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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Kommunikation med vårdare ger förutsättning för patienter att vara delaktig i 

vården. Det är av stor vikt att relationen mellan patienter och vårdare byggs på tillit för att 

patienters behov och önskemål uppfylls. När patienter inte får möjlighet till delaktighet, kan 

det leda till ett onödigt lidande.  

Syfte: Beskriva patienters upplevelser av delaktighet i vården.    

Metod: Tolv artiklar har analyserats utifrån en systematisk litteraturstudie med beskrivande 

syntes. 

Resultat: När patienter var prioriterade av vårdare skapades en relation av förtroende. 

Lyhördhet är även en viktig egenskap, eftersom att patienter kan känna sig 

uppmärksammade i relationen med vårdarna. Med stöd av öppenhet och lyhördhet ökar 

förtroendet vilket medför till minskad oro för patienter. När vårdare skapar lämpliga miljöer 

för patienterna att vistas på medför det till att patienter känner motivation till delaktighet.  

Slutsats: Upplevelsen av delaktighet utgår utifrån patientperspektiv. Relationen till 

delaktighet byggs upp med stöd av förtroende och motivation från vårdare. Det är viktigt att 

vårdare är lyhörd vid varje vårdtillfälle för att patienters behov ska uppfyllas. Genom att 

vårdare uppmärksammar varje patients behov medför till ökad delaktighet.   

Nyckelord: Delaktighet, kvalitativ, litteraturstudie, patientperspektiv, vårdrelation. 

 

  



ABSTRACT 

Background: Having a communication with the caregiver gives the patient an option to 

participate. It is of importance that the relationship between the two is built on trust due to 

the needs and wishing of patients fulfils.  

Aim: The purpose of the thesis is to describe patient’s experiences of participation in care. 

Method: Twelve articles have been analysed in accordance with a systematic literature study 

by a descriptive synthesis.  

Result: A relationship built in confidence was created when the patients were prioritized by 

the caregivers. Another important attribute is being responsive, since the patients feels 

appreciated in relation with the caregivers. By being open and responsive the confidence 

increases which leads to a decrease in anxiety for the patients. When a suitable environment 

is created it entails that the patients feel the motivation for participation. 

Conclusion: The experience of participation is based on the patient's perspective. The 

relationship to participation is built on the basis of trust and motivation from the caregivers. 

It is important that the caregiver is responsive at every care opportunity to satisfy the needs.  

The caregivers pay attention to each patient's needs leads to increased participation 

Keywords: Participation, qualitative, literature study, patient’s perspective, caring 

relationship. 
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1 INLEDNING  

Patienters delaktighet i vården har förhållandevis tagits upp i korta sekvenser under 

utbildningen på sjuksköterskeprogrammet på Mälardalens högskola. Intresset för patienters 

delaktighet i vården väcktes i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen men det 

är även något som följt med författarna på ett personligt plan sedan tidigare. Under denna 

period gick det successivt att urskilja vissa mönster, där de patienter som gavs möjlighet till 

delaktighet i sin egen vård tycktes tillfriskna snabbare, förhålla sig mer positivt till vårdare 

och följa rekommendationer bättre. I förhållande till detta har författarna under samma 

verksamhetsförlagda utbildning upplevt att patienter beskrivit att vårdare sällan gjort några 

ansatser till att försöka få dem delaktiga i vården. I samband med detta kunde författarna 

notera att dessa patienter i större utsträckning tycktes ifrågasätta vårdinsatser och förhålla 

sig mer negativt till vården i allmänhet. Vi uppfattade något som liknade uppgivenhet hos 

patienter då ansvar för egna hälsoprocessen avtog.  

Examensarbetet skrivs utifrån ett intresseområde från landstinget Västmanland som 

efterfrågade fördjupad kunskap om delaktighet i vården, avseende möjligheter och hinder för 

patienten. Detta kom att stärka intrycket av att patienters upplevelser av delaktighet är en 

ytterst relevant fråga som bör ha ett betydande utrymme i vården. Främjandet av delaktighet 

tycks utifrån egna iakttagelser försvåras av vårdares höga arbetsbelastning som gör att de 

inte avsätter tillräckligt mycket tid för patienter – vilket kan leda till begränsade möjligheter 

för patienters delaktighet. Som blivande sjuksköterskor vill vi arbeta för att skapa goda 

förutsättningar för att patienter och vårdare ska kunna samarbeta. På så vis skulle det kunna 

möjliggöra att de tillsammans arbetar för att delaktighet uppnås i en trygg vårdmiljö. 

2 BAKGRUND  

Bakgrunden inleds med en redogörelse av examensarbetets centrala begrepp. Detta återföljs 

med en presentation av det teoretiska perspektivet utifrån Kaséns (2002) avhandling om den 

vårdande relationen, inom ramen för examensarbetes intresseområde. Därefter beskrivs en 

sammanställning av tidigare forskning i förhållande till examensarbetets intresseområde. 

Vidare beskrivs relevanta lagar och styrdokument som vårdarna bör utgå från i vården. 

Kapitlet avslutas med en problemformulering.    
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2.1 Centrala begrepp   

Under detta avsnitt redogörs centrala begrepp för att belysa läsaren vad som avses med 

begreppen i detta examensarbete.  

Delaktighet kommer från engelskans ”participation” som härstammar från latinets ”att dela” 

(Eldh, 2014). Delaktighet innebär att dela med sig av tankar eller känslor i syfte att engagera 

både patient och vårdare under specifika vårdtillfällen. Delaktighet innebär även att 

individen ges utrymme att vara aktiv och ha inflytande över beslut i den egna vården. Vidare 

beskrivs vikten av att vårdare ges möjlighet att utöka sina kunskaper avseende delaktighet 

och hur det kan anpassas till varje enskild individ samt att ökad kunskap bidrar till att bevara 

patienters autonoma roll i vården.  

Vårdrelationen, en vårdrelation består av två individer, en patient och en vårdare. 

Vårdrelationen utgörs av ett sampel mellan kommunikation och öppenhet, där båda 

individer känner tillit till varandra. På så sätt kan ett engagemang skapas hos båda parter, för 

att förbättra vårdrelationen sinsemellan. För att få en gynnsam vårdrelation är det essentiellt 

att vårdaren bekräftar patientens känslor, behov och begär (Dahlberg & Segersten, 2010). 

Eriksson (2014) menar på att ingen människa är den andre lik. Vårdarna måste därmed 

kunna anpassa sig till varje given situation med hänsyn till patienters medbestämmande, för 

att skapa förutsättningar till patienters vård. Vidare beskrivs att en utpräglad vårdrelation 

mellan patienterna och vårdarna kan bidra till att minimera ett onödigt lidande.  

Vårdare i detta examensarbete är en legitimerad sjuksköterska som vårdar patienter som är i 

behov av vård. Svenska Akademien (2017) definierar ordet vårdare som en ”person som 

yrkesmässigt ägnar sig åt vård av människor”. 

