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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskors yrkesutövning styrs av lagar och riktlinjer som ska säkerställa 

patienters delaktighet i vården. En del av sjuksköterskors arbete är att skapa en trygg och 

individuellt anpassad vård för patienter. Patienter kan uppleva att en god kommunikation 

och information främjar delaktighet i vården. Hinder för delaktighet kan uppkomma då det 

är otillräckligt med information, bristande kunskap och när individer känner sig ignorerad då 

sjuksköterskors inte bryr sig om patienters åsikter. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att främja patienters delaktighet i vården. Metod: En systematisk 

litteraturstudie med beskrivande syntes baserad på 11 vårdvetenskapliga artiklar som har 

analyserats enligt Evans (2002) analysmodell. Resultat: Resultatet framkom i två olika 

teman som båda hade subteman. Det första temat var Att skapa trygghet, med subtemana: 

Att skapa en god vårdrelation och Att informera utifrån individen. Tema nummer två som 

visade sig var: Att stödja patienters förmåga. Detta hade subtemana Att utgå från patienters 

behov och Att stärka patienters resurser. Slutsats: Patienters delaktighet främjas av 

sjuksköterskor genom att de skapar en förtroendefull relation. Patienters vilja att ta ansvar 

för sin egenvård är centralt för möjlighet till delaktighet. En fördjupad kunskap om det 

viktigaste för patienter i vården kan främja delaktighet. 

Nyckelord: Erfarenheter, Information, Kvalitativ, Vårdrelation 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Background: Nurses are guided by laws to ensure that patients participate in their own 

care. Nurses should aim to create a safe and individualized health care for the patients. 

Patients’ experienced indicate that good communication and information promote 

participation. Hindrances to participation can be caused by insufficient information, lack of 

knowledge and patients being ignored when nurses do not take patients opinions into 

account. Aim: To describe nurses’ experiences of promoting patients’ participation in health 

care. Method: A systematic literature review with descriptive synthesis was conducted. It 

was based on 11 qualitative scientific articles, which are analyzed by an analytical method 

described by Evans (2002) as analysis model. Results: The results are presented in two 

different themes, of which both had two subthemes. The first theme was To create safety, 

with subthemes: To create a good caring relationship and Giving individualized information. 

The second theme was: To support patients’ abilities. This had subthemes To be based on 

patients’ needs and Strengthening patients’ resources. Conclusions: Patients participation 

can be promoted by nurses through establishing a trustworthy relationship. Patients' 

willingness for their own self-care is the main cause for promoting participation. Increased 

knowledge of what is important for the patient in health care can promote participation. 

Keywords: Caring relationship, Experience, Information, Qualitative 
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1 INLEDNING 

Ett intresse väcktes när det tilldelades en lista med olika ämnen som hälso- och 

sjukvårdspersonal hade önskat ökad kunskap om. Med listan som utgångspunkt valdes att 

för detta examensarbete utgå från området ”sjuksköterskans ansvar att tillsammans med 

patienten verka för patientens delaktighet”. Detta var något som efterfrågades av avdelning 4 

på Nyköpings lasarett. Området begränsas till att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

främja patienters delaktighet i vården.  För att klargöra kommer ett exempel på ett fall under 

min tidigare verksamhetsförlagda utbildning: 

 En 8o-årig kvinna blev inlagd på avdelning efter en höftoperation. Hon ligger i sin säng och 

den ansvariga sjuksköterskan kommer in och presenterar sig och berättar för henne om den 

fortsätta vård som planeras. Sjuksköterskan lämnar sedan rummet utan att fråga patienten 

om hon hade förstått eller vad hon själv hade för önskemål. En timme senare kommer 

sjuksköterskan tillbaka och uppmanar patienten att komma upp ur sängen för mobilisering. 

Hon är fortfarande trött och är smärtpåverkad. Hon ber om smärtlindring innan mobilisering 

men sjuksköterskan berättar att hon redan har fått smärtstillande. Sjuksköterskan försöker 

övertyga patienten att komma upp ur sängen i alla fall då hon inte hade tid. 

Ovanstående fall skapade intresse för att ta reda på sjuksköterskors erfarenheter av att 

främja patienters delaktighet i vården då jag tidigare upplevt att sjuksköterskor inte 

uppmärksammat patienters vilja tillräckligt tydligt. Under sjuksköterskeutbildningen har det 

varit tydligt att patienter ska vara i centrum vid planering och genomförande av vård och att 

vården ska vara individuellt anpassad till patienter. Samarbete mellan sjuksköterskor och 

patienter ska kunna ske för att så god vård som möjligt ska uppnås. Sjuksköterskor bör även 

arbeta på ett professionellt sätt genom att använda sin kompetens, erfarenheter och goda 

kunskaper för att främja patienters delaktighet. Möjligheter för patienters delaktighet kan 

kanske leda till respekt för patienters autonomi och värdighet. 

2 BAKGRUND 

I detta avsnitt görs först en beskrivning av begreppet delaktighet. Därefter beskrivs 

styrdokument och riktlinjer inom hälso- och sjukvården som finns gällande patienters 

delaktighet. Det valda teoretiska perspektivet kommer att presenteras. Vidare redogörs för 

tidigare forskning om patienters upplevelse av delaktighet. Avsnittet avslutas därefter med en 

problemformulering. 



 2  

2.1 Delaktighet 

Enligt Svensk Ordbok (2009) innebär delaktighet aktiv medverkan och medansvar ofta med 

betydelse på att ha medinflytande eller känsla av att vara till nytta. 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2017) definierar delaktighet som att vara involverad i en 

livssituation. Enligt Socialstyrelsen (2015) innebär delaktighet att patienter kan påverka 

planering och beslutfattande när det gäller sin vård. Kjellström (2012) beskriver att 

delaktighet kan användas i olika sammanhang på många mänskliga aktiviteter. Delaktighet 

sammankopplas ofta med en känsla av att vara till nytta och att ha medinflytande över något. 

Delaktighet beskrivs också som att ha tillgång till något. Eldh (2009) beskriver att begreppet 

delaktighet handlar om patienters förståelse och kontroll över vården. Det handlar också om 

att patienter ska få vara med och påverka allt och ta del av det som rör egna vården. 

2.2 Styrdokument och riktlinjer 

Enligt patientlagen (SFS 2014:821) under kapitel 5, 1 § och 2 § ska patienter vara 

medverkande vid utformning och genomförande av hälso- och sjukvård. I lagen stadgas 

också att patienter ska medverka genom att han eller hon själv utför en viss vård eller vissa 

behandlingsåtgärder. Utgångspunkt ska vara patienters önskemål och individuella 

förutsättningar. I kapitel 3 i 6 § beskrivs det att information som ges ska därför vara 

anpassad till individens bakgrund och ålder. Lagen betonar också i 3 § i kapitel 5 att 

patienters närstående ska få möjlighet att delta vid utformning och genomförande av 

patienters vård, om det är lämpligt och om tystnadsplikten inte förhindrar det. I Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) anges det i 2a §, att vården ska bygga på respekt för patienters 

självbestämmande och integritet samt att vårdgivaren ska främja goda kontakter mellan 

patienter och hälso- och sjukvårdspersonalen. Enligt International Council of Nurses (ICN, 

2014) ansvarar sjuksköterskor för att patienter får korrekt, tillräcklig och lämplig information 

på ett kulturellt anpassat sätt för att patienter ska kunna ge sitt samtycke till vård och 

behandling. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2016) är ICN:s värdegrund respekt för 

självbestämmande och autonomi centrala värden för omvårdnad. De poängterar att 

patienters självbestämmande ska respekteras. Detta i sin tur kan trygga patienters frihet vid 

val och beslut som berör vården. Patienter ska alltid ha rätt till information och kunna ge sitt 

samtycke vid vård och behandling. I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(SSF, 2017) betonas att sjuksköterskor ansvarar för att bedöma, planera och genomföra vård 

i samråd med patienter. Sjuksköterskor ska även utgå från individens berättelse för att kunna 

identifiera vad den betyder för att kunna uppnå hälsa. Det beskrivs också att sjuksköterskor 

ska kunna se till att stärka patienters egenvård genom information och kommunikation. 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

 Det teoretiska perspektivet utgår från Dorothea Orems (2001) teori om ”self-care”. Teorin 

består av tre delteorier: egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Det teoretiska 
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perspektivet valdes då Orem (2001) beskriver betydelsen av människas förmåga att utföra 

egenvård. Resultat av examensarbetet kommer att diskuteras relaterat till det teoretiska 

perspektivet.  

2.3.1 Egenvård 

Orem (2001) beskriver att varje människa är kapabel till att delta i sin egenvård genom att 

den kan behålla förmågor för att på bästa sätt vårda sig själv. Egenvård är de handlingar som 

individen utför i syftet att upprätthålla hälsa och välbefinnande även vid sjukdom eller skada. 

Det är handlingar som människa måste utföra för att möta de behov som krävs för att ta hand 

om sig själv. För att människa ska kunna utföra egenvård krävs det kunskap om den egna 

sjukdomen men även att hålla denna kunskap uppdaterad i takt med att hälsotillståndet 

förändras. Människa lär sig och utvecklar dessa förmågor i samspel och kommunikation med 

andra. Detta gör människa under hela sin livslängd. Vidare beskrivs det att viljan att utföra 

egenvård har stor betydelse men att det är individuellt hur mycket människa orkar och klarar 

av. 

2.3.2 Egenvårdsbrist 

Om förutsättningarna inte är tillräckliga för att uppnå hälsa genom egenvård uppstår en 

egenvårdsbrist. Människa förhindras då på olika sätt att utföra sin egenvård på grund bland 

annat brist på kunskap och oförmåga att utföra handlingar som kan resultera i en förbättring 

av tillståndet. Bristen kan handla om att människa inte ha förståelse för eller kunskap om sin 

situation. Därför finns det behov av professionell vård. Egenvårdsbrist är uppdelad i två 

delar: egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsningar. Egenvårdskapacitet definieras som 

människas förmåga att kunna tillgodose sitt behov av vård. Denna kapacitet är beroende av 

människas kunskaper och erfarenheter. Sjuksköterskor roll är att identifiera patienters 

individuella behov och stödja patienters kapacitet till egenvård. Genom att analysera behov 

kan sjuksköterskor stödja eller kompensera där det finns brister. Sjuksköterskor mål blir då 

inte att ha kontroll över patienters utan att stödja och vägleda. (Orem, 2001) 

2.3.3 Omvårdnadsystem 

Den sista delteorin omvårdnadsystem beskrivs av Orem (2001) som ett samspel mellan 

patienters och sjuksköterskor. Systemet går ut på att sjuksköterskor genom sin kunskap och 

kompetens identifierar patienters behov för att kunna stödja patienter i att uppnå 

egenvårdskapacitet. Det finns tre typer av omvårdnadssystem som sjuksköterskor kan utgå 

från när patienter behöver stöd inom ramen för egenvård. Den första utgångspunkten 

identifieras som stödjande och rådgivande. I processen av stöd och rådgivning får patienter 

tips och råd gällande sin vård. För att egenvård ska kunna uppfyllas behövs undervisning.  

