delaktighet i omvårdnaden. Detta ökade trovärdigheten och överförbarheten i studien. 

Artiklarna som valdes ut till analysen kom mestadels från Europa. Åtta av artiklarna kom 

från Sverige, två av artiklarna var från Norge, en från Frankrike och en från England. Sedan 

så kom tre av artiklarna från Australien och en från Iran. Att majoriteten av artiklarna 

kommer från Skandinavien anses öka trovärdigheten, giltigheten samt överförbarheten i och 

med att vår sjukvård i Sverige är relativt lik sjukvården i övriga Skandinavien. Även 

Australiens och Sveriges sjukvård liknar varandra (Sörman, 2015). Med överförbarhet menar 

Polit och Beck (2016) att resultatet i studien ska kunna appliceras i andra sammanhang. 

Samt att andra ska kunna följa alla steg i detta examensarbete och göra en liknande studie 

och få ett så snarlikt resultat som möjligt. Ingen avgränsning gjordes angående ålder vid 

insamling av data, dock så valdes inga artiklar där patienterna var barn under 18 år utan 

endast artiklar där patienterna var vuxna inkluderades. Detta stärkte giltigheten och 

trovärdigheten då vuxna oftast har en annan förståelse och kan utförligare beskriva sina 
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upplevelser. Samtliga artiklar som inkluderades var publicerade mellan 2007-2016 vilket 

medförde att sökområdet begränsades men studierna ansåg ha stort värde och trovärdighet 

då de var relativt nyproducerade. Tre artiklar innehöll fler perspektiv än bara patienternas. 

Dessa inkluderades dock i examensarbete då det ansågs att patientperspektivet kunde 

urskiljas. En negativ faktor kan vara att artiklarna var skrivna på engelska och det fanns risk 

för feltolkningar vid översättning till svenska. Översättningen har dock skett så textnära som 

möjligt för att förhindra feltolkningar.  

Att skriva detta examensarbete ensam kan ha medfört vissa begränsningar eftersom 

examensarbetet blivit formulerat utifrån endast ett perspektiv. Ifall det varit två personer 

som hade genomfört examensarbetet hade det varit formulerat utifrån två perspektiv, och det 

hade uppstått diskussion under analysens gång vilket kanske kunnat leda till ett annorlunda 

formulerat resultat.  

6.2 Resultatdiskussion 

Utifrån de 17 valda artiklarna som analyserades trädde det fram två teman, vilka var; faktorer 

som främjade patienters delaktighet och faktorer som hämmade patienters delaktighet. Dessa 

teman med tillhörande subteman kommer att diskuteras nedan i löpande text.  

I resultatet framkom det att lämplig och lättförståelig information var betydelsefullt för att 

patienterna skulle uppleva sig delaktiga, på grund av att patienterna fick mer kunskap om sin 

situation. Det som också visade sig i resultatet var att det krävdes att det fanns tid till att sitta 

tillsammans med sjuksköterskorna för att patienterna skulle kunna tillgodogöra sig 

informationen och kunskapen på bästa sätt. Det var också av stor vikt att informationen som 

gavs var trovärdig, ärlig och riktig. Patienterna menade att de behövde ta del av information 

för att kunna ta ansvar över sin egen omvårdnad. Patienterna uttryckte en önskan om att 

delta och en upplevelse av delaktighet infann sig när de försetts med tillräcklig och trovärdig 

information. Vissa patienter beskrev att de blev mer beslutna att ta en aktiv roll i 

beslutsfattanden kring deras egen omvårdnad när de försetts med information. De påpekade 

också att utbytet av information var beroende av ett enkelt och lättförståeligt språk. Tidigare 

forskning visar att det är information som utgör basen för patienters delaktighet, med 

trovärdig och lämplig information som ökar kunskapen hos patienterna. Med hjälp av 

information kan patienterna göra aktiva val och bli delaktiga. Det framkom flera gånger att 

det är av stor vikt att sjuksköterskorna är öppna och lyhörda för att lyssna in patienterna och 

förstå hur dem på bästa sätt kan göra patienterna delaktiga (Chong, Aslani & Chen, 2013; 

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

Plos, 2007).  Det är sjuksköterskornas ansvar att förse patienterna med information och 

kunskap som Watson (1993) beskriver det i sin teori. Även ge patienter det stöd de behöver 

för att de ska kunna fatta egna beslut. Watson menar även att det är viktigt att sjuksköterskor 

främjar inlärning, växt och utveckling hos patienterna och att detta ska ha en utgångspunkt i 

patienternas upplevelser.  Genom att förse patienterna med trovärdig och ärlig information 

så menar Watson (2011) att detta leder till att minska rädsla och ångest hos patienterna samt 

att det ger en upplevelse av ökad kontroll hos patienterna. Det finns även lagar och 
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styrdokument som beskriver att patienter har laglig rätt att få korrekt, tillräcklig och lämplig 

information, dessa är bland annat Svensk sjuksköterskeförening (2014) och I Socialstyrelsens 

"Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig- Handbok för vårdgivare, chefer 

och personal" (2015). 

Något som framkom i resultatet som också visar sig i tidigare forskning är vikten av att skapa 

en relation och lära känna patienterna för att kunna skapa möjligheter för patienterna att bli 

delaktiga (Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2009). I resultatet framkom det att det var av 

stor vikt att sjuksköterskorna och patienterna blev som ett team vilket enligt patienterna 

möjliggjorde delaktighet samt uppföljning. De upplevde trygghet i att en av sjuksköterskorna 

hade ansvaret över dem och på så sätt lärde kände patienterna på ett lite djupare plan. 

Tidigare forskning visar att genom att en av sjuksköterskorna har ansvaret och att arbeta 

tillsammans med hen ökar patienternas möjlighet till att bli delaktiga (Sahlsten, m.fl., 2007). 

Resultatet visade att det medförde positiva aspekter med att bli en i teamet med 

sjuksköterskorna. Dessa positiva aspekter var bland annat att patienterna blev tryggare, de 

upplevde att det fanns tid att sitta ned med sjuksköterskorna och prata, ställa frågor samt att 

få information. De fick chansen till att uttrycka sina önskningar och visa sina känslor. 