2.2 Teoretiskt perspektiv 

Det vårdvetenskapliga perspektivet i detta examensarbete kommer utgå från Kasén (2002) 

avhandling om den vårdande relationen. Det vårdvetenskapliga perspektivet har valts 

eftersom att den är förenlig med examensarbetets intresseområde och syfte. Teorin belyser 

upplevelser av den vårdande relationens innebörd, vikten av att förebygga lidande för 

patienter och där vårdare uppmuntrar dem till delaktighet. Teorin kommer att tillämpas 

under resultatdiskussionen. Kasén (2002) beskriver betydelsedimensioner som relateras till 

förpliktelse, förhållande, berättelse och beröring. Förpliktelse är ett löfte om att exkludera ett 

nonchalant bemötande. Det innebär att vårdare tar ansvar för de vårdsituationer som 

omfattas av att lindra patienters lidande. Förhållandet tar hänsyn till att skapa symmetri i 

relationen, vilket innebär att den vårdande relationens betydelse syftar till att värna om 

patienters värdighet i en osjälvisk kärlekshandling. Vårdare anses vara en hjälpsam person 

med avsikt att skapa en trygg tillvaro och bedriva relationen framåt. Berättelsen uppstår när 

patienter är inbjudande och mottagliga för kommunikation, där vårdare är närvarande. 

Beröring uttrycker känslor av värme och omtanke, men kan dessutom framträda olika vid 

olika vårdsituationer. Kasén (2012) beskriver att den vårdande relationen påverkas av att 

vårdare definierar innebörden av att vara vårdare och att kunna handla i enlighet med 
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patienters världsbild. För att få en övergripande bild av betydelsedimensionerna är det viktigt 

att initialt komma underfund med begreppen patient, vårdare och vårdande relation. Ordet 

patient representerar en person som vårdas och som tillåts vara i lidande. Definitionen av 

vårdare föreställer en syster eller en broder som delar gemensamma band och intressen med 

den som vårdas. Vårdare anses vara hjälpsam, osjälvisk och handlar medmänskligt. Den 

vårdande relationen kan påverkas av den attityd som vårdare förmedlar som sedan tolkas 

vidare av patienter. En icke vårdande relation genererar upplevelser av ensamhet och 

övergivenhet, vilket anses vara missgynnande för patienters välmående och orsakar lidande i 

större omfattning. Sammanfattningsvis formas den vårdande relationen om och när vårdare 

blir medaktörer i patienters lidande och kan värna om patient värdighet. 

2.3 Tidigare forskning 

Detta avsnitt beskriver tidigare forskning utifrån ett vårdarperspektiv avseende upplevelser 

av delaktighet i vården.  

Genom att samtala med patienter och utgå från deras behov och önskemål, har vårdare 

möjlighet att motivera samt påverka patienter till att vara delaktiga i vården (Tobiano, 

Bucknall, Marshall, Guinane & Chaboyer, 2015). Vårdares huvudsakliga uppgift är att 

ständigt möjliggöra för patienter att bli delaktiga samt sprida kunskap om fördelarna med 

delaktighet, för att de därefter ska kunna planera sin vård (Vestala & Frisman, 2013). 

Milosevic, Brborovic, Mustajbegovic och Montgomery (2013) beskriver att vårdare skall 

uppmuntra patienter till ökad tillit och förståelse för vilka behandlingsformer som 

förekommer, vilket kan bidra till att de blir mer aktiva och mottagliga för delaktighet i 

vården. Gemensamma beslut, öppna dialoger, delad kunskap om delaktighet och förtroende 

mellan parterna bidrar till att patienters självförtroende och självständighet ökar. Det kan 

enligt vårdare leda till att deras hälsa främjas (Truglio-Londrigan 2013; Frank, Asp & 

Dahlberg 2008). God vård med ökat patientfokus gynnar delaktigheten anser vårdare. Vidare 

klarlägger dem att varje patient är unik och därmed bör hänsyn tas till varje person och 

tillsammans sätta upp individuella mål för att öka delaktigheten hos dem (Vestala & Frisman, 

2013; Truglio-Londrigan, 2013). Vidare framkommer att det är angeläget att vara insatt i 

patienters journal och bakgrundsfakta innan mötet sker för att identifiera vilka behov som 

skall eftersträvas (Eriksson & Nilsson, 2008). Genom att värna om patienters integritet kan 

deras medvetande vid planering av vårdtillfällen stärkas (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2006). 

Följaktligen upplever vårdare att detta i sin tur ökar möjligheter till samarbete och 

delaktighet (Ekdahl, Andersson & Friedrichsen, 2010).   

En god relation baserat på kompetens och tillit ger förutsättningar till ökad delaktighet enligt 

vårdare. För att delaktigheten ska fortlöpa krävs det att patienter befinner sig i en lugn och 

trygg vårdmiljö (Eriksson & Nilsson, 2008). Finfgeld-Connett (2008) understryker att 

vårdare ska uppmärksamma de unika karaktärsdragen hos varje enskild patient och se till att 

deras behov prioriteras, för att främja relationen mellan parterna och därefter stärka 

delaktigheten. Relationen med patienter bör grunda sig på respekt och förtroende. Genom att 

vårdare bygger upp ett förtroende till dem kan det leda till att främja delaktigheten inom 
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vården (Finfgeld-Connett, 2008). Inkludera patienter i varje beslut som tas inom vården kan 

leda till en främjan av ömsesidig relation mellan partierna. På så vis känner sig vårdare 

tillfreds med att de lyckats få patienter delaktiga i sin vård (Truglio-Londrigan, 2013; Frank 

m.fl., 2008). För vårdare är det nödvändigt att relationen ska vara förtroendefull, där ett 

genuint intresse för patienters tillstånd uppvisas med omtanke (Larsson, Sahlsten, Sjöström, 

Lindencrona & Plos, 2007). Vidare beskriver vårdare att beröring kan ha en lugnande 

inverkan på patienter och kan således resultera i en förtroendefull relation inom vården 

(Eriksson & Nilsson, 2008). För att relationen och delaktigheten ska utvecklas hävdar 

vårdare att de behöver spendera mer tid på respektive patient, för att båda ska känna sig 

trygga i vårdmiljön (Vestala & Frisman, 2013; Truglio-Londrigan, 2013). 

Det är väsentligt att finna olika metoder som inkluderar patienter till att vilja medverka i sin 

vård enligt vårdare. Genom att innefatta dem i olika beslut i vården ökar deras 

självständighet och de kan på så sätt bevara sin integritet. Vårdare understryker att 

kommunikation inom vården är väsentlig för att framställa patienters olika önskemål och 

behov. Språk- och informationsanpassning är ett sätt att främja delaktigheten i vården 

(Vestala & Frisman, 2013; Truglio-Londrigan, 2013). En god relation kan leda till en öppen 

och transparent kommunikation anser vårdare (Vendelgård, Hubner & Lindwall, 2010). De 

anser även att det är angeläget att se varje patient som en enskild individ, med olika behov 

och önskemål. Genom att upprätthålla en god dialog kan vårdare tillsammans med patienter 

finna den bäst lämpade vården (Florin, Ehrenberg & Ehnfors, 2008).   