Denna undervisning uppnås genom kommunikation mellan patienter och sjuksköterskor. 

Den andra utgångspunkten handlar om att sjuksköterskor till en viss del kompenserar när 

patienter är oförmögna att självständigt utföra egenvård. Den tredje utgångspunkten är att 

det ibland krävs totalt kompenserande vård. Detta sker när människa är i behov av att 
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sjuksköterskor utför åtgärder som individer inte kan klara av på grund av de är medvetslösa 

eller inte i en position att kunna sköta sig själv. Enligt Orem (2001) behöver patienter ha 

intresse och kunskap för att kunna delta i sin vård. Sjuksköterskor bör ha kunskap om 

patienters individuella informationsbehov för att kunna göra en bedömning av patienters 

egenvårdskapacitet och egenvårdsbehov. 

2.4 Tidigare forskning utifrån patienters perspektiv  

Under denna rubrik presenteras tidigare forskning utifrån ett patientperspektiv i två 

rubriker: möjligheter till delaktighet och patienters upplevelse av hinder för delaktighet. 

2.4.1 Patienters möjligheter till delaktighet i vården 

Patienter påpekade att information och kommunikation hade betydelse för delaktighet och 

beslutsfattande angående vården. Patienter ville ha information om hälsotillstånd, planerade 

undersökningar och vilka åtgärder som skulle vidtas efter utredningar. Ett annat önskemål 

var att sjukvårdpersonalen tog sig tid att sitta ned och förklara vad som planerades. 

Delaktighet uppstod genom att patienter skaffade sig information och ställde frågor till 

sjuksköterskor. Detta var till med hjälp att få möjligheter att höras och att få uttrycka sina 

funderingar kring sjukdomen. Vidare beskrev patienter att rätt och relevant information om 

situationen skulle ges på ett lättbegripligt sätt för att uppnå en bättre förståelse. Detta 

upplevdes som en motivation till att aktivt delta i vården eftersom kunskap krävdes för att 

kunna vara oberoende (Ekdahl, Andersson & Friedrichsen, 2010; Höglund, Winblad, Arnetz 

& Arnetz 2010; Larsson, Sainio, Lauri & Eriksson, 2001; Sahlsten, Sjöström & Lindencrona, 

2007). När patienter fick möjlighet att samtala om allt hade en bra kommunikation med 

sjuksköterskor bidrog det till en upplevelse av att vara delaktig vården. Information 

minskade rädsla av att samarbeta med sjuksköterskor då fokus var på patienter snarare än 

sjukdomen. Det var också viktig att låta patienter bestämma över sin situation i stunden 

(Siouta et al., 2016). Det upplevdes att sjuksköterskor såg patienter som kunniga och hade 

rätt att få information angående egenvård vilket ökade delaktigheten (McMurray, Chaboyer, 

Wallis, Johnson & Gehrke, 2010). Patienter betonade att ansvaret för delaktighet främst låg 

på vårdpersonalen. Ett exempel var att vårdpersonalen alltid skulle se till att patienter hade 

förstått informationen. Det skulle ske muntligt eller skriftligt men att bli informerad muntligt 

var viktigast. Det beskrevs att bekräftelser från sjuksköterskor bidrog till att patienter kunde 

vara delaktiga, vilket underlättades genom förberedelse, förtroende och förståelse för att 

patienter var i centrum.  Genom att patienter sattes i centrum togs också hänsyn till 

patienters vilja och behandlingar blev rekommenderade men inte påtvingade (Ekdahl et al., 

2010; Höglund et al., 2010; Larsson et al., 2007; Nygård, Malm,Wikby& Ahlstöm, 2011). 

Aasa, Hovbäck & Berterö (2013) beskrev att information var viktigt eftersom att patienter då 

tog ansvar för sin egenvård genom att sätta mål. Det var till hjälp att ha information i 

pappersform då patienter blev påmind om vad som skulle göras och möjliggjorde att 

patienter kunde ta egna initiativ. Frank, Asp och Dahlberg (2009) fann att patienter strävade 

efter att uppnå kontakt med sjuksköterskor genom att hela tiden ifrågasätta information för 
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att få möjlighet till ett konkret svar. När patienter var medvetna om vad som skulle hända, 

kunde patienter ha mera kontroll över vården. En annan strategi för att bli delaktiga var 

genom anhörigas stöd om patienter själva inte hade möjlighet. Anhöriga kunde då lyssna på 

det sjuksköterskor förmedlade och sedan berätta för patienter. 

Patienters förståelse av situationen förbättrades då deras frågor besvarades i en interaktiv 

kommunikation där patienter hade tillit till sjuksköterskors kompetens. Det bidrog även till 

att patienter kände sig delaktiga i vården och det var lättare att samtala om hälsotillståndet 

(Siouta et al., 2016; Stenner, Courtenay& Carey, 2011). Aasa et al. (2013) fann att samtal med 

sjuksköterskor var lugnade för patienter då sjukhus kunde upplevas som skrämmande. 

Patienter kunde uppleva sig väl omhändertagna och uttryckte att sjuksköterskor var 

kompententa. Det kunde uppstå osäkerhet när patienter inte förstod information men 

sjuksköterskor kunde förklara hur och varför det var viktigt med delaktighet. Ramfelt & 

Lützen (2005) menade att patienter gavs möjlighet att vara delaktiga när sjuksköterskor 

respekterade patienters autonomi genom att det erbjöds en öppen dialog. När det fanns 

utrymme för patienter att ställa frågor och få svar på egna frågor uppmuntrades patienter att 

värdera given information och fortsätta ta del av vården. Stenner et al. (2011) fann att det var 

viktigt att kontinuitet ha i kontakten med samma sjuksköterskor under hela vårdförloppet. 

Detta eftersom att det möjliggjorde en utveckling av en mer personlig vårdrelation. 

Kontinuitet minskade även antalet upprepningar av information och förmedlade trygghet 

samtidigt som förtroendet för sjuksköterskan ökade. 

Enligt Eriksson och Svedlund (2005) upplevdes att ett gott omhändertagande underlättade 

patienters förtroende för vården och ett bra möte med sjuksköterskor beskrevs som 

stödjande. Detta upplevdes som positivt för delaktighet.  Möjligheten att vara delaktiga ökade 

när sjuksköterskors visade respekt och accepterade patienter som de är. Att bli lyssnad till 

ansågs vara ett bevis på respekt och att sjuksköterskor kunde ta till sig patienters önskemål. 

Detta gav en möjlighet för patienters att delta i diskussioner om vården och i med det kunde 

patienter därefter fatta beslut tillsammans med sjuksköterskor. Patienter blev väl bemötta av 

sjuksköterskors och upplevde att det var positivt att kunna diskutera sitt hälsotillstånd 

(Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos 2011a; Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos 2011b; 

Lindberg, Kreuter, Taft & Person 2013; Nygård et al., 2011). I Kvåle och Bondevik (2008) 

betonades att en ömsesidig respekt var relevant för delaktighet i patienters vård. Patienter 

behandlades som en vuxen och uppmuntrades att framföra egna önskningar samtidigt som 

respekt visades för patienters som individ och inte bara för patienter som ett objekt. 

Patienters beskrev att det var viktigt att sjuksköterskor diskuterade de behandling som 

patienter skulle få utifrån deras individuella behov vilket medförde att patienter deltog i alla 

beslut gällande sin vård. Enligt Lindberg et al. (2013) var det viktigt att sjuksköterskor 

motiverade patienter att fortsätta med att söka nya kunskap om hälsotillståndet. Patienter 

fick råd om alternativ som fanns och hade möjligt att välja mellan dessa alternativ. 

Sjuksköterskor förklarade innebörden av de olika alternativen. Detta kunde leda till att 

patienter valde det som verkade passa. Vidare poängterades att viljan att vara delaktiga i 

vården berodde på hälsotillståndet eftersom patienter ibland var svag för att aktivt delta i 

vården. I Eldh, Ehnfors och Ekman (2006) och Penny och Wellard (2006) påpekades att 

delaktighet innebar att ta eget ansvar och att vara oberoende av andra. Med att ta eget ansvar 
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menades med att vara mera involverad och självständig. Det fanns önskan att vara 

självständiga i olika aktiviteter och att få kunskap om det patienter inte visste om. Vidare 

beskrevs enligt Aasa, Hovbäck & Berterö (2013) att om patienter kunde uttrycka sina behov 

för sjuksköterskor kunde det öka upplevelsen av delaktighet. Det var viktigt att anhöriga fick 

information för att patienter skulle ha någon att diskutera situationen med vilket kunde leda 

till en ökad delaktighet. Patienter kunde ta eget ansvar under och efter sjukhusvistelsen på 

grund av att de hade fått kunskap om vikten av att vara ansvariga för sin egna hälsa då de 

inte kunde räkna med att sjuksköterskor gjorde allt. Enligt Ernst et al. (2013) upplevde 

patienter en trygghet när standardiserade behandlingsmetoder följdes. Patienter blev mer 

involverad i sin vård och gav sitt samtycke till att behandlingar startades men att det även 

fanns möjlighet att avstå behandling när de så önskade. För att patienter skulle känna sig 

delaktiga var det viktigt med olika behandlingsalternativ och det var också viktigt att 

sjuksköterskor tog sig tid när de olika alternativen presenterades.  

För patienter var det betydelsefullt att bemötas som en individ och därmed behövde 

sjuksköterskor även anpassa sitt förhållningssätt (Frank et al., 2009; Matiti & Trorey, 2008; 

Swenne, Leo & Skytt, 2014). Att aktivt uppmuntra patienters engagemang var viktigt för 

delaktighet eftersom det hjälpte till att klargöra patienters förväntningar (McMurray, 

Chaboyer, Wallis, Johnson, Gehrke, 2011). Enligt Stenner et al., (2011) blev patienter 

delaktiga i vården då sjuksköterskor kunde visa ett genuint intresse för patienters välmående 

vilket kunde leda till en förbättring i egenkapacitet. Gjerberg, Lillemoen, Färde & Perdersen 

(2015) fann delaktighet innebar att patienter fick vara med och fatta beslut angående sin 

egenvård men att det var sjuksköterskor som skulle fatta det slutliga beslutet eftersom dem 

hade mer kompetens.  