Tidigare forskning visar att patienterna upplever sig mer delaktiga om de får uttrycka sina 

känslor i en relation med sjuksköterskorna (Kolovos, Kaitelidou, Lemonidou, Sachlas & 

Sourtzi, 2015; Sahlsten, m.fl., 2007). Tidigare forskning visar att för att det ska bli möjligt så 

bör sjuksköterskorna vara känslomässigt förberedda och att det är sjuksköterskorna som ska 

vara de som tar initiativet till att skapa relationer med patienterna (Sahlsten, m.fl., 2007). 

Watson (1993) beskriver också vikten av att skapa en relation tillsammans med patienterna. 

Watson beskriver vikten av att sjuksköterskor visar genuint intresse för patienterna, att de 

blir ett team med patienterna som utvecklas en vårdande relation. Detta kan endast lyckas 

med ifall sjuksköterskorna har ett icke-paternalistiskt förhållningssätt. Watson beskriver att 

omvårdnaden inte bara handlar om praktiska handlingar utan att den handlar om att skapa 

en relation med patienterna. Det är sjuksköterskorna som bör utveckla en hjälpande och 

tillitsfull relation med patienterna för att kunna hjälpa dem på bästa sätt. Enligt patientlag 

(SFS 2014:821) ska omvårdnaden utföras och genomföras i samråd med patienter och detta 

kan bli möjligt om de tillsammans har skapat en relation.  

I resultatet framkom det att patienterna upplevde trygghet när sjuksköterskorna skapade en 

miljö där patienterna kunde uppleva tillit, patienterna menade att det skedde när 

sjuksköterskorna visade respekt inför deras önskningar och behov.  Även när patienterna 

upplevde sig lyssnade på och sedda av sjuksköterskorna. Patienterna uttryckte att de 

upplevde trygghet när de uppfattade att de blev omhändertagna och uppfattade att 

sjuksköterskorna brydde sig om dem. De förklarade även att de behövde stöd av 

sjuksköterskorna för att uppleva trygghet. Tidigare forskning visar att det som bland annat 

främjar patienternas delaktighet är när sjuksköterskorna skapar en miljö som genomsyras av 

tillit, trygghet och ärlighet (Sahlsten, m.fl., 2009). En av de tio karitativa 

omvårdnadsfaktorerna som Watson (1993, 2011) beskriver handlar om att det är viktigt att 

både patienterna och sjuksköterskorna visar känslor. Hon menar att om sjuksköterskorna tar 

hänsyn till patienternas personliga känslor påverkas patienterna starkare av 

omvårdnadsprocessen. Patienter upplever sjuksköterskor som mer äkta om de också visar 
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känslor och kan då troligtvis uppleva trygghet och tillit gentemot sjuksköterskorna. 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) framhäver att vården ska så långt som möjligt föras i 

samråd med patienterna, patienter ska visas omtanke och respekt. Ifall detta efterföljs skulle 

det kunna uppstå en upplevelse av trygghet hos patienterna i och med att de känner att 

sjuksköterskorna är där för dem och visar dem respekt och omtanke.  

I resultatet visade det sig att vissa av patienterna inte upplevde att de hade blivit inbjudna till 

att bli delaktiga. Patienterna beskrev det som att det skedde saker utan deras vetskap, beslut 

blev tagna utan att sjuksköterskorna hade diskuterat dessa med patienterna först. Det ledde 

till att patienterna upplevde att de inte hade något att säga till om och de blev passiva. 

Tidigare forskning visar att det kan ha något att göra med bristande kunskap hos 

sjuksköterskorna. Den bristande kunskapen uppstår när sjuksköterskorna inte har eller 

använder de teoretiska eller praktiska kunskaper som krävs för att bjuda in patienterna till 

att bli delaktiga. Det visar sig att det handlar om brister angående yrkeserfarenhet, kunskap 

om patienternas hälsotillstånd samt brist angående medvetenhet, eftertanke och reflektion 

hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna som är yngre och mindre erfarna tycker att det är 

mycket svårare att bjuda in och involvera patienterna i omvårdnadsarbetet (Sahlsten, 

Larsson, Plos & Lindencrona, 2005). I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) 

beskrivs det att god vård bör bygga på respekt för patienternas självbestämmande och 

integritet och att patienterna ska få välja mellan olika behandlingsalternativ. Detta skulle 

kunna tolkas på det sättet att det inte blir möjligt ifall patienterna inte blir inbjudna av 

sjuksköterskorna att delta i omvårdnadsprocessen. Enligt patientlagen (SFS 2014:821) ska 

omvårdnadsåtgärderna utgå från patienternas önskemål och individuella förutsättningar 

vilket även detta skulle kunna tolkas som att det inte blir möjligt ifall inte patienterna blir 

inbjuda till att delta och bli delaktiga. Watson (1993) beskriver att omvårdnaden inte bara är 

något sjuksköterskor gör utan att den ska ske i en relation med patienterna. Det skulle kunna 

tolkas som att det inte efterföljs ifall patienterna inte blir inbjudna till att delta. Watson 

(1993, 2011) framhäver i några av sina tio karitativa omvårdnadsfaktorer vikten av relationen 

mellan sjuksköterskor och patienter. Att det är viktigt att förtroende, tillit och hopp skapas 

för att patienterna ska kunna bli delaktiga. För att uppnå detta måste sjuksköterskorna bjuda 

in patienterna till att bli delaktiga i sin egen omvårdnad.  