Vårdares arbetsuppgift är att tillgodose patienters kunskap och behov, för att bidra till att 

vården blir ändamålsenlig och effektiv. Det kan resultera i tillfredställelse för båda parterna 

och ge gynnsammare behandlingsresultat. Bemötande gentemot patienter är en viktig aspekt 

för delaktigheten enligt vårdare. De beskriver att det är av stor vikt att vara öppen för förslag 

och se patienter som en resurs till hur möjligheterna för delaktighet kan utvecklas och 

förbättras (Andersson & Olheden, 2012; Ekdahl m.fl., 2010). Viljan till delaktighet varierar 

beroende på vilka möjligheter som ges till dem, enligt vårdare. De understryker att ålder, kön 

och utbildning kan påverka viljan och möjligheten till att vara delaktig i vården (Florin m.fl., 

2008). Vidare redogörs även att autonomi är ett viktigt begrepp för att patienter ska kunna 

vara delaktiga. Vårdare beskriver att med stöd av autonomin kan deras livskvalité förbättras 

och därmed kan patienter påverka sin vård (Penney & Wellard, 2007; Vestala & Frisman, 

2013).  

Patienters ställningstagande vad gäller delaktighet inom vården har på senare år förändrats, 

understryker vårdare. Förändringen har skett i form av att de gått över från paternalism till 

ett förhållningssätt där gemensamma beslut tas med patienter. Vårdare upplever dock att det 

fortfarande uppstår hinder för vilka beslut som är optimala att ta gemensamt med dem 

(Sahlsten, Larsson, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007; Truglio -Londrigan, 2013). Vårdare 

förväntar sig att patienter ska vara delaktiga, men upplever att det uppstår svårigheter i 

vilken utsträckning patienter ska involveras i vården. Andra hinder som vårdare anser kan 

uppstå för patienters delaktighet är när vårdare omedvetet utnyttjar sin maktposition 

(Sahlsten m.fl., 2007). Vårdare upplever att de undermedvetet talar över huvudet på 

patienter, till exempel genom att inte bemöta dem med ögonkontakt eller att de använder sig 

av härskarteknik, vilket kan medföra ett lidande för patienter (Aasen, Kvangarsnes & Heggen 
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2012). Vårdare beskriver att det inte alltid är enkelt att engagera patienter till att vara 

delaktiga under vårdtillfället, vilket medför ett hinder för deras fortsatta delaktighet i vården. 

Vårdare upplever rädsla att utföra felaktiga handlingar under vårdtillfällena som kan 

resultera i att patienter inte upplever delaktighet. De upplever att de inte alltid kan ta till sig 

sin yrkesroll på ett professionellt sätt, så att patienter känner sig fullkomligt delaktiga i 

vården. De menar att det är viktigt att vara motiverande, ha ett trevligt bemötande och dela 

med sig av sina erfarenheter och kunskaper, men att detta inte alltid går att tillämpa 

(Sahlsten m.fl., 2007). Det framgår även att det är viktigt att vården är individanpassad och 

att patienters behov synliggörs, men att den stressiga miljön medför att de inte får den tid 

som krävs, enligt vårdare (Truglio – Londrigan, 2013).  

Vårdare menar att deras yrkeskompetens handlar om att kunna uppvisa förståelse i 

oförutsägbara händelser, kunna fatta beslut i etiska dilemman och agera i samspel mellan 

olika professioner, för att främja delaktigheten (Kvangarsnes, Torheim, Hole & Öhlund, 

2013). Relationen med patienter kan enligt vårdare brista på grund av vårdtyngd och 

tidsbrist. Vidare menar de att tidsbrist medför att de sällan tar upp patienters möjlighet till 

delaktighet i omvårdnadens olika moment, som vid utvärdering och planering för 

vårdtillfället (Penney & Wellard 2007). Delaktigheten kan därav försummas när vårdrutiner 

behöver prioriteras. Vårdare menar att de känner sig stressade och otillräckliga över att inte 

hinna med arbetsuppgifterna när de blir kvar hos patienter vid informationssamtal, vilket 

orsakar ett lidande för dem (Sahlsten m.fl., 2007). De uppger vidare att vårdens rutiner och 

organisation även kan påverka patienters delaktighet, vilket skapar hinder för medverkan och 

gemenskap (Vestala & Frisman, 2013; Truglio-Londrigan, 2013). Vidare beskriver vårdare att 

stressen i vården medför att patienters medbestämmande inte främjas, vilket skapar ett 

lidande. Detta kan enligt vårdare skapa ett hinder för delaktigheten i vården (Penney & 

Wellard, 2007).  

Vårdare beskriver att det kan uppstå hinder i vården vad gäller delaktighetens innebörd om 

öppna dialoger inte prioriteras. Det kan medföra till att kommunikationen brister och 

missförstånd kan uppkomma. De anser att fokus ska ligga på en god samverkan mellan båda 

parterna, för att det ska avspegla en ideal vårdmiljö. Fokus på samarbete kan enligt vårdare 

inte ständigt prioriteras, trots att viljan finns (Kvangarsnes m.fl.,2013). Vårdare beskriver att 

kommunikationen kan brista när vårdtyngden är hög och kan därmed orsaka att relationen 

med patienter inte utvecklas och delaktigheten hamnar i skymundan. Det kan vidare medföra 

att patienters vilja och önskemål utesluts, vilket kan leda till ett lidande och de hamnar i ett 

mörker enligt vårdare (Sahlsten m.fl., 2007). Vårdare beskriver även att hinder i 

kommunikationen kan uppkomma om patienter har språk- eller talsvårigheter, då de varken 

förstår eller kan göra sig förstådda. Kommunikation är enligt vårdare grunden till en 

framgångsrik vård (Kvangarsnes m.fl., 2013). 

2.4 Lagar och Styrdokument   

Hälso- och sjukvårdslagens [HSL] (SFS, 1982:763) utgångspunkt är att bedriva god hälsa och 

lika vård för hela befolkningen. Vidare menas att vården ska ges med respekt för alla 
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människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Patientlagen (SFS, 

2014:821) hänvisar till hur information bör tillämpas i hälso- och sjukvården och beskriver 

det som en del av patientens rättigheter. Patienten har rätt att bli informerad kring sitt 

hälsotillstånd (kap. 3, 1§). Det innebär att patienten bör få kunskap om vilka 

behandlingsformer som förekommer, när de förväntas ges och hur de ska genomföras. 

Patienten bör få kännedom kring samtliga risker som föreligger i den valda 

behandlingsformen samt få möjlighet att själva kunna bestämma för alternativa behandlings 

möjligheter (kap. 3, 2§). Information som inte kan överlämnas till patienten, överlämnas per 

automatik till patientens närstående om sekretess eller tystnadsplikt inte föreligger (kap. 3, 

5§). Informationen ska anpassas till patienten vad gäller, ålder, mognad, språklig bakgrund 

(kap.3,6§). Personen som redogör för angiven information, ska försäkra sig om att patienten 

förstår innebörden och betydelsen av den information som ges (kap.3,7§). Vidare beskrivs det 

att hälso- och sjukvården ska utföras i samråd med patienten (kap.5, 1§). Patienten ska få 

möjlighet att kunna medverka i sin egen vård, genom att de på egen hand genomför vissa 

behandlingsåtgärder (kap.5,2§). Närstående ska kunna medverka i patientens vård om 

sekretess eller tystnadsplikt inte föreligger (kap.5, §). 