2.4.2 Patienters upplevelser av hinder för delaktighet i vården 

Ålder kunde vara ett hinder för möjligheten till delaktighet och att information som 

förmedlades kunde vara svår att förstå på grund av funktionsnedsättning såsom dålig hörsel 

och sviktande minne. Patienter som var väldigt sjuka tyckte inte att det fanns möjlighet att 

förstå all den nödvändiga information om hälsotillståndet vilket kunde minska möjlighet att 

vara delaktiga i en diskussion. Vidare beskrev en äldre patient att han inte var lika 

intresserad av att få information nu jämfört med när han var yngre (Ekdahl et al., 2010; 

Höglund et al., 2010; Penny et al., 2006; Sainio et al., 2001). Ramfelt och Lützen (2005) fann 

att patienter fick kämpa för att få information om sin situation och även för att fatta beslut 

över vården. Patienter blev frustrerad av att behöva söka information för att kunna vara 

delaktiga i vården. Enligt Eriksson och Svedlund, (2007); Foss och Hofoss, (2011) och 

Larsson et al. (2011b) kunde patienters delaktighet i vården minska när tillräckligt med 

information inte erhållits eller gavs på sådant sätt som var svårt att förstå. Vidare i 

Eldh,Ekman och Ehnfors (2006) upplevdes att sjuksköterskor kunde hålla tillbaka med 

information och den kunskap som de hade. Patienter var inte alltid betraktad som kunniga 

personer som behövde information för att kunna vara delaktiga. Information var då varken 

individanpassad eller fullständig. Patienter kunde inte vara delaktig på grund av att 

sjuksköterskor inte lyssnade på kunskapen som de hade om egna situation och patienter 

betraktades som ett objekt som inte var kunniga att ta hand om sig själva. Aasa et al. (2013) 
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fann att information hade både negativ och positiv påverkan för patienters vård. Det beskrevs 

att när mycket information gavs kunde det vara svårt att bearbeta allt. Detta ledde till att 

patienter blev mer passiv i sin vård och det uppkom osäkerhet när den skriftliga 

informationen inte motsvarade den verbala som förmedlades. Aasen, Kvangersnes och 

Heggen (2012) och Larsson et al. (2011a) fann att patienter kunde uppleva begränsad makt 

och kontroll i samspel med sjuksköterskor och att det inte fanns någon frihet under vårdtiden 

på sjukhuset. En patient berättade att det kändes som att vara i ett fängelse när han vårdades 

på sjukhuset och att det var sjuksköterskor som avgjorde om han skulle få vara delaktig i 

vården eller inte. Kommunikationen med sjuksköterskor beskrevs oftast som en 

envägskommunikation då patienten upplevde att sjuksköterskor inte brydde sig om 

patienters åsikter eller om patienter förstått information. Vidare upplevde sig patienter 

ignorerad och oförmögen att vara delaktiga eftersom sjuksköterskor tog kontroll över allt. 

Detta resulterade i passivitet hos patienter.  

Ett annat hinder som påpekades var att patienter ofta träffade flera olika sjuksköterskor 

under vårdtiden. Ett problem som uppkom i och med det var att patienten blev informerad 

av olika sjuksköterskor vilket medförde ytterligare svårigheter för medverkande i vården 

(Höglund et al., 2010; Larsson, et al., 2011b). En begränsad delaktighet fanns när 

sjuksköterskor ville fatta beslut åt patienter. Patienter kunde känna sig obekväma eftersom 

de inte alltid fick vara med i samtal som sjuksköterskor hade med patientens anhöriga. 

Patienten uttryckte att sjuksköterskor kunde fatta beslut utan att ha efterfrågat deras åsikt. 

Det påpekades även att vårdpersonal kunde bestämma vilken typ av information som skulle 

ges utan att fråga vad patienten ville bli informerad om (Frank et al., 2009; Larsson et al., 

2011b; Stenner et al., 2011). Svenne, Leo och Skyllt (2014) poängterade att den yttre miljöns 

betydelse kunde ha en påverkan på delaktighet. Patienten hade en önskan om avskildhet från 

andra människor när viktig information om aktuell hälsostatus skulle delges. Information 

som gavs i offentliga utrymmen eller delad patientsal kunde leda till att de kände sig 

exponerade. Enligt Ekdahl et al. (2010) kunde för korta vistelser på sjukhus leda till mindre 

tid för patienten att kunna ta in och förstå all information. Patienten antog även att de inte 

hade rätt att motsäga sig behandling. 

Penny och Wellard (2007) fann att tidsbristen hade negativ påverkan på delaktighet då det 

inte fanns tid att påkalla hjälp om det behövdes, vilket i sin tur medförde att delaktighet inte 

kunde uppnås. Patienter kunde dock använda olika strategier för att påkalla uppmärksamhet, 

till exempel att larma flera gånger för att inte bli bortglömd. Sainio et al. (2001) påtalade 

också att sjuksköterskor inte hade tillräcklig med tid för patienter på grund av höga stressen 

inom vården. Patientens delaktighet nedprioriterades av sjuksköterskor när de var upptagna 

med administrativa uppgifter. Detta kunde leda till att det blev svårt för patienter att vara 

delaktiga eller förstå det som pågick. 

Många gånger ansåg patienter att de inte blev sedda av sjuksköterskor som unika personer 

med specifika behov och begär. Det beskrevs att sjuksköterskor kunde ha brist på kunskap i 

sina värderingar vilket ledde till att patienten inte samtalade om det som var viktigt (Gjerberg 

et al., 2015). Ernst et al. (2013) och Höglund et al. (2010) fann att hinder för delaktighet 

uppkom då sjuksköterskor genom sitt kroppsspråk kunde visa bristande engagemang 

gentemot patienters egna beskrivningar av situation. Patienter ville inte ifrågasätta 
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beslutfattande då det att det inte möjligheten till att samarbeta med sjuksköterskor. Vidare 

uttryckte patienter att de inte kunde vara delaktiga och även när dem släppte taget om allting 

för att kunna minska bördan hos sjuksköterskor. Enligt Larsson et al. (2011b) uppgav 

patienter rädsla och ville inte vara delaktiga i vården. Patienter poängterade att de behövde 

stöd för att kunna fortsätta vara med i beslutfattande gällande vården (Larsson et al., 2011b). 

Därmed upplevde patienter att de blev bemött och behandlad utifrån medicinska diagnoser 

men att de inte accepterades som individer (Frank et al., 2009). I Eriksson och Svedlund 

(2005) menades att det krävdes för mycket av sjuksköterskor och patienter hade strävan efter 

bekräftelse, detta utgjorde att patienten inte ville vara delaktig i vården. McMurray et al. 

(2011) fann att patienten blev passiv eftersom sjuksköterskor inte bjöd in individen till 

konversation och det var inte uppmuntrade för patienter att ta egna initiativ till att vara 

delaktig i vården. 

2.5 Problemformulering 

Vården ska genomföras och planeras i samråd med patienter och den ska alltid utgå ifrån 

patienters önskemål. Sjuksköterskor ska utgå från patienters berättelse för att kunna 

identifiera och främja hälsa utifrån vad hälsa betyder för individen. Varje individ kan vara 

kapabel att ta hand om sig själv och sjuksköterskor ansvarar för att stödja patienten när den 

egna förmågan inte är tillräcklig för att uppnå välbefinnande. Vidare ansvarar sjuksköterskor 

för att stödja människa när det förekommer obalans i egenvårdskapaciteten, det vill säga när 

det uppstått egenvårdsbrist. Patienter kan uppleva relation med sjuksköterskor är 

betydelsefull för delaktigheten och att rätt och konkret information bör ges på ett 

lättbegripligt sätt för att främja möjligheten till delaktighet i vården. Det kan upplevas också 

att patienter bör behandlas som kunniga och med respekt, vilket ökar självständigheten i 

vården. Delaktighet upplevs inte av patienter som självklart eftersom det inte främjas i det 

utsträckning individen önskar, och detta kan då ge patienter en upplevelse av dålig kontroll 

över sin vård.  Därmed kan detta medföra att patienters integritet kränks och att den 

individanpassade vården riskerar att försämras då patienter inte får vara med och fatta beslut 

över sin egen vård. För att fördjupa kunskapen om hur sjuksköterskor försäkra att patienter 

kan vara delaktig är det väsentligt att beskriva sjuksköterskors egna erfarenheter av hur de 

kan främja patienters delaktighet i vården. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att främja patienters delaktighet i 

vården. 
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4 METOD 

I detta avsnitt redogörs för val av metod, val av sökord och datainsamling samt analys av 

valda data. 

Metoden som valts för detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie med 

beskrivande syntes utifrån Evans (2002). En kvalitativ design enligt Evans (2002) med 

induktiv beskrivande ansats ska tillämpas. En systematisk litteraturstudie med beskrivande 

syntes innebär en presentation av sammanställda vårdvetenskapliga kvalitativa bearbetade 

artiklar. Enligt Polit och Beck (2012) och Friberg (2012) beskriver kvalitativ metod till att 

förklara och ge en fördjupad förståelse för människors erfarenheter. Därmed är denna metod 

lämplig att använda i arbetet för att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att främja 

patienters delaktighet i vården.  

 I analysmodellen av Evans (2002) finns det fyra olika steg. I det första steget söks artiklar i 

databaser därefter görs ett urval i sammanställningen i databaser utifrån de urvalskriterier 

som används. Artiklar söks sedan utifrån examensarbetets syfte. Detta säkerställer att 

studierna har likartad karaktär (Evans, 2002). I det andra steget ska artiklar läsas i sin helhet 

för att få en generell förståelse av varje artikel för sig och alla artiklar tillsammans. I detta 

steg ska även viktiga resultat som är kopplade till arbetets syfte urskiljas genom upprepad 

läsning och därefter identifiering av nyckelfynd. Nyckelfynden sammanställs sedan i ett 

dokument. I det tredje steget jämförs studiernas nyckelfynd med varandra för att urskilja 

skillnader och likheter. På så vis bildas tema och subteman. Teman och subteman skapar 

därefter tillsammans en förståelse av fenomenet. I det fjärde och sista steget beskrivs fynden. 