En hämmande faktor till patienters delaktighet som framkom i resultatet men som inte 

återfinns i tidigare forskning var att några av patienterna hade upplevt att de blev bemötta 

med dominans och nonchalans. Patienterna upplevde det som att sjuksköterskorna bara ville 

att patienterna skulle lyssna och göra som sjuksköterskorna sa. Resultatet visade också att 

patienterna inte upplevde att de blev sedda när sjuksköterskorna var dominanta och 

nonchalanta. De uttryckte att de upplevde att sjuksköterskorna inte visade någon sympati 

och empati, var okänsliga samt att de inte brydde sig om att göra patienterna delaktiga. Detta 

ledde till att patienterna inte alls kände sig motiverade till att bli delaktiga. Vissa av 

patienterna upplevde sig bortglömda och saknade dialogen med sjuksköterskorna och kände 

sig maktlösa. Watson (1993) beskriver i sin teori att sjuksköterskor bör ha ett icke-

paternalistiskt förhållningssätt och att de bör hjälpa patienterna att uppnå större 

självkännedom och oberoende. Detta skulle kunna tolkas på det sättet att det kan bli svårt att 

följa ifall sjuksköterskorna besitter ett dominant och nonchalant förhållningssätt. Dominans 
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och nonchalans hos sjuksköterskor återfinns alltså inte i tidigare forskning och det skulle 

kunna bero på att dominans och nonchalans är något nytt då artiklarna som analyserades 

generellt var nyare än de som användes till tidigare forskning. Det skulle också kunna tolkas 

som att det kan ha något med det alltmer pressade situationen för sjuksköterskorna att göra. 

Mer uppgifter och ansvar men fortsatt samma begränsade tid. Det kan också bero på att i 

tidigare forskning var det sjuksköterskorna som uttryckte sina upplevelser och erfarenheter 

och det är förståeligt att de inte talar om sig själva i negativa termer. 

Resultatet visade också att patienterna hade upplevt att de blev bemötta med sekretess 

gentemot dem själva, sjuksköterskorna hade tagit patienternas anhöriga åt sidan och berättat 

saker för dem som de ansåg att patienterna mådde bäst av att inte veta. Dock så framkom det 

också att sjuksköterskorna inte visade något intresse och att sjuksköterskorna bara gjorde 

sina arbetsuppgifter och såg bara sjukdomen och inte hela människan och dessa två 

sistnämnda brister återfinns även i tidigare forskning (Höglund, Winblad, Arnetz & Arnetz, 

2010; Norheim och Visnes, 2012; Sahlsten, m.fl., 2005; Tobiana, Bucknall, Marshall, 

Guinane & Chaboyer, 2015; Tobiano, Marshalla, Bucknall & Chaboyer, 2015). Tidigare 

forskning visar även att anhöriga kan utgöra ett hinder för patienters delaktighet. Detta visar 

sig genom att de anhöriga försöker bestämma över patienterna (Sahlsten, m.fl., 2005). 

Watson (1993) beskriver att målet med omvårdnaden är att sjuksköterskorna ska hjälpa 

patienterna att bevara harmoni i ande, kropp och själ samt bevara mänsklig integritet och 

värdighet. Det kan efterföljas genom att sjuksköterskorna stödjer och hjälper patienter att 

hantera sin situation. Om sjuksköterskorna inte visar något intresse och är dominanta och 

nonchalanta och vill att patienterna ska lyda och göra som dem säger, som det visade sig i 

resultatet, så kan detta inte efterlevas. I Socialstyrelsens "Din skyldighet att informera och 

göra patienten delaktig- Handbok för vårdgivare, chefer och personal" (2015) beskrivs att 

sjuksköterskorna bör ha kunskaper om och förståelse för kommunikationsprocesser samt ha 

ett dialogiskt förhållningssätt i patientmötet. Detta för att öka patientsäkerheten och 

patienternas delaktighet. Det kan bli problematiskt ifall sjuksköterskorna har ett dominant 

och nonchalant förhållningssätt samt inte prioriterar att skapa relationer med patienterna. 

Utan istället vill att patienterna ska lyssna och göra som de säger som det visade sig i 

resultatet. I enlighet med kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2017) bör 

sjuksköterskor kommunicera med patienter och närstående på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt. Detta tolkas på det sättet att det blir svårt att efterfölja ifall sjuksköterskorna 

har ett dominant och nonchalant förhållningssätt. 

Resultatet visade att patienterna ansåg att sjuksköterskorna hade för lite tid och för mycket 

att göra. De förklarade det genom att de aldrig såg sjuksköterskorna sitta stilla utan att de 

sprang omkring mest hela tiden. Samt att de tyckte sjuksköterskorna hade alldeles för många 

arbetsuppgifter. Tidsbristen sågs som ett av de största hindren till att göra patienter delaktiga 

i omvårdnaden. Patienterna upplevde att sjuksköterskorna inte hade tid till att sitta ned med 

patienterna och samtala vilket ledde till att relationen mellan patienterna och 

sjuksköterskornas inte kunde utvecklas. En annan faktor som hämmade patienternas 

delaktighet som visade sig i resultatet var att patienterna ansågs sig få för lite, obetydlig eller 

oriktig information. Vilket ledde till att de inte kunde bli så delaktiga som de önskade på 

grund av att de visste för lite om sin egen situation. De menade att ifall de hade fått mer 
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information så skulle de ha kunnat ställa fler och mer relevanta frågor vilket hade lett till 

ökad upplevelse av delaktighet. Att patienter får för lite eller obetydlig information visar sig 

inte så tydligt i tidigare forskning dock så kan kopplingar göras mellan tidsbrist och för lite 

information. Tidsbrist leder till att sjuksköterskor inte har tid vilket leder till att de inte har 

tid till att informera patienterna. Tidigare forskning visar att tidsbrist är en stor orsak till att 

sjuksköterskorna inte kan göra patienterna delaktiga. Det visar sig till exempel genom att det 

finns brister i kontinuiteten som en följd av att sjuksköterskorna är allt för få och att de har 

för lite tid att kommunicera och utveckla sina relationer med patienterna. Tidigare forskning 

visar också att vissa arbetskollegor prioriterar att rutinuppgifter blir utförda framför att sitta 

och samtala med patienterna, då det anses sitta hos patienterna och "bara prata" är som att 

sitta och inte göra någonting alls (Sahlsten, m.fl., 2005). Tidsbristen gör också att 

sjusköteskorna ignorerar viktiga uppgifter som att göra patienterna delaktiga (Norheim och 