Svensk sjuksköterskeförening (2014) beskriver att sjuksköterskans huvudsakliga 

ansvarsområde är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Vården ska ligga till grund för att visa respekt för människliga rättigheter, rätten till att fatta 

egna beslut samt ha ett gott bemötande. Omvårdnad ska ges med respekt, vara oberoende av 

ålder, hudfärg och etnisk bakgrund. Vårdarna visar hänsyn till integritet, autonomi och 

medlidande. Patientuppgifter hanteras konfidentiellt med hänsyn till överenskommet 

samtycke och sekretess. Vårdarna strävar efter att aktualisera sin yrkeskompetens genom att 

ständigt skaffa sig kunskap inom aktuellt område. Öppna dialoger uppmärksammas och 

bidrar till en mer pålitlig vårdkultur, där vårdarna skapar förståelse kring angiven 

information. Patienten ges möjlighet att kunna ifrågasätta given information och ges 

utrymme att i en lugn tillvaro kunna tolka den.  

2.5 Problemformulering 

Delaktighet syftar till att ge patienter utrymme att vara aktiva i beslut som avser deras egen 

vård. Vårdrelationen utgörs av ett samspel mellan vårdare och patienter där kommunikation 

och öppenhet utgör grunden till att båda individer känner tillit till varandra. Tidigare 

forskning visar att vårdare gått över från paternalism till att gemensamma beslut tas 

tillsammans med patienter. Hinder kan uppstå i form av att vårdare inte har kännedom om i 

vilken utsträckning patienter bör vara delaktiga i vården. Ytterligare hinder som anses uppstå 

är när vårdare omedvetet utnyttjar sin maktposition i form av de använder sig av 

härskarteknik eller att de undermedvetet talar över huvudet på patienter. Det kan vara 

genom att patienter inte bemöts med ögonkontakt. Vårdare har i sin profession skyldighet att 

utgå från lagar och styrdokument. Det är angeläget att vården ges med respekt för alla 

människors lika värde, vilket innebär att ta hänsyn till patienters behov, värna om autonomi 

och integritet. Lagar och styrdokument upplyser om att patienter inom sjukvård ska få 

möjlighet att delta i sin egen vård och kunna utföra vissa behandlingsåtgärder på eget ansvar. 
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I tidigare forskning framgår det även att vårdare upplever en hög arbetsbelastning, vilket är 

en bidragande orsak till att patientfokus åsidosätts. Det framkommer dessutom att vårdare 

upplever rädslor om att utföra felaktiga handlingar som kan ge negativ inverkan och orsaka 

lidande för patienter. Utifrån det vårdvetenskapliga perspektivet är det väsentligt att upplysa 

om den vårdande relationens innebörd, för att förebygga lidande för patienter och på så vis 

kan vårdare uppmuntra dem till delaktighet. Ambitionen är att bedriva ökad kunskap för den 

problematik som förekommer inom vården för att ge patienter möjlighet att uppleva 

delaktighet i vården.  

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av delaktighet i vården. 

4 METOD 

Analysmetoden som valdes var en systematisk litteraturstudie med en beskrivande syntes 

enligt Evans (2002). Kvalitativ metod valdes som analys då Friberg (2016) anser att det 

medför till en ökad förståelse av det specifika fenomenet som undersöktes i studien. För att 

öka förståelsen av patienters upplevelse av delaktighet i vården, valdes kvalitativa artiklar 

med vårdvetenskaplig grund. Friberg (2016) skriver att varje enskild kvalitativ studie erhöll 

ett kunskapsvärde och genom sammanställning av flera studiers resultat skapades en 

förståelse och ökad kunskap av det valda fenomenet som undersöktes. Syftet med en 

systematisk litteraturstudie med en beskrivande syntes är att analysera resultatavsnittet som 

framkommit i artiklarna. Analysen av artiklarnas innehåll gjordes med en minimal 

omtolkning. Analysen bestod av fyra steg och utgår från Evans (2002) beskrivande syntes. 

Det första steget innefattade insamling av datamaterial, i det andra steget identifierades 

nyckelfynd från artiklarna, det tredje steget innebar urskiljning av teman och subteman och 

slutligen i det fjärde steget beskrevs fenomenet som framkom under analysen.   

4.1 Dataanalys och urval 

Det första steget enligt Evans (2002)  var att samla in kvalitativ data för att sedan göra ett 

urval av de insamlade artiklarna. Urvalskriterierna bestämdes i form av inklusion- och 

exklusionskriterier, för att säkerställa att artiklarna svarade på examensarbetes syfte. 

Artiklarna söktes fram i databaser som innefattade vårdvetenskapliga artiklar. Det centrala i 

artikelsökningen var att sökorden skulle grundas på det specifika fenomenet som skulle 
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undersökas för att artiklarna skulle besvara syftet i examensarbetet. Databaser som användes 

var CHINAL Plus och PubMed, de specifika databaserna valdes eftersom de hade en 

vårdvetenskaplig inriktning. De återkommande sökorden som användes vid sökning av 

artiklar var: patient perception, participation, decision making, patient perspective och 

nursing care.  Söktekniken som användes för att söka fram artiklar var trunkering och 

boolesk. Östlundh (2016) beskrev att vid artikelsökningen kan trunkering användas som 

skrivs med * i CHINAL plus och PubMed. Trunkering användes då den underlättade 

sökningen. Det var tillräckligt att skriva in ordstammen på det specifika ordet, därefter 

avsluta med trunkering *, för att få träffar på alla ord som börjar med ordstammen. För att 

bestämma vilket samband de olika sökorden har i databaserna används den booleska 

söktekniken (Östlundh, 2016). Det booleska ordet som användes i detta examensarbete var 

AND, för att databaserna skulle söka på artiklar som handlade om delaktighet, upplevelser 

och utgå från patientperspektiv i vården.  

En sekundärsökning utfördes på några av artikelförfattarnas namn, därför att det vid sökning 

av artiklarna framkom att författarna skrivit fler artiklar som berörde området delaktighet. 

Österlund (2012) beskrev att en sekundärsökning är ett verktyg som kan utöka 

datamaterialet för att slutresultatet skulle bli så bra som möjligt. Vid artikelurvalet valdes de 

som var granskade enligt Peer Review och artiklar som innehöll abstract, eftersom att de 

upplevdes som relevanta och trovärdiga. De artiklar som valdes ut för analys utgick utifrån 

patientperspektiv om upplevelserna av delaktighet. 

4.1.1 Inklusionskriterier  

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle grunda sig på en kvalitativ ansats med 

vårdvetenskaplig grund. Artiklarna skulle svara på examensarbetets syfte vilket var att 

beskriva patienters upplevelse av delaktighet i vården. Det var angeläget att varje artikel 

beskrev sitt etiska godkännande och sitt etiska krav. Artiklarna skulle utgå från patienters 

upplevelser av delaktighet i vården därför ställdes inga krav på patienters kön, ålder och 

diagnos. Artiklar som beskrev både patient- och vårdarperspektiv inkluderades då patienters 

upplevelser framkom. För att ta del av ny och relevant forskning i databaserna, avgränsades 

publiceringsåren i första skedet från 2013- 2017. Publiceringsåren utökades sedan till 2010-

2017, eftersom att tidigare avgränsning av åren resulterade i begränsade artiklar. Artiklarna 

skulle vara vetenskapligt granskade, vilket innebar att de var referatgranskade.  Inga krav 

ställdes på artiklarnas tidskrift eller vart studien genomförts, artiklarnas tidskrift skulle vara 

vetenskapligt granskade. För att kontrollera att artiklarna var vetenskapliga, granskades dem 

i Ulrichweb. I början gjordes en avgränsning på full text i databassökningen, efter flertal 

sökningar exkluderades avgränsningen eftersom flera artiklar fallerade under sökningen. 