Fynden beskrivs sedan samlat i löpande text med skapade teman och subteman som rubriker 

(Evans, 2002) 

4.1 Datainsamling och urval 

Artiklarna till examensarbetet hämtades från Databasen Cinahl Plus då den är relevant och 

användbar inom vårdvetenskapen. Svenska Mesh-termer har använts för att hitta synonymer 

till sökorden och för att kunna hitta deras engelska översättning. De utvalda orden som 

användes vid sökning i databasen var “patient participation”, “nurse perspective”, “nurse 

perception”,” nurse view, “care”, “nursing care ”,”nurse experiece”, ”hospital care” och 

“caregivers”. Sökordet ”hospital care” användes vid något tillfälle och det var inte särskilt 

användbart för att hitta artiklar som motsvarade examensarbetets syfte. Detta resulterade i 

att det sökordet inte användes vid alla sökningar. Vid enstaka sökningar tillämpades sökordet 

”caregiver” och en direkt översättning av detta från engelska till svenska är ”vårdaren”. Med 

detta sökord hittades en artikel som var förenlig med examensarbetets syfte, en artikel där en 

av vårdarna var sjuksköterska. Sjuksköterskans perspektiv kunde urskiljas från resultatet. 

Begränsningen ”all adult” användes vid vissa sökningar för att finna artiklar som enbart 

handlade om vuxna patienter. Detta togs dock bort efter några sökningar eftersom det med 

vissa sökkombinationer inte bidrog till att relevanta artiklar hittades. Trunkering och 

BOOLESK i form av AND har använts vid sökningen. Enligt Östlundh (2012) används 
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trunkering för att få ordets olika böjningsformer och BOOLESK för att kombinera sökorden 

för att på så vis bestämma vilket samband sökorden ska ha till varandra. Alla sökord har dock 

inte trunkerats då det inte gav några träffar i vissa fall. Sammanlagt gjordes sju sökningar 

med olika varianter av sökord och årtal kombinationer som presenteras i bilagan sökmatris 

(A). 

 De inklusionskriterier som fanns var att samtliga artiklar skulle vara ”peer reviewed”, 

skrivna på engelska, skrivna ur sjuksköterskans perspektiv och vara kvalitativa studier och 

internationella artiklar. Publiceringsår skulle vara mellan år 2005 och 2016. Inställningarna 

för sökningen av datamaterial var subject-major heading: ”nurse attitudes” och ”nurse-

patient relations” I en sökning av artiklar användes subject -major heading: ”patient attitudes 

vilket gav en artikel som kunde inkluderas i arbetet. Artiklar som innehöll både 

sjuksköterskors och läkares och patienters perspektiv inkluderades. Dessa artiklar 

inkluderades eftersom resultatet med sjuksköterskors perspektiv kunde urskiljas. Vid 

sökningen inkluderades alla vårdenheter på sjukhus. Uppgifter om patienters kön, etnicitet 

eller diagnos krävdes inte vid sökning av artiklar. Till en början söktes artiklar med fulltext 

för att få tillgång till fullständiga artiklar men även för att avgränsa antalet träffar. Dessa 

villkor togs bort efter några sökningar för att inte utesluta användbara artiklar. 

Exklusionskriterier för artiklar var studier som var kvantitativa samt studier som var både 

kvantitativa och kvalitativa. Även studier som enbart hade patienters eller anhörigas 

perspektiv exkluderades. Därtill exkluderades artiklar som handlade om hemsjukvård och 

psykiatrisk vård. Artiklar som handlade om barn som patienter exkluderades då författarens 

fokus var vuxna patienter. All forskning innan året 2005 exkluderades. 

Total hittades 102 artiklar. Urvalet gjordes genom att läsa samtliga artiklarnas titlar. Om 

titeln var relevant för syftet lästes även abstract. 47 abstract lästes och sedan valdes 16 

artiklar för vidare granskning. Genom en noggrann läsning exkluderades 5 artiklar då de 

visade sig vara inriktade på andra perspektiv såsom patienten, anhöriga samt att de var 

baserade på kvantitativa eller kombinerade metoder. Resterande 11 artiklar lästes i sin helhet 

och kvalitetsgranskades med hjälp av Fribergs (2012) kvalitetsfrågor. Det var 13 frågor som 

ingick i granskningen och kvalitetsgranskningen gav möjligheten att behålla artiklar med hög 

kvalitet som sedan skulle ingå i analysen. För att en artikel skulle ingå i arbetet krävdes att 

den exempelvis hade ett tydligt formulerat syfte, en välformulerad metod, en väl beskriven 

dataanalys och vad resultat visar. Artiklarnas kvalitet värderades genom poängsättning där 

varje fråga motsvarade ett poäng. Varje fråga som besvarades med ett ja fick 1 poäng och ett 

nej innebar 0 poäng. Därefter adderades poängen för att fastställa totalsumman. En artikel 

kunde som högst få 13 poäng. Denna summa delades in i tre nivåer där 0–7 var låg kvalitet, 

8–10 var medelhög kvalitet och 11–13 var hög kvalitet. Artiklarnas kvalitetsnivå och poäng 

presenteras i bilagan artikel matris (B). Fribergs (2012) kvalitetsfrågor som har använts 

redovisas i bilagan Fribergs granskning mall (C) och matrisen på hur artiklar har poängsatts 

presenteras i bilagan kvalitetsgranskning av artiklar (D). 
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4.2 Dataanalys och genomförande 

Evans (2002) analysmodell har valts för att analysera de 11 vårdvetenskapliga artiklar som 

valts ut för detta examensarbete. I det andra steget lästes artiklar flera gånger. Detta innebär 

att artiklars helhet kunde urskiljas. Efter att ha fått en känsla av artiklarnas helhet 

markerades detaljer som besvarade examensarbetets syfte. Dessa identifierades som 

nyckelfynd. Nyckefynd som hittades var bland annat citat och meningar eftersom de kunde 

besvara arbetets syfte. De markerades med överstrykningsfärg i alla artiklar för att skapa 

tydlighet. Examensarbetets syfte fanns i åtanke hela tiden och sammanlagt hittades 170 

nyckelfynd från de 11 artiklarna. Dessa sammanställdes sedan i ett dokument och klipptes 

därefter till mindre lappar. Nyckelfynden bevarades på sitt originalspråk så att de inte 

förlorade betydelse vid översättningen av dem. De artiklar som valdes numrerades med 

nummer 1–11 och nyckelfynden som identifierades fästes på respektive artiklars framsida och 

placerades på ett bord. Detta gjordes för att författaren snabbt skulle koppla rätt vid läsning 

av nyckelfynd och få en överblick av det som tagits fram från artiklarna. 

I det tredje steget granskades nyckelfynden för att jämföra artiklarnas likheter och olikheter. 

Återkommande ord och fraser i nyckelfynd skrevs ner på post-it-lappar som förslag till 

teman. De nyckelfynd som hade liknande betydelse placerades var för sig i en hög på bordet 

så att de inte blandades ihop med andra nyckelfynd. Efter en upprepad läsning valdes 

nyckelfynden som var mest relevant ut och teman skapades. Med hjälp av nyckelfynd 

bildades två teman. Sedan identifierades subteman genom att nyckelfynden i varje tema 

granskades utifrån betydelse. Med hjälp av temana kunde fyra subteman identifieras. Under 

varje tema skapades en sammanfattning innan subteman presenterades. I början refererades 

nyckelfynd i texten endast till de artikelnummer som de tidigare getts. Detta underlättade 

processen av att snabbt koppla direkt till de rätta artiklarna. Senare skrevs nyckelfynd in i 

form av löpande text och artikelnummer ersattes med den korrekta referensen. Resultat 

beskrevs med ett exempel från de ursprungliga artiklarna. Detta säkerställde att ingen 

omtolkning av texterna hade skett. Ett exempel på nyckelfynd, tema och subtema presenteras 

i tabellen nedan. 

Tabell 1: Ett exempel på nyckelfynd, tema och subtema 

Nyckefynd Tema Subtema 
“First, we give them an 
information brochure, we 
inform them verbally, we ask 
questions to check how much 
the patient have understood 
from reading the brochure” 
(Sahlsten, Larsson, 
Lindencrona & Plos, 2005, 
p.39)  

“The information that you are 
giving has to be clear, it’s got 
to be precise and it’s got to be 
easily understandable” 
(Beaver et al.,2007, p.730) 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
ATT SKAPA TRYGGHET  
 
 

 
 
 
 
 
Att informera utifrån 
individen 
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”The patient is confirmed by 
the way the nurses’ listens, 
shows acceptance and 
expresses understanding and 
sympathy for thoughts and 
emotions” (Sahlsten, Larsson, 
Lindencrona & Plos, 2005, 
p.38). 
“To be present and to watch 
the signals that the patients 
can convey via their body is 
seen as participation” (Frank, 
Asp & Dahlberg, 2007, 
p.2558). 
 

  
Att skapa en god 
vårdrelation   

 

4.3 Etiska överväganden 

Examensarbetet utgår från CODEX (2017) gällande riktlinjer för forskning. Enligt 

forskningsetiken har forskaren ett ansvar att säkerställa att forskningen är moraliskt 

accepterad och att den är av god kvalitet. Segesten (2012) betonar att för att ha en bra kvalitet 

i forskning behövs det vårdvetenskapliga artiklar som är bearbetade. Detta stärker arbetets 

etiska trovärdighet. Enligt Codex (2017) är det av stor vikt att ha en god referenshantering för 

att tydlig visa att plagiat har undvikits eller att arbetet inte har förfalskats. Därför har 

referenssystemet APA i enlighet med American Psychological Association (2017) använts. 

Polit och Beck (2012) beskriver att när material ska analyseras är det viktigt att det sker på 

ett tillförlitligt och objektivt sätt. För att få fram ett tillförlitligt resultat har relevant 

information från samtliga artiklar använts utan att de omtolkats och hela tiden med arbetets 

syfte i åtanke under processen.  
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5 RESULTAT 

Resultatet beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att främja patienters delaktighet i 

vården. Efter genomförd analys av vårdvetenskapliga artiklar framkom två teman och fyra 

subteman. De teman som framkom var Att skapa trygghet och Att stödja patienters 

förmåga. Teman och subteman som framkom presenteras i tabellen nedan. 

  Tabell 2: Teman och subteman 

Teman Subteman 

Att skapa trygghet 
• Att skapa en god vårdrelation 

• Att informera utifrån individen 

Att stödja patientens förmåga 
• Att utgå från patienters behov 

• Att stärka patienters resurser 

 

5.1 Att skapa trygghet 

Under temat Att skapa trygghet har det framkommit två subteman. I det första subtemat Att 

skapa en god vårdrelation beskrivs att en god vårdrelation kan hjälpa patienter att våga 

öppna sig mer och berätta om sin situation. Detta på grund av att patienter kan känna sig 

trygga med sjuksköterskor. I det andra subtemat Att informera utifrån individen 

framkommer att en tydlig och konkret information kan öka patienters kunskap om sitt 

sjukdomstillstånd. 