Visnes, 2012). I och med att tidigare forskning visar att tidsbristen utgör ett hinder för 

patienternas delaktighet kan det tolkas som att tidsbristen också utgör ett hinder för att 

patienterna ska få den informationen de önskar. I bland annat kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska (2017) framgår det att sjuksköterskor bör planera och genomföra 

omvårdnaden tillsammans med patienterna. Detta kan inte följas optimalt ifall inte det finns 

tid till det och då hindrar det patienterna till att bli delaktiga i sin egen omvårdnad. Det 

framgår också att sjuksköterskorna ska identifiera vad hälsa betyder för patienterna utifrån 

patientberättelsen, om det inte finns tid till det eller om inte sjuksköterskor tar sig tid till det 

kan inte patienterna göras delaktiga och hälsa kan inte främjas på bästa sätt. Watson (1993, 

2011) beskriver i den sjunde karitativa omvårdnadsfaktorn vikten av att sjuksköterskor bör 

främja inlärning, växt och utveckling hos patienterna. Watson menar att information kan 

minska rädsla och ångest samt ge en ökad upplevelse av kontroll. Om det ska bli möjligt 

krävs det att det finns tillräckligt med tid för att sjuksköterskorna ska kunna förse 

patienterna med information och undervisa dem på bästa sätt för att de själva ska på ett aktiv 

och ansvarsfullt sätt kunna medverka i omvårdnaden och bli delaktiga.  

6.3 Etikdiskussion 

I detta examensarbete har det arbetats för att behålla en så neutral position som möjligt, det 

har varit viktigt att tänka på den förförståelsen som funnits och medvetet lagt den åt sidan. 

Detta för att inte göra några egna tolkningar av de artiklar som läst och analyserats. God 

kvalité och moraliskt försvarbart är ett etiskt ansvar som måste tas i akt vid skrivandet av ett 

examensarbete (Codex, 2017).  Samtliga artiklar som valdes ut och användes i analysen var 

vetenskapliga, peer-reviewed och godkända av en etisk kommitté. Artiklarna var skrivna på 

engelska och därför har de med noggrannhet lästs igenom ett flertal gånger för att minska 

risken för feltolkningar. De citat som lyfts fram i resultatet har medvetet behållits på engelska 

på grund av att vid översättning kan vissa engelska ord tappa sin innebörd och därmed 

missleda läsaren. Även de nyckelfynd från artiklarnas resultat som lyftes fram som sedan 

bildade teman och subteman även dem har behållits på engelska av samma anledning. 
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7 SLUTSATSER 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva patienters upplevelser av att vara delaktiga i 

sin egen omvårdnad, vilket anses ha blivit besvarat i examensarbetet. Det som framkom i 

resultatet var att det fanns faktorer som främjade samt faktorer som hämmade patienter till 

att bli delaktiga. De faktorer som främjade patienters delaktighet var bland annat att 

sjuksköterskorna var tillitsfulla och engagerade samt visade genuint intresse för att vilja 

patienternas bästa samt visade att de ville att patienterna skulle vara delaktiga. Andra 

faktorer som främjade var att patienterna fick tillräcklig och riktig information, att 

sjuksköterskorna och patienterna lärde känna varandra och blev ett team. De faktorer som 

hindrade patienternas delaktighet var bland annat tidsbrist, patienterna fick för lite 

information samt att sjuksköterskorna upplevdes vara dominanta och nonchalanta. Detta 

examensarbete syftar till att hjälpa sjuksköterskor och annan vårdpersonal med att förstå 

patienter bättre och försöka bidra till att göra patienter mer delaktiga i sin egen omvårdnad.  

8 VIDARE FORSKNING 

Eftersom detta arbete är skrivet utifrån patienters perspektiv skulle förslag till fortsatt 

forskning vara att undersöka hur anhöriga till patienter upplever patienters delaktighet. 

Vidare forskning skulle även kunna vara att göra en kvantitativ studie med enkäter som 

skickas ut till ett flertal sjuksköterskor och/eller patienter för att kunna generalisera 

resultatet. Ett annat förslag skulle kunna vara att göra djupintervjuer med sjuksköterskor och 

patienter på en vald avdelning eller klinik för att undersöka ifall deras upplevelser av 

patienternas delaktighet skiljer sig åt. Vidare forskning skulle även kunna vara att undersöka 

hur sjuksköterskor arbetar för att främja patienters delaktighet, vad de gör rent praktiskt för 

att bjuda in patienter till att bli delaktiga i vården och omvårdnaden genom exempelvis en 

intervjustudie eller enkätstudie med öppna frågor. 
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BILAGA A; SÖKMATRIS 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Avgränsningar Urval 

CINAHL plus Participation AND nursing 
care AND patient point of 
view 
 

19 Peer-reviewed 
2005-2016 
 
 

Larsson, E., Sahlsten, M., Sjöström, B., Lindencrona, C., & Plos, K. (2007). 
Patient participation in nursing care from a patient perspective: a 
Grounded Theory study. 
 
Penney, W., & Wellard, S J. (2007). Hearing what older consumers say 
about participation in their care. 
 

CINAHL plus Participation AND nursing 
care AND patient 
perspective 
 

44 Peer-reviewed 
2010-2016 
Academic Journals 
English 

Soleimani,M., Rafii, F., & Seyedfatemi, N. (2010). Participation of patients 
with chronic illness in nursing care: An Iranian perspective. 
 
Beresford, C. (2011). Patients’ perspectives of type 2 diabetes care by 
practice nurses: A qualitative study. 
 
Gjerberg, E., Lillemoen, L., Førde, R., & Pedersen, R. (2015). End-of-life 
care communications and shared decision-making in Norwegian nursing 
homes - experiences and perspectives of patients and relatives. 
 
Kikkenborg Berg, S., Pedersen, B D., Hastrup Svendsen, J., Zwisler, A-D., 
Kristensen, L., & Pedersen, P U. (2012). COPE-ICD: patient experience of 
participation in an ICD specific rehabilitation programme. 
 