Artiklarna skulle innehålla de specifika sökorden i titel, nyckelord eller i sammanfattning. 

För att de sökta artiklarna skulle kunna analyseras var kraven att de skulle vara skrivna på 

svenska, norska eller engelska. 
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4.1.2 Exklusionskriterier 

Exklusionskriterierna var kvantitativa artiklar och artiklar som inte svarade på 

examensarbetes syfte. Artiklarna som utgick utifrån vårdare- eller anhörigas perspektiv 

exkluderades, då examensarbetets fokus var att belysa patienters upplevelser av delaktighet i 

vården. Artiklar där metod- och resultatavsnitt inte beskrevs tydligt exkluderades.  

Under bilaga A presenteras sökmatrisen, som visar hur sökningen av artiklarna har utförts. 

Artiklarna har kvalitetsgranskades med stöd av Fribergs (2012) kvalitetsfrågor. Vid 

kvalitetsgranskningen ställdes 14 frågor, kvalitetsgranskningen av artiklarna presenteras i 

bilaga B. Kvalitetsfrågorna modifierades så att det var möjligt att besvara frågorna med Ja 

eller Nej. Ett poängsystem skapades för att varje fråga skulle poängsättas. För frågor som 

uppfyllde Ja utdelades 1 poäng, och för ej uppfyllda, det vill säga Nej, tilldelades inga poäng. 

Kvalitetsgranskningen utifrån Friberg (2012) gjordes för att bedöma kvalitén på varje artikel. 

Efter kvalitetsgranskningen kunde exkludering eller inkludering av artiklarna ske. Artiklarna 

som inkluderades var 11 stycken. De artiklar som ingår i examensarbetet presenteras i bilaga 

C, där syfte, metod, resultat beskrivs parallellt med författare, årtal på artikel och tidskrift. 

4.2 Dataanalys och genomförande 

Det andra steget i Evans (2002) analys var att identifiera nyckelfynd utifrån de valda 

artiklarnas resultat. Det som kännetecknade nyckelfynd var delar i resultatavsnittet såsom 

meningar eller ord som svarade på examensarbetets syfte. Initialt lästes artiklarna av 

författarna upprepade gånger, för att kunna förstå och åstadkomma en helhet av vad 

artiklarna handlade om. Detta var viktigt för att ta reda på om artiklarnas innehåll svarade på 

examenarbetets syftet. Artiklarna lästes upprepade gånger, för att nyckelfynden skulle kunna 

identifieras. Genom att artiklarnas resultat analyserats blev textinnehållet tydligare, 

nyckelfynden som identifierades i artiklarna markerades med gul markeringspenna. Denna 

metod utfördes enskilt av författarna för att sedan tillsammans jämföra om texten i artiklarna 

hade uppfattats likadant. Författarna bedömde tillsammans de identifierade nyckelfynden 

utifrån likheter och olikheter som sammanställdes i olika kategorier. De identifierade 

nyckelfynden som svarade på examensarbetes syfte var 176 stycken. I det tredje steget av 

Evans (2002) analys framställdes teman och subteman. Från de sammanställda 

nyckelfynden kunde två teman identifieras. Vidare beskrivs det att utifrån de identifierade 

teman kunde subteman skapas. Genom att subteman identifierades, fanns möjlighet till ökad 

förståelse av det specifika fenomenet. Det fjärde steget i analysen var att kunna beskriva det 

specifika fenomenet, i examensarbetet var det specifika fenomenet patienters upplevelser av 

delaktighet i vården. De teman och subteman som identifierades jämfördes med artiklarnas 

resultat för att bekräfta att inga tolkningar av textinnehållet i artiklarna har gjorts. Evans 

(2002) menade att citat från artiklarna skulle presenteras under resultatavsnittet, detta för 

att fenomenet skulle vara tillförlitligt. I examensarbete har det använts citat och referenser 

utifrån de nyckelfynd som har identifierats, för att återge det som stod i artiklarna, det vill 

säga originaltexten. Slutligen presenteras nyckelfynd, tema och subteman i en tabell (se tabell 

1). 
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Tabell 1, visar ett exempel på analys   

Nyckelfynd Tema Subtema 

”The nurse understands me when I say 
what I think…… not just someone saying, 
”You cannot carry on with that”….. It 
doesn´t work. You must be understood; 
otherwise, it doesn´t help.” (Brobeck, 
Odencrants, Bergh & Hildingh, 2014, p. 
4) 

Förtroende till 
vårdare 

     Bekräftelse 

“The nurse was there when I needed it. 
She was personal towards me, took her 
time and sat down with me.” The nurse 
confirmed the patient by showing “that 
she cared and wanted to get to know me. 
She could really confirm my feelings, I 
felt I was believed” (Larsson, Sahlsten, 
Segesten & Plos, 2011b, p.3) 

Trygghet  

 

4.3 Etiska överväganden 

Examensarbetet baserades på vetenskapliga artiklar. Artiklarna har gått igenom en etisk 

prövning och visat att de uppfyller de etiska kraven enligt Codex (2017), vilket innebär att de 

granskats av en regional nämnd och fått godkännande av att vara av god kvalité. Artiklarna 

skulle vara "peer reviewed", vilket betyder att de är oberoende och anonymt granskade av 

forskare. Artiklarna granskades med minimal omtolkning. Eftersom att texterna i artiklarna 

var på engelska fanns det risk att språkbristningar kunde ske i form av att hänsyn inte skulle 

tas till idiomatiska formuleringar, ordföljd eller andra unika språkliga uttryck vid 

direktöversättning. För att inga språkförbistringar skulle ske användes lexikon vid 

översättning till svenska. Detta för att minimera att det skulle ske några misstolkningar av 

originaltexten. Codex (2017) riktlinjer gällande förbud av plagiering användes vid skrivande 

av examensarbetet. För att inte försumma Codex riktlinjer kopplades innehållet i texten till 

artiklarnas originalkällor. Citat som används i examensarbetets resultatavsnitt baseras på 

nyckelfynd som identifierades i artiklarnas originaltext. Detta för att uttryckligen återge vad 

artiklarna beskriver, vilket medför till ökad tillförlitlighet i examensarbetet. 

5 RESULTAT 

Vid dataanalysen formades två teman med tre tillhörande subteman per teman som 

presenteras i tabell 2. Resultatet innehåller citat skrivna på engelska eftersom det var 

ursprungsspråket i artiklarna. Det genomfördes för att återge värdefull information som 

framkommer ur artiklarna vilket förhoppningsvis ledde till ökad trovärdighet.  
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Tabell 2: Teman och subteman 

Tema Subtema 

 

 
Förtroende till vårdare  

 

- Öppenhet  

- Trygghet 

- Bekräftelse 

 
 
Motivation till delaktighet  

 

- Uppmärksamhet 

- Uppmuntran 

- Stöd 

 

5.1 Förtroende till vårdare  

Förtroende upplevdes när det uppstod öppenhet mellan patienter i relation till vårdare. 