5.1.1   Att skapa en god vårdrelation 

Utifrån sjuksköterskors erfarenheter beskrevs att delaktighet främjades när det fanns en god 

vårdrelation mellan sjuksköterskor och patienter. En god vårdrelation byggde på ett 

ömsesidigt förtroende (Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos, 2005; Sahlsten, Larsson, 

Sjöström & Plos, 2009; Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane & Chaboyer, 2015). Vid 

kontakt med patienter beskrev sjuksköterskor hur de använde sig själva för att kunna lära 

känna patienter. Sjuksköterskor aktivt lyssnade, tolkade och kunde svara på det patienter 

uttryckte eller uttalade. Det som sjuksköterskor tolkade kunde presenteras för patienter 

vilket gav utrymme för reflektion. Sjuksköterskor fann att de kunde använda sig av olika sätt 

för att skapa kontakt med patienter, exempelvis genom kroppsspråk, ögon eller 

huvudrörelser. Detta skapade möjligheter till återkoppling för att kunna bekräfta patienter 

(Frank, Asp & Dahlberg, 2oo8; Sahlsten, Larsson, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007).” You 

have to get a feel for the patient and study him, if it is not expressed verbally, you can see it in 

his body language while you are taking to him” (Sahlsten et al., 2009, p .634). Vidare beskrev 

sjuksköterskor att delaktighet byggde på en ömsesidig överenskommelse eftersom patienter 
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blev nöjda i kontakten mellan dem. Patienter accepterade situationen och när sjuksköterskor 

bjöd in patienter i samtalet uppmuntrades delaktighet i vården (Sahlsten, et al., 2005; Frank 

et al., 2008). I mötet med patienter var det viktigt att sjuksköterskor kunde ha en holistisk 

syn, avsatte tid, och inte fick patienter att känna sig som ett objekt som var till besvär (Frank 

et al., 2008).  

 Sjuksköterskor försökte att ha ett förhållningsätt som innefattade ärlighet, omtanke och 

öppenhet vid kontakter med patienter. Sjuksköterskor beskrev att i mötet med patienter var 

det viktigt att de hade respekt för varandra för att på så vis främja delaktighet (Sahlsten et al., 

2007; Tutton, 2005). Vidare beskrev sjuksköterskor vikten av att de var närvarande och 

visade förståelse och empati för patienters funderingar och åsikter. I relationen med 

patienter beskrev sjuksköterskor att patienter öppnade sig mer när de visade positiv 

uppmärksamhet och sjuksköterskor kunde då ta del av patienters kunskaper. Detta ledde till 

att patienter blev stärkt i sitt självförtroende (Sahlsten et al., 2005; Sahlsten, Larsson, 

Sjöström & Plos, 2009) Sjuksköterskor beskrev att de använde humor i relationen och samtal 

med patienter. Detta tillvägagångsätt ansågs öka delaktigheten i vården (Tobiano et al., 

2015). 

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

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

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

Vidare beskrevs att i relationen kunde sjuksköterskor och patienter ses som jämlikar och 

tillsammans arbeta mot gemensamma mål. Det var viktigt att patienter fick beröm från 

sjuksköterskor av sitt självständigt i vården (Sahlsten et al., 2009; Tobiano et al., 2015) I 

relationen hade sjuksköterskor erfarit att om de var känslomässigt engagerade hade 

sjuksköterskor förmåga att se hela individ och inte de sjuka patienter. Vidare beskrev 

sjuksköterskor att förståelse för patienters bakgrund byggde upp en god vårdrelation då 

kunde de förstå vad som var viktigt för den enskilda patienten. Detta beskrevs som 

underlättande vid situationer när patienter inte hade förmåga att själva berätta hur de ville 

ha det. Genom denna kunskap om patienters bakgrund kunde sjuksköterskor bättre ta till 

vara på patienters önskemål (Sahlsten, et al., 2007; Tutton, 2005). Vidare beskrevs att 

sjuksköterskor kunde hitta olika vägar att skapa god relation med patienter. Det kunde 

upplevas som utmanande att patienter erbjöds olika val till att styra utfomningen av relation. 

5.1.2 Att informera utifrån individen 

Sjuksköterskors erfarenheter visade att en uppriktig och tydlig information ökade patienters 

delaktighet i vården. Detta eftersom att patienter då genom fullgod information hade mer 

kontroll över vården och bättre kunde förbereda sig för den. Det här medförde en ökad 

trygghet för patienter (Beaver et al.,2007). All information till patienter var individuellt 

anpassad efter deras villkor, sjuksköterskor använde muntlig eller skriftlig information 

beroende på individuell förmåga att förstå information. De använde även vardagligare termer 

som underlättade patienters förståelse och därmed gjorde att patienter upplevde sig säkrare i 

sin situation (Frank et al., 2008; Sahlsten et al., 2005). ”The information is presented in a 

way that the patient understands. This way involves the caregiver using a type of language the 
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patient understands.” (Frank et al., 2008, p. 2559) Sjuksköterskor behövde ta emot frågor 

och funderingar från patienter samt besvara dessa i största möjliga mån och frågor ställdes 

var utifrån patienters intresse (Frank et al., 2008). Utifrån sjuksköterskors erfarenheter 

beskrevs vikten av tvåvägskommunikation för att säkerställa att patienter förstod och att de 

själva förstod patienter och hade en uppfattning om hur delaktiga patienter ville vara. 

Sjuksköterskor beskrev att det fanns tid för patienter och gav möjlighet till att ställa frågor 

när oklarhet uppkom. Ytterligare information i form av broschyrer gavs som ett komplement 

till verbalt givna information. Vidare beskrev sjuksköterskor att information inte skulle vara 

överdriven utan den skulle vara tillräcklig för att patienter skulle kunna förstå innebörden av 

beslutet som fattades. Det var viktigt med ögonkontakt vid kommunikation med patienter 

och sjuksköterskor beskrev att detta kunde främja delaktighet (Kvangarsnes, Torheim, Hole 

& Öhlund, 2012; Sahlsten et al., 2005).  Sjuksköterskor erfarenheter visade att patienter blev 

mer självständiga och delaktiga i vården när patienter erhöll information om det som var 

viktigt. Det beskrevs att informationsutbyte innebar både patienters rätt till att få 

information och sjuksköterskors skyldighet att delge information för att få möjlighet att vara 

delaktig i vården. Det gjorde det lättare att främja delaktighet eftersom patienter hade fått 

tillräckligt med information och hade förståelse för sin situation. (Sahlsten et al., 2005; 

Tobiano et al., 2015). Informationsutbyte mellan patienter och sjuksköterskor möjliggjorde 

en ökad kunskap om patienters tidigare erfarenheter och aktuella behov och förväntningar på 

vården. Sjuksköterskor beskrev att genom detta kunde patienter hållas uppdaterade om det 

uppstod ny information och samtidigt utvärdera denna (Sahlsten et al., 2005; Sahlsten et al., 

2007). Sjuksköterskor poängterade att kommunikation med patienter som var i livshotande 

situation kunde vara begränsad men genom att kommunicera på ett lugn sätt blev patienter 

involverade i sin vård (Sahlsten et al., 2009) 

5.2 Att stödja patienters förmåga 

Utifrån temat Att stödja patienters förmåga har det framkommit två subteman. I subtemat 

Att utgå från patienters behov beskriver sjuksköterskor att patienter bör respekteras och 

uppmuntras att dela med sig av erfarenheter för att upptäcka det viktigaste för att kunna vara 

delaktiga i vården. I subtemat Att stärka patienters resurser poängterar sjuksköterskor 

utifrån sina erfarenheter att patienters kan behöva upptäcka saker själva för att växa och att 

sjuksköterskor ska kunna stärka ansvaret.  

5.2.2 Att utgå från patienters behov 

Sjuksköterskors erfarenheter visade att patienters delaktighet i vården ibland innebar att 

sjuksköterskors hade fått information från patienters om att de ville vara delaktiga. De 

beskrev att patienter hade rätt att vara delaktiga och att sjuksköterskor behövde respektera 

patienters beslut oavsett vad de hade för åsikter. Sjuksköterskor stöttade patienters beslut 

och därmed fick patienten bestämma över sin egen vård och sjuksköterskor blev motiverad 

av att se individer vilja att delta (Aasen, Kvangarsnes & Heggen, 2012; Höglund, Winbald, 

Arnetz & Arnetz, 2010; Sahlsten et al., 2005).”They must know that it is desirable first of all. 
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That they are allowed to participate. Such as: Please, let us know your opinions and 

suggestions” (Höglund et al., 2010 s. 487). Sjuksköterskor beskrev att patienter hade fler 

möjligheter att framföra sina egna funderingar. Patienters uttryck gav sjuksköterskor 

vägledning i hur de kunde stödja patienter i vården. Det fanns tid för patienter att reflektera 

över sitt görande för att komma på egna idéer och sina frågor angående vården. Detta kunde 

dämpa oro. Patienter kunde dela med sig sina egna erfarenheter av sin situation och på det 

sättet upptäcktes vad som var viktigast för patienter att kunna vara delaktiga i vården. 

(Sahlsten et al., 2009; Soleimani, Raffi & Seyedfatemi, 2010). Vidare beskrev sjuksköterskor 

att när de var ärliga och patienter inte blev påtvingad orealistiska mål men blev bekräftad i 

sin framgång ökades innehållet i stödet (Sahlsten et al., 2009). Utifrån sjuksköterskors 

erfarenheter ökades delaktighet när de klargjorde patienters ansvar och målet med 

delaktighet. Detta för att uppmuntra patienter till att få kunskap om sin situation och få en 

djupare förståelse för sin vård. Sjuksköterskor kunde ta till vara på patientens kunskaper 

genom att hela tiden skapa en förståelse och gav individen en chans att vara med och känna 

att situationen var under kontroll (Sahlsten et al., 2005; Sahlsten et al., 2009). För att främja 

patienters delaktighet i vården beskrev sjuksköterskor att de borde känna till sina egna 

värderingar och använda sin professionella bedömning av patienters resurser och behov för 

att patienters åsikter och önskningar inte ska bli förminskade (Sahlsten et al., 2007).  

Sjuksköterskor var uppmärksam och hade förståelse för patienter som ville överlåta viktiga 

beslut till de som hade mer kunskap och var kompentent (Beaver, et al., 2007).”I think it’s a 

really difficult time for people, because I think that yes they want to be involved and they 

want the information, but sometimes the choice is a very difficult thing for them to make.” 