Anderberg, P., & Berglungd, A-L. (2010). Elderly persons’ experiences of 
striving to receive care on their own terms in nursing homes. 
 
 
 

CINAHL  
plus 

Patient experience OR 
perspective OR view AND 
patient participation AND 
nursing care 
 

33 Peer-reviewed 
2010-2016 
Academic Journals 
English 
SubjectMajor; 

 Consumer 
participation 

Aasa, A., Hovbaäck, M., & Bertero, C M. (2012). The importance of 
preoperative information for patient participation in colorectal surgery 
care. 
 
Larsson, I E., Sahlsten, M., Segesten, K., & Plos, K. (2011). Patients’ 
perceptions of barriers for participation in nursing care. 
 
Swenne, C L., & Skytt, B. (2014). The ward round – patient experiences and 
barriers to participation. 
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DISCOVERY Patient participation AND 
nursing care AND 
qualitative study AND 
patient perspective OR 
experience 
 

32 Peer-reviewed 
2010-2016 
English 
Publication; Scandinavian 
Journal of caring 
Disciplines: Health & 
Medicine 

Latimer, S., Chaboyer, W., & Gillespie, B. (2014). Patient participation in 
pressure injury prevention: giving patient’s a voice. 
 
Siouta, E., Hellström Muhli, U., Hedberg, B., Broström, A., Fossum. B., & 
Karlgren, K. (2016). Patients’ experiences of communication and 
involvement in decision-making about atrial fibrillation treatment in 
consultations with nurses and physicians. 

CINAHL plus (MM "Empowerment") 
AND (MM “nurse-patient 
relations”) 

21 Peer-reviewed 
2005-2017 
English 
Academic-journals 

Nygårdh, A., Malm, D., Wikby, K., & Ahlström, G. (2011). The experience of 
empowerment in the patient–staff encounter: the patient’s perspective. 

CINAHL plus (participation or 
involvement) (patient or 
client) N3 (experience or 
perception or view or 
attitude) AND care AND 
qualitative 

156 Peer-reviewed 
2010-2017 
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BILAGA B; ARTIKELMATRIS 

Artikel Syfte Metod Resultat Kvalité 

Titel: Patient participation in 
nursing care from a patient 
perspective: a Grounded Theory 
study. 
Författare: Larsson, E., 
Sahlsten, M., Sjöström, B., 
Lindencrona, C., & Plos, K. 
Tidskrift: Scandinavian 
Journal of Caring Science. 
Årtal: 2007 
Land: Sverige 
 
 
 

Syftet var att undersöka 
meningen med 
patientdelaktighet utifrån 
patienters perspektiv. 
 
 

Kvalitativ metod med 
fokusgrupp-intervjuer med 26 
personer, 18 män och 8 kvinnor, 
svenska informanter som 
beskriver sina åsikter om och 
erfarenheter av att vara delaktig 
som patient. 
Informanterna bestod av både 
inneliggande och utskrivna 
patienter inom den somatiska 
slutna vården. De var i åldrarna 
32-87. 
 

Patienterna betonande vikten av samarbete för att öka 
delaktigheten. Patienterna framhävde vikten av att ha 
en ansvarig sjuksköterska så de skulle slippa 
återupprepa sin situation varje dag. På så sätt så får 
sjuksköterskor och patienter en mer personlig relation 
och det kan vara lättare för patienterna att öppna sig 
för sjuksköterskorna och på så sätt bli mer delaktiga. 
Viktigt att sjuksköterskorna har ett enkelt språk som 
patienterna förstår. Patienterna vill uppleva sig trygga.  

Hög 
kvalité 
8/10 

Titel: Hearing what older 
consumers say about 
participation in their care 
Författare: Penney, W., & 
Wellard, S J.  
Tidskrift: International 
Journal of Nursing Practice  
Årtal: 2007 
Land: Australien 
 
 

Syftet var att undersöka äldre 
patienters upplevelser av 
delaktighet inom akut 
sjukvård. 

Kvalitativ metod med 
etnografisk design med 
observationer och intervjuer 
med 36 patienter och 31 
sjuksköterskor.  

Resultatet visade att patienter som kände sig 
självständiga kände sig mer delaktiga. Att inte bli 
lyssnad på, att inte få information och att inte kunna 
ha hand om sin egen medicinering var faktorer som 
patienter ansåg som hinder till att vara delaktig. Ett 
annat hinder till att uppleva sig delaktig var att 
patienterna upplevde att de inte fick vara med att 
bestämma samt att de inte fick tillräckligt information 
angående utskrivning. De ansåg också att de inte fick 
tillräckligt med information angående mediciner, och 
att de kände en dominans från sjuksköterskor i form 
av att de visste bäst och att patienterna bara borde 
göra som de blev tillsagda.   

Medel 
kvalité 
7/10 

Titel: Participation of patients 
with chronic illness in nursing 
care: An Iranian perspective 
Författare: Soleimani,M., 
Rafii, F., & Seyedfatemi, N. 
Tidskrift: Nursing and Health 
Sciences 
Årtal: 2010 

Syftet var att identifiera de 
faktorer som var relevanta 
för patientdelaktighet och 
vilken typ av deltagande som 
upplevdes av kroniskt sjuka 
patienter i Iran. 
 

Grounded theory användes som 
metod.  Data genererades genom 
semistrukturerade intervjuer 
och deltagande observationer av 
nio patienter med kronisk 
sjukdom, 8 sjuksköterskor samt 
5 familjemedlemmar. 
 

Resultatet visade att många patienter överlåter allt 
bestämmande till sjuksköterskorna för att de känner 
att de inte kan lika mycket som dem och att det är bäst 
att de som vet och kan bestämmer. Vissa patienter 
visade att de ville vara delaktiga genom att ställa 
mycket frågor och föröka lära sig om sin sjukdom. 
Resultatet visade också att det är sjuksköterskorna 
som måste skapa förutsättningar för patienterna att 

Hög 
kvalité 
8/10 
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Land: Iran 
 

vara delaktiga.  