Öppenhet förekom när frågor om personliga livsberättelser ägde rum. Förtroende skapades i 

relation till vårdare om tid fanns att prioritera till patienters fördel. Lyhördhet var för 

patienter en viktig egenskap för vårdare att lyfta fram, i avsikt att uppmärksamma den unika 

historia varje patient bar på. I relationen var det även värdefullt att synliggöra patienters 

självkännedom. Patienter fick beskriva upplevelser ur egna perspektiv, där de fick utrymme 

att vara kunskapsrika och tagna på allvar. De var insatta i sin egen bakgrundshistoria, vilket 

var en fördel för relationens utgångspunkt. Upplevelser av förtroende kunde åstadkomma 

mindre oro i vardagen och det gav patienter förutsättningar att bygga upp sitt 

självförtroende, för att ta del av delaktighetens betydelse. Förtroendet för patienter var en 

upplevelse som uppstod med tiden och skapades genom följsamhet. Med tiden kunde 

patienter känna sig avslappnade, vilket gav upplevelser av trygghet och genom följsamhet 

upplevdes bekräftelse. Ur temat förtroende till vårdare kunde följande subteman urskiljas: 

öppenhet, trygghet och bekräftelse.   

5.1.1 Öppenhet  

Öppenhet upplevdes med tiden och under interaktiva sammanhang mellan patienter och 

vårdare. Upplevelser av öppenhet skapades allteftersom patienter och vårdare med tiden 

kunde utveckla och forma en relation till varandra (Moreau, Carol, Dedianne, Dupraz, Pedriz 

& Lainé, 2012; Lindberg, Kreuter, Taft & Person, 2013). I relationen kunde patienter ta del av 

vårdares kompetens, vilket var en förutsättning för öppenhet. Patienter upplevde öppenhet 

om vårdare kunde visa på att de hade erfarenhet, kunskap och kompetens för sitt yrke 

(Nygårdh, Malm, Wikby & Ahlström, 2012; Moreau m.fl., 2012). Upplevelser av öppenhet 

skapades med hjälp av den kommunikation som uppstod under samtalen. Samtalen var en 

förutsättning för patienter att kunna uttrycka sig, ställa frågor och få svar på de frågor som 

var betydelsefulla för den dagliga planeringen, tillsammans med vårdare (Moreau m.fl, 

2012). Dialogerna representerade en plats för utbyte av tankar, vilket enligt patienter kunde 

främja de gemensamma intressena och upplevdes som förtroendefullt (Tveiten & Knutsen, 
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2011). Öppenhet upplevdes om och när vårdare visade intresse för patienter, kunde 

uppmärksamma behov och hade ett öppet förhållningssätt. Patienter upplevde delaktighet 

när information från vårdare framkom i form av öppen dialog. Information som lämnades ut 

från vårdare var inte avsedd att dölja uppgifter om patienter. Det var därav väsentligt för 

patienter att information som lämnades ut kunde överensstämma med vårdares uppgifter. 

(Lindberg m.fl., 2013). “Well, it (Patient participation) means that they listen to me. They 

listen and get to know who I am. Then you feel that you participate.” (Lindberg m.fl., 2013, p 

835). Lyhördhet var en egenskap där patienter kunde uppleva öppenhet. Lyhördhet var för 

ett budskap som förmedlade uppmärksamhet och omtanke. De ville känna sig 

uppmärksammade och tagna på allvar, vilket resulterade i att förtroendet för vårdare 

successivt kunde öka. Patienter upplevde öppenhet när vårdare var nära till hands och 

lyssnade till personliga livsberättelser (Moreau m.fl., 2012). 

5.1.2 Trygghet  

Upplevelser av trygghet påvisades för patienter när vårdare fick möjlighet att förstå 

patienters tankar. Genom att patienter har kunnat uttrycka sina tankar har det varit 

användbart för vårdaren att ta del av och på så sätt betrakta relationen som medmänsklig 

(Brobeck, Odencrants, Bergh & Hildingh, 2014). ”The nurse understands me when I say what 

I think…… not just someone saying, ”You cannot carry on with that”….. It doesn´t work. You 

must be understood; otherwise, it doesn´t help.” (Brobeck m.fl., 2014, p. 4) Det framkom att 

upplevelser av trygghet skapade förtroende i relationen mellan patienter och vårdare. 

Patienter upplevde trygghet när de fick bevara sin autonomi. De strävade efter 

individanpassad vård som skulle anpassas efter varje unik situation. För patienter var 

upplevelser av trygghet även när de kunde bevara den personliga kontakten i relation till 

vårdare (Shay & Lafata, 2014). Patienter var i behov av att det utformades personliga möten, 

där det fanns tillfällen för dem att samtala och rådfråga om de situationer som var otydliga 

att förstå (Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos 2011b). “The nurse was there when I need it. 

She was personal towards me, took her time and sat down with me.” (Larsson, m.fl., 2011b, p. 

3). För att uppleva trygghet ville patienter ha förslag på vilka metoder som var mest relevanta 

och lämpade för dem. Det resulterade i att patienter kunde uppleva sig tillfreds och nöjda 

med den vård som erbjöds. Patienter betonade vikten av att få rekommendationer om 

egenvård, vilket var en trygghet för dem att ha nytta av utanför vårdmiljön. 

Rekommendationer om egenvård, gav patienter förutsättningar att vara självständiga och 

oberoende av andra. Det i sin tur ansågs vara bidragande egenskaper för delaktighet och 

bidrog till upplevelser av trygghet. Det var betydelsefullt för patienter att tillsammans med 

vårdare skapa en sammanfattande helhetsbild för hur de i fortsättningen skulle kunna ta 

hand om sin vård i hemmet, vilket var en del av den egna vården (Larsson m.fl., 2011b). 

5.1.3 Bekräftelse 

Upplevelsen av bekräftelse förekom när patienter fick kännedom om vad som krävdes av dem 

under vårdtillfällena. Bekräftelsen uppstod under vårdtillfällen då vårdare använde sig av 

tydliga språktermer och hade ett tydligt kroppsspråk. Vid tillfällen då det förekom svåra 

språktermer skulle dessa förtydligas för patienter, för att minimera eventuella missförstånd. 
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Det var därmed av stor vikt att information var transparent, tydlig och gav upphov till 

förståelse för patienter (Höglund, Winblad, Arnetz & Arnetz, 2o1o; McMurray, Chaboyer, 

Wallis, Johnson & Gehrke, 2010). ”They tried to tell me what was going on, and said that 

´now we are trying this´and ´now we are trying that´. So I was very content with that´” 

(Höglund m.fl., 2010, p. 486). Genom att bli bekräftad under vårdtillfällena, gavs 

förutsättningar att bevara självkänslan hos varje enskild individ och där bekräftelsen var en 

individuell upplevelse. Patienter hade som önskemål att vårdare skulle intressera sig för och 

vara en del av deras delaktighet, vilket ansågs vara bekräftande (Nygårdh m.fl.,2011). 