(Beaver et al., 2007, p.729) Det beskrevs att patienters vilja och förmåga togs i beaktande, 

men att det var viktigt att patienter hade förståelse för sin situation och var informerad om 

vilken vård de avsade sig. Utifrån sjuksköterskors erfarenheter var det betydelsefullt för 

delaktighet att de respekterade patienters beslut eftersom patienter då upplevde sig lyssnad 

till (Aasen et al., 2012).  Sjuksköterskor kunde få ut mycket information om patienter ville 

vara delaktig genom att kommunicera och involvera anhöriga. 

 ” Another indirect way of practising patient participation is by communicating with 

the next of kin. The nurses said that next of kin often gives a lot of information about 

the patient, and in this way the patients participate indirectly” (Kvangarsnes et al., 

2012, p. 429)  

Detta var ett indirekt sätt att göra patienter delaktiga i vården (Kvangersnes et al., 2012). 

5.2.3 Att stärka patienters resurser 

Sjuksköterskor beskrev att när de uppmuntrade patienter att ta vara på sina resurser och 

delta i aktiviteter ökade delaktigheten. De ansåg patienter vara kunniga individer som hade 

kunskap om sina förmågor. Vidare beskrevs att sjuksköterskor visade intresse för patienters 

situation vilket gav dem mer kunskap om patienters erfarenheter av sin situation (Sahlsten et 

al., 2005; Sahlsten et al., 2009). Med detta menade sjuksköterskor att självständighet kunde 

främjas genom att fokusera på det som patienter kunde klara av och det kunde även främjas 

genom att hjälpa patienter att bibehålla egna rutiner (Tobiano et al., 2015). Det observerades 
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vad som var möjligt att göra när patienter var osäkra på egna förmågor och sedan kunde 

patienters förtroende utvecklas och förstärkas (Sahlsten et al., 2009). Sjuksköterskor stärkte 

patienters förmåga genom att låta de säga sitt och ta ansvar för sig själva och även ta emot 

hjälp från sjuksköterskor om det skulle behövas. Sjuksköterskor och patienter delade 

ansvaret på så sätt att exempelvis sjuksköterskor gav information om 

läkemedelsadministration och patienter tog eget ansvar att hantera den. Vidare beskrevs att 

sjuksköterskor tilldelade olika ansvar till patienterna såsom att mäta egna temperatur 

(Kvangarsnes et al., 2012; Sahlsten et al., 2009; Soleimani et al., 2010). ”I give some 

responsibilities, such as taking temperature…, to those patients who I know, and I trust their 

abilities, as I have supervised.” (Soleimani et al., 2010, p.348) Utifrån sina erfarenheter 

beskrev sjuksköterskor att patienter kunde vara expert på sin egen situation och att de gav 

patienter ansvaret att kunna sköta sig själv. Sjuksköterskor kunde ta ett steg tillbaka på ett 

professionellt sätt och tillät patienter vara självständiga. Detta kunde leda till att patienters 

egen förmåga byggdes upp och gav en förutsättning för delaktighet (Sahlsten et al., 2005). 

Det beskrevs att patienter ibland inte hade samma uppfattning av vad som var det bästa 

alternativet för dem i vården. Då presenterades olika alternativ till patienter och 

sjuksköterskor tillät därefter patienter att ta ansvar att välja själv (Sahlsten et al., 2007). 

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

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

the big picture. A patient may need to discover things himself in order to grow and be 

independent (Sahlsten et al., 2007, p. 634-635) 

Sjuksköterskor beskrev att patienter kunde behöva stöd att använda sina egna resurser i 

vården för att kunna vara delaktiga och resurser kunde stödjas genom att stärka patienters 

ansvar i vården samt fokusera på målet med delaktighet och eliminera hinder. På detta sätt 

kunde patienter känna igen sin situation och vara mer självständiga (Sahlsten, et al., 2009). 

Vidare beskrev sjuksköterskor att självförtroendet förstärktes hos patienter genom att 

tillsammans sätta upp målsättningar och ge stöd i detta (Sahlsten et al., 2009). 

5.3 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis beskrev sjuksköterskor att en god vårdrelation med patienter som 

byggde på ömsesidigt förtroende kunde främja delaktighet i vården. Genom signaler såsom 

kroppsspråk skapades kontakt med patienter och sjuksköterskor kunde då få en bättre 

förståelse av patienters uttryck. Information var individuellt anpassad och gavs skriftlig och 

muntlig. Genom återkommande avstämningar kunde sjuksköterskor säkerställa att patienter 

hade förstått informationen. Patienter beslut kunde stödjas genom att sjuksköterskor utgick 

från patienters vilja eftersom de hade mest kännedom om sin egen situation. Sjuksköterskor 

beskrev att de borde känna till sina egna värderingar och använda sin professionella 

bedömning av patientens resurser för att främja delaktighet i vården. Slutligen påpekades att 

det var viktigt att uppmuntra patienter till att ta vara på sina resurser och delta i aktiviteter. 

Sjuksköterskor såg patienter som kunniga och tilldelade olika bidrag till individer och detta 

kunde leda till att patienter blev mer självständiga och utförde egenvård. 
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6 DISKUSSION 

Under denna rubrik presenteras resultatdiskussion där resultaten speglas mot tidigare 

forskning, teoretiska perspektiv, styrdokument och riktlinjer. Därefter diskuteras val av 

metod, där styrkor och svagheter med den valda analysmodellen tas upp. Avslutningsvis förs 

en etisk diskussion där det lyfts fram reflektioner kopplade till arbetets etiska aspekter. 

6.1 Resultatdiskussion 

Kommunikation skapade trygghet hos patienter och hade betydelse för delaktighet. I 

kommunikation var information viktig för att främja delaktighet och för att patienter skulle 

förstå och behövde anpassas individuellt efter behov. Vidare var det inte bara sjuksköterskor 

som beskrev vikten av kunskap och information. Även i tidigare forskning kunde patienter 

uppleva att bra samtal var kärnan till att vara delaktiga i vården, men också till att ta emot 

information om sitt sjukdomstillstånd. Möjligheten att få en riktig beskrivning på det som 

pågick ökade i samband med kommunikation. Utifrån kunskapen patienter hade kunde de 

välja att inte ta beslutet. Genom kommunikation kunde patienter uttrycka tankar kring 

sjukdomen vilket ökade känslan av delaktighet. Patientlagen (SFS, 2014:821) under kapitel 3 

i 6 § betonar att den information som ges ska vara individuellt anpassad beroende på ålder 

och erfarenheter. Resultat visade att sjuksköterskor bör säkerställa att patienter hade förstått 

information genom tvåvägsinformation där de väntade in svar från patienter. Information 

som delgavs på ett lättbegripligt sätt ökade kunskap hos patienter vilket kunde leda till 

valmöjligheter. I en studie av Foss & Hofoss (2011) beskrev patienter att information erhölls 

och gavs på ett sådant sätt som var svårt att förstå. Orem (2001) beskriver att individens 

förståelse för sin situation eller sjukdom och engagemang i sin egenvård påverkas av 

kunskap. Människa lär sig kunskaper i samspel och kommunikation med andra och genom 

att den uppdateras hela tiden när det sker förändringar i individens liv. Resultat visade att 

sjuksköterskor kunde utveckla patienters kunskap om sin situation och vikten av att vara 

delaktiga i vården. Detta kan kopplas med Orem (2001) som beskriver att sjuksköterskor kan 

stödja och undervisa patienter beroende patienters behov. Sjuksköterskors erfarenheter 

visade att de gav information i form av broschyrer utöver den verbala informationen. På det 

viset blev det mer undervisande för patienter, och broschyren blev ett stöd då patienter 

kunde ha missat den muntliga informationen. 

En god vårdrelation mellan patienter och sjuksköterskor som bygger på respekt och 

ömsesidigt förtroende kunde främja delaktighet i vården. Det var även viktigt att skapa 

trygghet för att främja delaktigheten. Både sjuksköterskor och patienter i tidigare forskning 

beskrev att det var viktigt att ha kontakt med varandra och fatta beslut tillsammans. 

Patienter kunde uppleva sig mer öppen och kunde dela med sig av sina erfarenheter vilket 

möjliggjorde att sjuksköterskor kunde bli uppmärksamma på individers situation. Patienters 

självförtroende förstärktes i en förtroendegivande relation och när sjuksköterskor visade 

förståelse för det som uttrycktes. Detta upplevde patienter som positivt för att vara kunna 

delaktiga vården. Ett bra bemötande kunde skapa möjlighet till personlig relation till 
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sjuksköterskor som förhindrade att patienten sågs som ett objekt. Vidare har sjuksköterskor 

ett ansvar att följa styrdokument och riktlinjer. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

182:762) anges det i 2 a § att sjuksköterskor ska främja goda kontakter med patienter och 

vården som bygger på respekt för patienter självbestämmande och integritet. Trots att båda 

patienter och sjuksköterskor beskrev att en god vårdrelation kunde främja delaktighet i 

vården skiljer sig jämfört med Aasen et al, (2012) där sjuksköterskor hade mer kontroll i 

relationen till patienter vilket kunde leda till att det inte blev någon dialog eftersom 

sjuksköterskan på ett sätt inte brydde sig om patienters åsikter.  

För att stödja patienters förmåga beskrev sjuksköterskor att det var viktigt att utgå från 

patienter. Sjuksköterskor borde se patienter som individer och känna av hur delaktiga de ville 

vara. Sjuksköterskor kunde vänta in patienters svar och avsatte tid för patienter att reflektera 

över sina egna handlingar. Innan sjuksköterskor gav stöd skulle de identifiera patienters 

förmågor. Detta gjorde sjuksköterskor genom att utföra sin professionella bedömning av 

patienters egna resurser. Identifiering av dessa förmågor låg till grund för patienters 

självständighet och individer därmed kunde vara oberoende av andra i vården. 

Sjuksköterskor arbetade utifrån patienters behov eftersom individer hade bäst kännedom om 

sin situation. Om patienter var kapabel till att upptäcka sin förmåga beskrev sjuksköterskor 

att de gav stöd till patienter och inte tog över vården vilket kunde lyfta fram individens 

självkänsla att vara delaktig i vården. Orem (2001) beskriver att sjuksköterskor ska delvis 

kompensera genom att stödja då patienten ges utrymme att komma fram till egna idéer och 

upptäcka saker på egen hand. Sjuksköterskor ska stödja patienter för att de ska kunna återfå 

sin egenvårdskapacitet och patienter ska klara av att utföra sin egenvård med begränsad 

hjälp av sjuksköterskor. Detta gav sjuksköterskor en förståelse av att patienter inte kunde 

hamna i beroendeställning där någon annan måste utföra saker åt dem. Medans i tidigare 

forskning beskrevs det i Frank et al. (2009) att delaktigheten var begränsad när 

sjuksköterskor fattade beslut utan att fråga efter patienters åsikter. Det fanns då inte 

möjlighet för patienter att uttrycka sig och visa sin förmåga att klara sig själva i vården. 