Titel: Patients’ perspectives of 
type 2 diabetes care by practice 
nurses: A qualitative study 
Författare: Beresford, C. 
Tidskrift: Journal of Diabetes 
Nursing 
Årtal: 2011 
Land: England 
 

Syftet var att stärka 
evidensen angående 
patienters perspektiv när det 
gällde möjlighet till 
samarbete och deltagande i 
diabetes vård. 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer 
med 11 personer som hade 
diabetes typ 2. Därav användes 
en intervju som en pilotstudie. 
Av de intervjuande var det fyra 
kvinnor och sju män.  

Resultatet visade sig att vissa var mer delaktiga i sin 
egen vård än andra. En av deltagarna i studien 
förklarade att hen var delaktig på det sättet att hen fick 
vara med och bestämma vilket insulin hen skulle ta 
som passade dennes livsstil bäst. Resultatet visade 
också att deltagarna inte alltid tänkte på att de var 
delaktiga i sin vård när det gällde att vara med och 
bestämma över t.ex. matvanor och andra livsstilvanor. 

Hög 
kvalité 
9/10 

Titel: End-of-life care 
communications and shared 
decision-making in Norwegian 
nursing homes - experiences and 
perspectives of patients and 
relatives. 
Författare: Gjerberg, E., 
Lillemoen, L., Førde, R., & 
Pedersen, R. 
Tidskrift: Bio Med Central 
Geriatrics. 
Årtal: 2015 
Land: Norge 

Syftet var att undersöka 
patienters och anhörigas 
erfarenheter angående 
delaktighet och 
beslutsfattande angående 
vård i livets slutskede. Detta 
gällde patienter som bodde 
på vårdhem. 
  

Kvalitativ och explorativ metod 
med intervjuer. Studien innehöll 
35 patienter, 27 kvinnor och 8 
män i åldrarna 68-98 år. 

Resultatet visade att få patienter hade fått möjligheten 
att diskutera frågor som rörde deras framtida vård och 
existentiella frågor, de hade mest fått svara på 
praktiska frågor.  I studien hade frågan ställts ifall 
patienterna ville ha samtal angående deras egen vård 
och mer existentiella frågor och vissa ville ha det och 
andra inte. Vissa ville ha all information som rörde 
deras sjukdom och välmående även fast det var åt det 
sämre, andra ville inte det för de menade att de bara 
skulle bli bekymrade och inte kunna tänka på något 
annat.  

Hög 
kvalité 
8/10 

Titel: COPE-ICD: patient 
experience of participation in an 
ICD specific rehabilitation 
programme. 
Författare: Kikkenborg Berg, 
S., Pedersen, B D., Hastrup 
Svendsen, J., Zwisler, A-D., 
Kristensen, L., & Pedersen, P U. 
Tidskrift: European Journal of 
Cardiovascular Nursing 
Årtal: 2012 
Land: Danmark 

Syftet var att beskriva 
patienters upplevelser och 
betydelsen av att vara 
delaktig i ett omfattande 
rehabiliterings- 
program. 
 

Kvalitativ metod med intervjuer 
med 10 patienter som har ICD,   
Implanterbar 
defibrillator. Analysen bestod av 
en tre stegs analys inspirerad av 
Ricoeur. 
 
 

Resultatet visade att vissa patienter önskade att få mer 
kunskap om sin sjukdom samt att få sina frågor 
besvarade. Vissa patienter hade upplevt att de inte fått 
tillräckligt med information från sjukvården tidigare. 
Resultatet visade att sjuksköterskor förmedlade råd 
och vägledning och patienterna berättade att samtalen 
med sjuksköterskorna fick dem att reflektera, ta beslut 
och fick dem att vara medvetna om sjukdomen, 
situationen och status. De menade att 
sjuksköterskorna diskuterade saker som inte 
psykologerna tänkte på att ta upp.   

Hög 
kvalité 
9/10 

Titel: Elderly persons’ 
experiences of striving to receive 
care on their own terms in 

Syftet var att få en djupare 
förståelse för äldre personers 
erfarenheter av att få vård 

Metoden som användes var 
hermeneutisk-fenomenologisk  
strategi. Data samlades in 

Resultatet visade att patienterna ansåg att ju äldre och 
sjukare de blev desto oroligare blev de över dess egen 
delaktighet angående sig själva och sin vård. Bristande 

Hög 
kvalité 
8/10 
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nursing homes. 
Författare: Anderberg, P., & 
Berglungd, A-L. 
Tidskrift: International 
Journal of Nursing Practice 
Årtal: 2010  
Land: Sverige 

och hjälp och hur deras liv 
förändrades när de flyttade 
till vårdhem. 
 

genom intervjuer med nio 
kvinnor och 6 män i åldrarna 73-
98. 
 
 

kommunikation och bristande vilja till samarbete 
ledde till en upplevelse av att bli övergiven.  

Titel: The ward round – patient 
experiences and barriers to 
participation 
Författare: Swenne, C L., & 
Skytt, B.  
Tidskrift: Scandinavian 
Journal of Caring Sciences 
Årtal: 2014 
Land: Sverige 

Syftet var att undersöka 
patienters delaktighet under 
ronden.  

Metoden var kvalitativ och 
beskrivande. 14 inneliggande 
patienter, 6 kvinnor och 8 män, 
blev intervjuade. De var i 
åldrarna 26-71 år. Intervjuerna 
analyserades med hjälp av 
kvalitativt innehålls 
analysmetodik. 

Resultatet visade att patienterna ansåg att ronden var 
för kort och att den endast var från ett medicinskt 
perspektiv samt att hänsyn till sekretess inte togs. 
Patienterna önskade mera tid så de kunde ställa alla 
frågor de ville och att de skulle ske i ett enskilt rum där 
grannen i sängen bredvid inte hörde vad som sades. De 
flesta patienter ansåg att ronden var det viktigaste på 
hela dagen, det var då de fick redan på vad som skulle 
ske och vad som var planerat.  