Patienter ville ta del av de emotionella sidorna hos vårdare, för att fördjupa relationen. De 

emotionella sidorna ansågs stämma överens med patienternas sidor, vilket resulterade i att 

de kände bekräftelse. Det kunde utforma personlig kontakt med den person patienter hade 

framför sig och ledde till att relationen kunde bevaras. Genom upplevelser av bekräftelse 

kunde patienter uppnå förståelse för vilken betydelse delaktighet kunde leda till (Larsson, 

Sahlsten, Segesten & Plos, 2011a).  

Patienter strävade efter upplevelsen av bekräftelse och därav var det väsentligt att vårdare 

kunde framföra ett tydligt kroppsspråk (McMurray, m.fl., 2010). ”They give me the 

impression they´re intrested in me – I can feel it in the way they approach me. It´s me they 

see as the person at the centre – they don´t just flit by.” (Nygårdh m.fl., 2011, p. 900). 

Upplevelser av bekräftelse skapade utrymme för patienter att kunna uttrycka sig verbalt, för 

att få återkoppling av vårdare kring de tankar som var aktuella att uppmärksamma (Nygårdh 

m.fl., 2011).  

5.2 Motivation till delaktighet  

Det framkom att patienter kunde uppleva motivation när det uppstod behagliga miljöer. 

Miljöer där de kände sig accepterade och tagna på allvar som enskilda individer. Upplevelser 

av motivation gav patienter förutsättningar till nya förändringar och utmaningar under deras 

vårdvistelse. Motivationen var ett stöd för patienter att kunna ta sig igenom den påfrestande 

och främmande miljö som vården förorsakade. För patienter var det viktigt att vårdarnas 

sinnesstämning förmedlade harmoni och skänkte ro. De hade även önskemål om att 

vårdarna kunde skapa humor i vardagen och ta med sig det humoristiska tillvägagångssättet 

vid olika vårdsituationer. Humorn kunde upplevas som motiverande för patienter och det 

ansågs vara uppmuntrande för dem. Ur temat motivation till delaktighet kunde följande 

subteman urskiljas: uppmärksamhet, uppmuntran och stöd. 

5.2.1 Uppmärksamhet 

Patienter upplevde uppmärksamhet när de fick möjlighet att tala om för vårdare att de var 

påverkade av smärta. Smärtan ansågs vara outhärdlig och plågsam, vilket kunde påverka 

patienters upplevelser av delaktighet på ett negativt sätt. Vid tillfällen då patienter fick den 

uppmärksamhet som de eftersträvade, var det av stor vikt att uppmärksamheten kunde 

framkalla upplevelser som kunde kopplas till vad de tidigare upplevt och var vana vid. Vanor 
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som till exempel att vara fria från smärta (Tveiten & Knutsen, 2011). Patienter beskrev att det 

var väsentligt att tillfriskna för att återgå till sina vardagliga rutiner (Soleimani, Rafii & 

Seyedfatemi, 2010). De hade önskemål om att tillsammans med vårdare skapa 

förutsättningar att utföra förberedande samtal inför hemgången (Tveiten & Knutsen, 

2011).”They have to know everything to give the full benefit. If they don’t allow me to tell all 

about myself, then they have no basis for helping me” (Tveiten & Knutsen, 2011, p. 336).  

Patienter ansåg att det var av stor vikt att vårdaren i sin professionella yrkesroll hade insikt i 

deras hälsotillstånd och bakgrund om respektive patient, för att på så sätt kunna ge 

tillräckligt med uppmärksamhet och därmed få dem att medverka i sin vård (Tveiten & 

Knutsen, 2011). 

 

Patienter ansåg att de därmed fick en positiv upplevelse av vården, tack vare de öppna 

dialogerna och den kommunikation som var baserad på både muntlig och skriftlig 

information (Larsson m.fl., 2011b). ”I was given time to think and ask questions, so I know 

what it is all about” (Larsson m.fl., 2011b, p.3 ). Uppmärksamhet skapade förutsättningar till 

att patienter engagerade sig i sin vård och upplevde att de var delaktiga under och efter 

vårdtillfällen. (Larsson m.fl., 2011b). ”The nurse also gave written material: “I was given 

brochures and books to read, which enabled me to form my own opinion and understand 

better how it is all connected” (Larsson m.fl., 2011b, p.3). Patienter kunde engagera sig i sin 

egen vård och de införskaffade sig kännedom och kunskap om sina sjukdomar, som var en 

del av delaktigheten. De kunde på så sätt förbereda sig att uppleva och möta delaktighet 

(Larsson m.fl., 2011b). 

5.2.2 Uppmuntran 

Genom att bli uppmuntrad innebar för patienter att bli inspirerade och motiverade till 

successiva förändringar och utmaningar. Alla människor är olika och behöver olika mycket 

stöd för att uppnå delaktighet. Därför hade patienter som önskemål att vårdare skulle ta reda 

på vilka behov varje person hade. De var i behov av att bli uppmuntrade på olika sätt och i 

olika vårdsituationer, vilket därmed skapade mening med livet. Patienters upplevelse av 

uppmuntran baserades på vårdarnas engagemang och sin yrkesprofession. Det varierade 

även i upplevelse bland patienter i förhållande till varje enskild individs behov. Det var även 

av stor vikt att vårdarna kunde ha en öppensinnad och instinktiv känsla för vilka behov som 

eftersträvades. Patienter kunde på så sätt värdera vårdarnas tillvägagångssätt som positiv och 

motiverades till att vilja vara delaktiga (Brobeck m.fl., 2014). ‘‘In my case the nurses know I 

like to enter into the discussion and they invite me to ask questions.’’ (McMurray m.fl., 2010, 

p. 23). De tillfällen då vårdare kunde vara mottagliga för patienters tankesätt visade sig vara 

de tillfällen där patienter var uppmuntrade. Patienter visade tacksamhet när de blev inbjudna 

att ställa frågor i olika vårdsammanhang och i olika diskussioner, vilket upplevdes 

motiverande för dem. Under ronden fanns det tillfällen för patienter att bli uppmuntrade. De 

kunde under ronden förmedla sina åsikter eftersom uppmärksamhet riktades mot patienter 

och de kunde uppleva att de blev delaktiga under den interaktiva dialogen (McMurray m.fl., 

2010). 
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Well you’re the subject aren’t you? I mean you’re the topic of conversation in the handover . . . 

they’re talking about you so if you’ve got anything to say by all means say it and . . . they can 

sort of discuss it. You can get involved, you can speak to them and get involved in it 

(McMurray m.fl., 2010, p. 23).  

Uppmuntran kan handla för patienter om att vara en del av de humoristiska karaktärsdragen 

som vårdare skapat. De blev uppmuntrade vid de tillfällen vårdare kunde skapa en trevlig 

vårdmiljö under vårdvistelsen. För patienter föranledde det till energi och skapade god 

stämning bland omgivningen, där de för en stund kunde glömma upplevelser av oro, smärta 

och obehag (Tyrrell, Levack, Ritchie & Keeling, 2012).  