Både sjuksköterskor och patienter hade erfarit att det var viktigt att individer gavs ansvar för 

att kunna sköta sig själv. Patienters resurser stärktes genom att de uppmuntrades att ta till 

vara på sina resurser och att delta i olika aktiviteter för att bibehålla sina förmågor. 

Delaktighet kunde främjas genom att sjuksköterskor hade fokus på det patienter kunde klara 

av att göra. Genom kunskapen som patienter hade fått kunde de ta eget initiativ att vara 

självständiga. Patienter visste att ingen kunde göra allt åt dem eftersom denne hade förmåga 

att sköta sig själv. I patientlagen (SFS, 2014:821) under kapitel 5 i 2 § beskrivs det att 

patienter ska vara delaktiga och utföra viss vård självständigt. Orem (2001) beskriver att 

varje människa är kapabel att delta i sin egenvård genom att behålla förmågor för att på bäst 

sätt vårda sig själv. Både sjuksköterskor och Orem (2001) lyfter fram vikten av att patienter 

ska utföra handlingar själv när förmågan finns. Det framkom ur resultatet att det kunde vara 

svårt för patienter att veta vad som var det bästa alternativet på grund av att patienter inte 

var i en position att sköta sig själva. Höglund et al. (2010) menade att möjligheter till 

delaktighet kunde hindras på grund av patienters höga ålder och funktionedsättning. Orem 

(2001) menar att när det sker en förändring i livet och människans ställs inför nya situationer 

uppstår egenvårdsbrist. Sjuksköterskor har ett ansvar att helt kompensera för individer att 
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återfå egenvårdskapacitet. Detta sker genom att sjuksköterskor ger åtgärder som kan skydda 

patienter i den stunden de inte klarar av att ta hand om sig själva. 

6.2 Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans (2002) valdes i enlighet 

med examensarbetets syfte som var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att främja 

patientens delaktighet i vården. Kvalitativ ansats ansågs lämplig då denna metod enligt 

Friberg (2012) skapar djupare förståelse för det som ska undersökas. En fördel med 

beskrivande syntes enligt Evans analysmodell (2002) var att det gav möjlighet att 

sammanställa nyckelfynd på redan bearbetade vetenskapliga artiklar, vilket skapar en 

helhetsbild av det undersökta problemområdet. Vidare var ytterligare fördel med 

analysmodellen att den möjliggjorde en strukturerad och tydlig bild över vad analysen visade 

vilket underlättade resultatskrivandet. En fördel med Evans (2002) beskrivande syntes var 

att det möjliggjorde att analysera likheter och skillnader av sökta ämnet i flera studier och 

från flera olika länder. Valet av analysmodellen möjliggjorde att enbart det som svarade på 

arbetets syfte togs upp vilket kunde minimera risken för eventuella misstolkningar. Dock var 

det en utmaning att skapa teman och subteman ur nyckelfynden vilket främst berodde på att 

nyckelfynden var på engelska men innehållet i arbetets teman och subteman skrevs på 

svenska. En del artiklar var skrivna inom de senaste fem åren, vilket innebar en avgränsning 

av intervall mellan åren 2011 0ch 2016. Poängen med det var att artiklarna som användes 

skulle ge så aktuella forskningresultat som möjligt för att kunna beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att främja patientens delaktighet. Författaren hade svårighet när det gällde 

denna avgränsning på grund av det inte fanns tillräckligt många artiklar som var relevanta att 

använda i arbetet. Detta resulterade i att flera artiklar som publicerades innan 2011 ingick i 

analysen. Dock ansågs dessa artiklar relevanta för att besvara examensarbetets syfte. Enligt 

Friberg (2012) är det viktigt att ha ett källkritiskt förhållningssätt till de artiklar som använts 

i arbetet. Alla artiklar är vetenskapligt granskade. Detta konstaterades dels genom peer 

review-status i databassökningen och dels genom kvalitetsgranskningen utifrån Fribergs 

(2012) kvalitetsfrågor. Författarnas källkritiska förhållningssätt anses som en styrka i arbetet 

då det ökar trovärdigheten. 

Evans (2002) analysmodell var mest lämplig att använda då den utgår från att vara textnära 

genom att skapa teman och subteman. Att urskilja subteman upplevdes lite problematiskt 

men författaren försökte på bästa sätt att dela upp materialet så att inga fynd skulle förloras. 

Att resultatet byggde på subteman som styrktes med fleras studier ansågs öka arbetets 

trovärdighet. Polit och Beck (2012) menar att när ursprungliga citat återges stärks 

examensarbetets trovärdighet. Citaten som användes i arbetet återgavs på originalspråket 

och detta kan ses som en fördel eftersom det ökar resultatets trovärdighet. Polit och Beck 

(2012) beskriver att studien kan vara tillförlitlig om resultatet av undersökningen går att 

utföra med samma eller liknande resultat i ett annat sammanhang vid en annan tidpunkt. 

Författaren eftersträvade att utförligt beskriva stegen i Evans (2002) analysmodell såsom 

datainsamling och urval samt analysförande för att öka examensarbetets tillförlitlighet. En 

styrka i arbetet är att det har utgått från Evans beskrivning av beskrivande syntes och 
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Fribergs (2012) beskrivning av vad kvalitativ metod är. Detta ökar giltigheten i arbetet då 

Polit och Beck (2012) menar att valet av metod påverkar arbetets giltighet. 

Överförbarhet innebär att studiens resultat skall kunna överföras till andra grupper och 

miljöer (Polit och Beck, 2012). Examensarbetet var inte begränsat till någon vårdenhet. 

Därmed ansågs att arbetet skulle kunna användas i andra situationer i vården där patientens 

delaktighet kan vara aktuell. En svaghet i arbetet var att två av de elva artiklar som använts 

har haft olika sjukvårdpersonals perspektiv och även patientens perspektiv. I dessa två 

artiklar analyserades endast sjuksköterskors perspektiv. Beslutet att ha kvar artiklarna med 

olika perspektiv anses motiverat då de var innehållsrika. Polit och Beck (2012) menar att ett 

arbete är mer överförbart om studier från olika länder innefattas. Resultatet var skrivet 

utifrån analys av artiklar från olika länder vilket kan anses vara ytterligare en styrka i arbetet. 

Utifrån examensarbetets syfte hade det varit möjligt att använda empirisk studie som metod 

genom intervjuer. En sådan metod skulle kunnat ge mer konkreta svar, men att intervjua 

sjuksköterskor kunde ha varit väldigt tidskrävande. Författaren ansåg att den angivna tiden 

för arbetet var för kort för att kunna tillämpa denna metod. 

Att utföra detta arbete på egen hand upplevdes både som en styrka och en svaghet. En styrka 

med att arbeta ensam utgår från att planera arbete själv, det vill säga hur och var arbetet ska 

ske. En av arbetets styrkor är att det har utförts i författarens egen takt. En svaghet som 

författaren dock upplevde var att det inte fanns ytterligare en person att diskutera analysen 

av artiklar med. 

6.3 Etisk diskussion 

I detta examensarbete har det beaktats forskningsetiska regler enligt CODEX (2017). Polit 

och Beck (2012) beskriver att plagiat innebär att använda någon annans material utan att 

referera till den ursprungliga källan. Författaren har tydligt refererat viktiga texter som har 

använts i arbetet för att undvika detta. Referenshantering har varit så tydlig och korrekt som 

möjligt. I examensarbetet har APA-manualen (American Psychological Association, 2016) 

följts. Citaten i examensarbetet har behållits på deras ursprungliga språk som var engelska 

för att visa att författaren har förhållit sig textnära och för att uttrycka det som framkommit i 

resultatet. Författaren har använt sig av engelsk-svensklexikon vid översättning av ord trots 

att engelska är författarens modersmål. Detta för att möjliggöra en bra översättning på grund 

av de annorlunda synonymer som finns i det engelska språket.  

7 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING  

Ett förslag till vidare forskning inom detta område är att i kliniska sammanhang utvärdera 

sjuksköterskors arbetssätt att främja patienters delaktighet i vården eftersom det i detta 
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arbetets resultat har beskrivits hur detta kan främjas. I det här examensarbetet var fokus på 

vuxna patienter, därför ser författaren ett behov av att undersöka sjuksköterskors 

erfarenheter av barns delaktighet i vården. Ett annat förslag är att undersöka hur patientens 

kunskap om delaktighet i vården kan utökas eftersom det är viktigt för dem att vara 

delaktiga. Vidare kan ytterligare ett förslag vara att undersöka anhörigas upplevelse av att 

vara delaktiga i närståendes vård.  

8 SLUTSATSER  

Sjuksköterskor kan främja patienters delaktighet genom att ha en förtroenderelation 

gentemot patienten. En bra vårdrelation mellan sjuksköterskor och patienter kan bidra till 

upplevelser av värdighet och att patienten blir sedd. Detta kan skapa en känsla av trygghet 

vilket i sin tur ökar viljan till delaktighet. En god vårdrelation mellan sjuksköterskor och 

patienter skapar möjligheter för patienter att uttrycka sina tankar och förväntningar 

angående sin vård. Patienters vilja bör respekteras och beaktas eftersom denne har 

kännedom om sin situation och kan kanske ta eget ansvar för att sköta om sig själv. 

Sjuksköterskor bör stödja patienter genom att tillåta de att använda egna resurser och 

synliggöra dessa för att minska beroendeställning hos individen. Genom att kompensera där 

det behövs kan sjuksköterskor möjliggöra för patienter att själv fundera över sin vård och 

även upptäcka egna idéer och lösningar för att kunna uppleva sig delaktig. Sjuksköterskor 

behöver ha förståelse för patienters självkänsla vilket kan leda till att patienten förlitar sig på 

att sjuksköterskor möjliggör delaktighet utifrån vad som är bäst för individen. Sjuksköterskor 

kan genom sin professionella kunskap se till att patienten är välinformerad och har förstått 

den information de getts. Detta arbete kan vara till hjälp för både sjuksköterskor och 

patienter då det beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att främja delaktighet i vården. För 

att vara delaktig krävs det tillgång för patienten till kunskap om vad som förväntas av dem, 

och genom att lära känna individen kan sjuksköterskor i största möjliga mån främja 

patienters delaktighet i vården. Utifrån resultatet anses syftet till examensarbetet vara 

besvarat. 
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Författare:  

Beaver K., 

Craven, O.. 

Witham, G., 

Tomlinson, M., 

Susnewala, S., 

Jones 

,D.,&Luker, K.  

Tidskrift: 

Journal of 

clinical nursing 

Årtal: 2012 

*2. 