Hög 
kvalité 
9/10 

Titel: The importance of 
preoperative information for 
patient participation in 
colorectal surgery care 
Författare: Aasa, A., 
Hovbaäck, M., & Bertero, C M. 
Tidskrift: Journal of Clinical 
Nursing 
Årtal: 2012 
Land: Sverige 

Syftet var att identifiera och 
beskriva patienternas 
upplevelser av ett 
preoperativt 
informationsmöte med en 
sjuksköterska, som en del av 
den förbättrade 
återhämtningen efter kirurgi 
samt dess inverkan på 
patienternas delaktighet i sin 
egen vård. 
  

Studien var en kvalitativ 
tolkande studie baserad på semi-
strukturerade intervjuer med 12 
patienter. 
 
 

Resultatet visade att det var bättre att ha ett möte med 
en sjuksköterska innan operation än att bara få en 
information på papper. Det var uppskattat att det 
fanns tid för att ställa frågor i lugn och ro. Många 
patienter hade upplevt tidigare att de fått för mycket 
information på en gång och därför uppskattades ett 
möte en vecka innan operation för då fanns det tid att 
återkomma med frågor som kanske inte dykt upp 
under mötet. På så sätt kunde de uppleva sig mer 
delaktiga. Vissa patienter ansåg att de var delaktiga när 
de kunde utföra vissa saker själva som vårdpersonal 
annars hade gjort åt dem och andra ansåg att de var 
delaktiga när de berättade för vårdpersonal angående 
deras behov.  

Hög 
kvalité 
8/10 

Titel: Patients’ perceptions of 
barriers for participation in 
nursing care 
Författare: Larsson, I E., 
Sahlsten, M., Segesten, K., & 
Plos, K. 
Tidskrift: Scandinavian 
Journal of Caring Sciences 
Årtal: 2011 

Syftet var att undersöka vilka 
hinder som fanns för 
patienterna att vara delaktiga 
men fokus på vuxna 
patienter med erfarenheter 
av inneliggande psykiatrisk 
vård. 

Kvalitativ metod med intervjuer. 
26 stycken informanter blev 
intervjuade. 18 män och 8 
kvinnor i åldrarna 32-87.  Data 
analyserades med användning av 
en innehållsanalys som 
beskrivits av Burnard. 
 

Resultatet visade att ett hinder var att vara för sjuk för 
att delta, patienterna hade ingen ork. Ett annat hinder 
var att inte veta tillräckligt om situationen och 
sjukdomen. Detta kunde bero på att de inte hade fått 
tillräckligt med information. Låg självkänsla var ett 
annat hinder, patienterna trodde inte på sig själva 
tillräckligt mycket och de litade på att 
sjuksköterskorna och övrig vårdpersonal tog de rätta 
besluten. Ett annat hinder var att sjuksköterskorna 

Hög 
kvalité 
9/10 
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Land: Sverige saknade empati, de uppmuntrade inte patienterna till 
att vara delaktiga. Ett hinder var när sjuksköterskorna 
visade för mycket makt, de visste vad som var bäst för 
patienterna och lyssnade inte på patienternas 
önskningar.  

Titel: Patient participation in 
pressure injury prevention: 
giving 
patient’s a voice 
Författare: Latimer, S., 
Chaboyer, W., & Gillespie, B. 
Tidskrift: Scandinavian Joural 
of Caring Sciences 
Årtal: 2014 
Land: Australien 

Syftet var att beskriva 
patienters upplevelser av sin 
nuvarande och framtida roll i 
trycksårs-förebyggande vård. 

Kvalitativ metod med semi 
strukturerade intervjuer med 20 
vuxna inneliggande patienter.  

Resultatet visade att vissa patienter kände sig 
bortglömde och inte lyssnade på. Att ha kunskap om 
trycksår var en faktor till att kunna vara delaktig. Flera 
patienter efterfrågade bättre undervisning från 
sjuksköterskorna för att kunna vara och uppleva sig 
delaktiga.  

Hög 
kvalité 
9/10 

Titel: Patients’ experiences of 
communication and 
involvement in 
decision-making about atrial 
fibrillation treatment in 
consultations with nurses and 
physicians 
Författare: Siouta, E., 
Hellström Muhli, U., Hedberg, 
B., Broström, A., Fossum. B., & 
Karlgren, K.  
Tidskrift: Scandinavian 
Journal of Caring Sciences 
Årtal: 2016 
Land: Sverige 

Syftet var att undersöka hur 
patienter beskriver sin 
delaktighet i vården samt sitt 
deltagande i beslutsfattande 
angående behandling. 
 

Kvalitativ metod med intervjuer.  
22 patienter med 
förmaksflimmer i åldrarna 37-90 
år intervjuades direkt efter deras 
samråd med sjuksköterskor och 
läkare. 
 

Resultatet visade att patienterna kände sig delaktiga 
när de fick veta mer om sjukdomen och behandlingen. 
Patienterna kände att de kunde samtala om vad som 
helst och att de fanns tid för frågor vid dessa samråd 
de hade med sjuksköterskan. De kände att 
sjuksköterskan kontrollerade att de hade förstått allt 
och detta bidrog också till att patienterna kände sig 
mer delaktiga. Patienterna förklarade att 
sjuksköterskorna var väldigt hjälpsamma och ritade till 
och med för att patienterna skulle förstå så mycket 
som möjligt. Att uppleva sig lyssnad på framhävde en 
upplevelse av att vara delaktig.  

Hög 
kvalité 
9/10 

Titel: The experience of 
empowerment in the patient–
staff encounter: the patient’s 
perspective. 
Författare: Nygårdh, A., 
Malm, D., Wikby, K., & 
Ahlström, G.  
Tidskrift: Journal of Clinical 
Nursing 

Syftet var att undersöka  
”empowerment” som 
patienterna upplevde i mötet 
med sjuksköterskorna, 
patienterna hade kronisk 
njursjukdom.  
 