 



 5  

Titel: Patient 

participation in 

emergency 

care:A 

phenomenogra

phic of 

caregiver 

conceptions 

Författare: 

Frank, C, Asp, 

M., & Dahlberg, 

K  

Tidskrift: 

Journal of 

clinical nursing 

Årtal: 2007 

3* 

Att beskriva 

vårdgivare 

uppfattningar av 

patient 

delaktighet på 

akutvårdenhet. 

Fenomenografisk 

metod.  

Urval- 11 

vårdgivare med 

akutvård 

erfarenheter, 

vårdgivare var från 

olika 

yrkeskategorier 

 

Vårdarens uppfattning av delaktighet kan delas i tre 

kategorier: att vårdare ger möjlighet till delaktighet, 

patienter kräver att delaktighet och gemensamma 

deltagande. 

Hög 

13 pöäng 

Titel: Patient 

participation 

during 

hospitalization 

for myocardial 

infraction: 

Perceptions 

Att undersöka 

patientens och 

personaler 

uppfattningar av 

patient 

delaktighet i vård 

och beslutfattande 

under 

kvalitativ ansats 

Urval- 5 fokus 

grupper med 

patienter och 

vårdpersonaler på 

3 sjukhus. 

 

Det framkom 5 kategorier från studien. Dessa var vad 

patient delaktighet innebär, hinder för delaktighet, 

positiva resultat, svåra situationen och möjligheten för 

patientdelaktighet. En sjuksköterska uttryckte sig att 

det är viktig att patienten bli uppmuntrad att delta i sin 

och i beslutfattande. Sjuksköterskor tyckte att patienter 

känner sig säkrare när dem få möjligheten att delta. 

Patienter då får utrymme för inflytande i sin situation. 

Hög 

13 poäng 



 6  

among patients 

and personell 

Författare: 

Höglund A., 

Winblad, U., 

Arnetz, B., &  

Arnetz., J  

  

Tidskrift: 

Scandinavian 

journal of 

caring sciences 

Årtal: 2010 

4* 

sjukhusvistelse för 

hjärtinfarkt. 

Brist på resurser och tid är en av de faktorer som 

hindrar patient delaktighet i vården. 

Titel: Intensive 

care units 

nurses 

perceptions of 

patient 

participation in 

the acute phase 

of chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease 

exacerbation: 

An interview 

study 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattning av 

patienters 

delaktighet i den 

akuta fasen av 

kronisk obstruktiv 

lungsjukdom på 

en 

intensivvårdsavde

lning. 

Intervjuer med 

intensivvårdssjuks

köterskor på två 

sjukhus i Norge. 

Urval-17 

sjuksköterskor 

uppdelad i 3 

grupper. 2 grupper 

hade 6 deltagande 

och en grupp hade 

5 deltagande. 

Vid den akuta fasen är det svårt för patienter att delta 

då sjuksköterskor har större kontroll och över patienter 

Hög 

13poäng 

 



 7  

Författare: 

Kvangersnes, 

M., Torheim, 

H., Hole, T., & 

Öhlund, L .S  

Tidskrift: 

Journal of 

clinical nursing 

Årtal: 2005 

5* 

Dataanalys: 

Kritiskdiskursanaly

s.  

Titel: Patient 

participation in 

nursing care: an 

interpretation 

by Swedish 

registered 

nurses 

Författare:   

Sahlsten, 

JM.M., Larsson, 

I-E., 

Lindencrona, 

SC.C., &Plos, 

A.E K 

Tidskrift: 

Issues in 

Att klargöra 

sjuksköterskor 

förståelse av 

patient 

delaktigheten i 

omvårdnaden. 

 

Kvalitativ ansats 

med grounded 

theory. 

Urval - 31 

sjuksköterskor 

deltog. 7 

fokusintervjuer 

genomfördes.  

 

Viktiga faktorer som togs fram var möjligheten till 

inflytande, fokus på resurser samt behandlingsmetoder. 

Interaktion mellan sjuksköterskan och patienten var 

också viktigt. Dessa var genom kommunikation och 

samspel. Kommunikation innebär att förstå och bli 

förstådd. Att skapa kommunikation behövs det en 

dialog. Kontakt är en förutsättning för aktivt 

deltatagande, där sjuksköterskor använder sig själva för 

att lära känna patienten. Genom samspel ser 

sjuksköterskor individen bakom rollen som en patient 

har. Det tillvägagångssättet som sjuksköterskor bör 

använda är våga, erbjuda, bekräfta och vänta. 

 

Hög 

13 poäng 



 8  

clinical nursing 

Årtal: 2005  

6* 

Titel: Patient 

participation in 

nursing care: 

towards a 

concept 

clarification 

from nurse 

perspective. 

Författare: 

Sahlsten JM.M 

, Larsson, I-E., 

Sjöström, B., 

Lindencrona., & 

Plos, A.E.K 

 

Tidskrift: 

Issues in 

clinical nursing 

Årtal: (2007) 

 7* 

 

Att undersöka 

begreppet patient 

delaktighet ur en 

sjuksköterske-

perspektiv. 

 

Kvalitativ ansats 

med grounded 

theory. 

Urval-7 fokus 

intervjuer i sluten 

vård genomfördes 

på fem sjukhus i 

Västsverige. 

31 sjuksköterskor 

deltog 

 

 

Ömsesidighet blev den centrala förklaringen av patient 

delaktighet ur sjuksköterskan perspektiv på 

omvårdnaden. Det framkom fyra underkategorier, de 

var interförfarande, möjligt till inflytande, fokus på 

resursers. Det innefattade också sjuksköterskan-

patienten interaktion process. 

 

Hög 

13 poäng 



 9  

Titel: Nurses 

strategies for 

optmising 

patient 

participation in 

nursing care. 

Författare: 

Sahlsten, M., 

Larsson, I., 

Sjöström, B., & 

Plos, A.E. K  

Tidskrift: 

Scandinavian 

journal of 

caring sciences 

Årtal:2009 

8* 

 

Att undersöka 

sjuksköterskor 

strategier för att 

stimulera och 

optimera 

patientens 

delaktighet i 

omvårdnad. Målet 

var att identifiera 

sjuksköterskor 

stödjande 

metoder. 

 

Kvalitativ ansats 

Urval-16 

sjuksköterskor på 

somatiskvård på 3 

sjukhus i väst 

Sverige.  

Dataanalys-

innehållsanalys 

 

 

 

Sjusköteskor strategier för att optimera patient 

delaktighet identifierades i tre kategorier: Att lära 

känna personen, bygga ett nära samarbete med 

personen och att stärka deras egenvårdkapacitet. 

 

Hög 

11 poäng 



 10  

Titel: 

Participation 

with chronic 

illness in 

nursing care: 

An Iranian 

perspective 

Författare: 

Soleimani, M.,  

Rafi, F &  

Sayedfatemi, N 

Tidskrift: 

Nursing and 

health sciences 

Årtal: (2010) 

9* 

Att undersöka 

faktorer som är 

relevanta för 

patienters 

delaktighet enligt 

sjuka patienter 

och 

sjuksköterskor i 

Iran. 

 

Grounded theory. 

Observationer och 

semi -strukterade 

intervjuer 

Urval- 8 

sjuksköterskor och 

9 patienter 

 

Studien visade att delaktighet är en interaktiv process 

mellan sjuksköterskan, patienten och anhöriga. 

 

Hög 

12 poäng 

Titel: Nurses 

views of patient 

participation in 

nursing care. 

Författare: 

Tobiano, G., 

Bucknall, T., 

Marshall, A., 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

syn på patient 

delaktighet i 

omvårdnad på 

medicinska 

avdelning 

 

Metod: Kvalitativa 

med intervjuer 

Urval- 20 

sjuksköterskors 

från 2 olika sjukhus 

och 4 medicinska 

avdelningar 

 

Fem kategorier framkom från sjuksköterskors syn på att 

göra patienter delaktiga i vården; att erkänna patienter 

som samarbetspartner, hantera risker, möjliggör för 

delaktighet, förverkliga delaktighet. Sjuksköterskor 

ansåg att det var viktigt att förstå vad patienter klarar av 

innan delaktighet kunde främjas. 

 

 

 Hög 

13 poäng 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11  

Guinane, J., & 

Chaboyer, W. 

Tidskrift: 

Journal av 

advanced 

nursing 

Årtal: 2015 

10* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Patient 

participation on 

ward for frail 

older people. 

Författare: 

Tutton, E 

Tidskrift: 

Issues and 

innovations in 

nursing practice 

Årtal:2005 

11* 

 

 

 

Att undersöka 

betydelse för 

patient 

delaktigheten för 

äldre personer på 

sjukhus och hur 

vårdpersonaler 

kan öka patient 

delaktighet sin 

vård 

 

Metod- kvalitativa 

med Intervjuer. 

Urval- 3 

fokusgrupper, 24 

intervjuer med 

sjukvårdspersonal 

 

Deltagande är en dynamisk process som är en del av 

arbete för sjuksköterskor och vårdpersonal.   Processen 

framkom i olika tema partnerskap, att förstå personen 

och känslomässig involvera personen. 

 

Hög  

13 poäng 



 

 

BILAGA C: FRIBERGS GRANSKNINGSMALL 

Granskningsfrågor utifrån Fribergs (2012) granskningsmall. Några frågor har omformulerat för att kunna svara med ett ja eller nej. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Är problemet tydligt formulerat?  
2. Finns det teoretiska utgångspunkt? 
3. Finns det vårdvetenskapligteorin beskriven? 
4. Är syftet väl formulerat? 
5. Är undersökningspersoner beskrivna? 
6. Finns det en tydlig metod beskriven? 
7. Är data analyserat på ett utförligt vis? 
8. Hänger metoden och den teoretiska utgångspunkten ihop? 
9. Finns det tydlig representerat resultat? 
10. Förs det några argument? 
11. Finns det en metoddiskussion tydligt redovisat? 
12. Finns det etiska resomang? 

13. Sker det en återkoppling till teoretiska antaganden? 



 

 

BILAGA D; KVALITETSGRANSKNING AV ARTIKLAR 

Resultat artiklar 1-11  

Kvalitetsfrågor 1-13 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Poäng/kvalitet 

1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 10=medel 

2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10=medel 

3 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13=Hög 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13=hög 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13=hög 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13=hög 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13=hög 

8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11=medel 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12=hög 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13=hög 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13=hög 

 

Poängsättning ja =1 poäng Nej = 0 poäng 

 

 Kvalitet:0-7 Poäng= Låg kvalitet 8-10poäng = medel kvalitet 11-13 poäng= hög kvalitet 

 

 

 



 

 

  

 

 