 

Kvalitativ intervju studie. 
Studien utfördes på en klinik i 
Sverige och involverade 20 
patienter med kronisk 
njursjukdom. Sex av dem var 
kvinnor och 14 var män i 
åldrarna 38-36. 

Resultatet visade att tidsbrist, nonchalante hos 
sjuksköterskorna samt brist på empati var alla faktorer 
till att patienterna inte kände sig delaktiga. Det 
framkom också band annat att när sjuksköterskorna 
såg patienterna som en individer och visade genuint 
intresse för patienterna så kände sig patienterna mer 
säkra och trygga.  En annan faktor som främjade 
patienters delaktighet var att sjuksköterskorna hade en 
positiv attityd och delade kunskap med patienterna.  

Hög 
kvalité 
9/10 
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Årtal: 2011 
Land: Sverige 
Titel: Perceptions of patient 
participation amongst elderly 
patients with end-stage renal 
disease in a dialysis unit. 
Författare: Aasen, E M., 
Kvangarsnes, M. & Heggen, K.  
Tidskrift: Scandinavian 
Journal of Caring Sciences 
Årtal: 2012 
Land: Norge 

Syftet med denna studie var 
att undersöka hur äldre 
patienter med njursjukdom 
som genomgår hemo-dialys 
upplever patientdelaktighet 
på dialysenheten. 

Kvalitativ studie med intervjuer 
från 11 patienter. Patienterna var 
över 70 år och hade genomgått 
behandling i mer än två 
månader.  

Resultatet visade att patienter kände sig som fångar i 
ett fängelse när de besökte dialysenheten. De 
refererade till sjuksköterskorna som ”vakten”. De 
använde ord som ”de bestämmer” och ”alltid” när de 
talade om sjuksköterskorna och ord som ”måste”, 
”borde” och ”acceptera” när de pratade om sig själva. 
Patienterna ansåg att de inte fanns någon 
kommunikation mellan dem och sjuksköterskorna. De 
uttryckte även att de önskade mer information. De 
kände sig bortglömda och inte sedda.  

Hög 
kvalité 
8/10 

Titel: Patient participation in 
care and rehabilitation from the 
perspective of patients with 
spinal cord injury. 
Författare: Lindberg, J., 
Kreuter, M., Taft, C., & Person, 
L-O. 
Tidskrift: International Spinal 
Cord Society All rights reserved 
Årtal: 2013 
Land: Sverige 

Syftet med denna studie var 
att undersöka vad patienter 
med ryggmärgsskada ansåg 
att patientdelaktighet 
handlade om. 
 
 
 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer 
med 10 patienter med 
ryggmärgsskada. De var mellan 
24-76 år och 8 av dem var män 
och 2 var kvinnor.  

Resultatet visade att patienterna ansåg det viktigt att 
sjuksköterskorna lärde känna dem för att de skulle 
kunna vara delaktiga. Det var viktigt att 
sjuksköterskorna var lyhörda för patienternas 
önskningar. De tyckte även att det var viktigt att 
sjuksköterskorna tog sig tid till att lyssna på 
patienterna. Även att det var viktigt med information 
och kunskap samt att sjuksköterskorna var stöttande 
och motiverande.  

Hög 
kvalité 
9/10 

Titel: Patients’ views of patient-
centred care: a 
phenomenological case study in 
one surgical unit. 
Författare: Marshall, A., 
Kitson, A., & Zeitz, K. 
Tidskrift: Journal of advanced 
nursing. 
Årtal: 2012 
Land: Australien 

Syftet var att undersöka 
patienters förståelse för 
patientcentrerad vård och 
sammanfoga det med 
existerande litteratur.  
 
 

Kvalitativ studie med grund I 
fenomenologin. Intervjuer med 
10 patienter, 8 kvinnor och 2 
män, på en kirurg avdelning.  
 
 

I resultatet framkom det att patienterna att de kände 
sig som en i teamet, de blev involverade i sin egen 
omvårdnad. De hade en relation med 
sjuksköterskorna. Dock framkom det också att vissa 
patienter inte kände att de hade en aktiv roll. De 
önskade att få sina önskningar och viljor hörde och 
önskade bättre kommunikation med sjuksköterskorna.  

Hög 
kvalité 
9/10 

Titel: What perceptions do 
patients have of decision making 
(DM)? Toward an integrative 
patient-centered care model. A 
qualitative study using focus-
group interviews. 

Syftet var att undersöka 
patienters upplevelser att 
beslutsfattande och 
identifiera relationer till 
beslutsfattande modeller.  
 

Kvalitativ studie med fyra 
fokusgrupps intervjuer. Med 25 
informanter, 6 män och 19 
kvinnor. 

Resultatet visade att de flesta patienterna upplevde 
beslutsfattandet som ett gemensamt sådant. Det tillät 
patienterna att bli experter på sin egen omvårdnad, de 
erhöll information, de fick vara delaktiga i 
vårdprocessen med mera.  
 

Hög 
kvalité 
8/10 
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Författare: Moreau, A., Carol, 
L., Dedianne, M C., Dupraz, C., 
Perdrix, C., Laine´, X., & 
Souweine, G. 
Tidskrift: Patient education 
and Counseling. 
Årtal: 2012 
Land: Frankrike 
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BILAGA C; GRANSKNINGSMALL 

De tio frågor som valts ut av de 14 granskningsfrågorna som Friberg (2012) beskriver 

återfinns nedan. Varje fråga som besvaras med ett ja ger ett poäng och varje fråga som 

besvaras med ett nej ger inga poäng.  Antalet frågor som stämmer ger; 1-4 poäng ger låg 

kvalité, 5-7 poäng ger medel kvalité och 8-10 poäng ger hög kvalité. 

 

1. Är syftet klart formulerat?  

2. Finns det ett tydligt problem formulerat?  

3. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?  

4. Beskrivs metoden noggrant? 

5. Hur är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna? 

6. Är dataanalysen tydligt beskriven?  

7. Redovisas resultatet på ett tydligt sätt?  

8. Finns en tolkning av resultatet?  

9. Finns det en metoddiskussion? 

10. Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? 
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