5.2.3 Stöd 

Patienter beskrev att deras möjlighet till delaktighet ökade när de fick stöd av vårdare. De 

hade önskemål om att vårdare skulle tydliggöra och vägleda hur de på bästa sätt kunde gå 

tillväga för att uppnå delaktighet. De ville vara måna om vilka tillvägagångssätt och alternativ 

som fanns för att vara delaktiga. För patienter var det betydelsefullt att få stöd i rätt riktning 

för att uppleva delaktighet. Det som krävdes för att bli delaktiga, var att de blev motiverade 

(Tyrrell m.fl., 2012). När patienter fick rekommendationer från vårdare upplevdes det som 

att få stöd. Det kunde till exempel vara rekommendationer och förberedelser för hur de i 

framtiden skulle hantera vardagssituationen när de återvänder hem. ”When I got back home, 

I went through everything we had talked about, and it felt really good. I was really happy…the 

nurse radiates real positivity and made me feel that I could easily fix this.” (Brobeck m.fl., 

2014 p. 4). I de situationer där patienter kände att de misslyckades, var det betydelsefullt att 

få det stöd de var i behov av, vilket framgår i följande citat: ”It absolutely felt as if I could not 

deal with this myself. I won´t….. I must have someone to support me.” (Brobeck m.fl., 2014, 

p. 4). 

Det fanns tillfällen då patienter hade svårt att vara delaktiga på grund av olika situationer och 

hinder. Hinder som till exempel att ha nedsatt rörelseförmåga och inte kunna lyfta en gaffel 

ordentligt. Det var vid dessa tillfällen som patienter hade önskemål om att få extra stöd och 

var i behov av att bli motiverade och engagera sig i sin vård. Vårdares stöd bestod av att tala 

om för patienter hur de istället skulle gå tillväga, för att minska upplevelse av frustration som 

det kunde medföra när det inte gick att klara av dessa enkla vardagsmoment (Tyrrell m.fl., 

2012). Det var även viktigt för patienter att känna sig respekterade, när vårdsituationerna var 

betungande. Patienter fick i dessa situationer uppleva att det var vedertaget att inte klara alla 

moment i vården under ett och samma tillfälle (Brobeck m.fl., 2014; Tyrrell m.fl., 2012). 

Genom att patienter fick stöd i sina vårdrutiner innebar det för dem att de kunde uppleva 

motivation och engagera sig till fortsatt delaktighet i vården. Det var även viktigt att vårdare 

var pedagogiska i sitt arbetssätt, då patienter uttryckte önskemål om att få lära sig vara mer 

delaktiga. En miljö som skapades tillsammans med vårdares stöd, vilket var viktigt för 

uppnåendet av delaktighet (Tyrrell m.fl., 2012).  
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6 DISKUSSION 

Under denna rubrik presentas resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. I 

resultatdiskussionen redogörs de centrala delar som beskrivs i resultatavsnittet att lyftas 

fram och diskuteras mot tidigare forskning, teoretiskt perspektiv samt lagar och 

styrdokument. I metoddiskussionen kommer styrkor och svagheter gällande val av metod, 

dataanalys och urval att diskuteras. Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet relaterad 

till examensarbetet kommer även att diskuteras i metoddiskussionen.  I etikdiskussionen 

diskuteras dem etiska ståndpunkterna i förhållande till examensarbetet.  

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters upplevelser av delaktighet i vården. 

Resultatet uppvisade två teman, vilket var förtroende till vårdare och motivation till 

delaktighet. Genom dessa teman skapades subteman, som kommer att vara med i 

diskussionen nedan i enlighet med resultatavsnittets ordningsföljd.  

Det som utmärkte förtroende var när öppenhet uppstod mellan patienter och vårdare. När 

vårdare avsatte tid för att prioritera patienter skapades förtroende i relationen mellan 

parterna. Patienter upplevde att förtroende gav förutsättningar att bygga upp sitt förtroende. 

Genom uppbyggnad av förtroendet kunde oron i vardagen minska och patienter hade 

möjlighet att involvera sig i delaktighet och därmed sätta sig in i dess innebörd. Upplevelser 

för patienter vad gäller förtroende skapades med tiden och uppstod genom följsamhet. Det 

som utmärkte motivation var när patienter vistades i behagliga miljöer. Patienter kände sig 

prioriterade av vårdare och upplevde att deras vård var individanpassad i den miljön de 

befann sig i. Motivation skapade förutsättningar till förändringar och utmaningar för 

patienter under vårdtillfället. Motivation upplevdes som ett verktyg för patienter att klara av 

vardagen i vårdmiljön.  

Det framkom att patienter upplevde att kommunikationen under samtalen med vårdare var 

en förutsättning för att öppenhet skulle utformas. För patienter var samtal väsentliga i form 

av öppna dialoger, tillfällen för patienter att kunna uttrycka sig och få svar på frågor som var 

betydelsefulla. Samtalen gav patienter möjlighet att dela med sig av intressen och skapade 

tillfällen för utväxling av tankar, vilket medförde i förtroende. Detta styrks av Tobiano m.fl. 

(2015) som belyser vikten av föra öppna dialoger med patienter, för att tillgodose deras 

önskemål samt behov och därmed motivera dem till delaktighet i vården. Vidare delger 

patienter att öppna dialoger och informationsspridning från vårdare ledde till upplevelser av 

delaktighet. Information som lämnades ut till patienter innehöll inga dolda uppgifter. Enligt 

patienter var det viktigt att den information som lämnades ut överensstämde med vårdares 

uttalande. Patientlagen (SFS, 2014:821) belyser detta genom att beskriva vikten av 

informationsdelning till patienter i hälso- och sjukvården och är en av många rättigheter. 

Informationens syfte är att patienter bör kunna ta del av sitt hälsotillstånd och vilka 

alternativa behandlingsformer som erbjuds och i vilken riktning behandlingarna ska 

genomföras.   
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Patienter påtalade vikten av få bevara deras autonomi för att uppnå upplevelse av trygghet. 

Individanpassad vård eftersträvades av patienter som skulle överensstämmas med varje 

enskild situation. Upplevelser av delaktighet uppstod när relationen var personlig och 

kontinuerlig mellan patienter och vårdare. I enlighet med Svensk sjuksköterskeförening 

(2014) bör vårdare uppvisa aktning till patienters integritet, autonomi och medlidande. 

Penney och Wellard (2007), Vestala och Frisman (2013) understryker även med stöd av 

autonomi att patienters livskvalité kan stärkas och bidra till ökad delaktighet i vården. 

Vårdares avsikt i relationen är enligt Kasén (2002) att vara hjälpsam och skapa en trygg 

tillvaro för patienter, där patienter är mottagliga för kommunikation i vårdares närvaro. För 

att upplevelse av trygghet skulle uppstå ville patienter vara införstådda med vilka metoder 

som var lämpade för dem i vården. De upplevde därmed tillfredsställning och kände sig 

trygga med vilka metoder som fanns tillgängligt i vården. En väsentlig orsak till patienters 

självständighet var möjligheten att få olika förslag på egenvård. Det bedömdes vara en fördel 

för dem utanför vårdmiljön och bidrog i sin tur till delaktighet och upplevelser av trygghet. 

Enligt Milosevic m.fl. (2013) bör vårdare uppmuntra patienter till att ta del av de 

behandlingsformer som erbjuds för att bidra till ökad tillit och därmed göra dem mottagliga 

för delaktighet. Patientlagen (SFS, 2014:821) styrker detta genom att beskriva patienters 

rättigheter till de olika behandlingsformerna och påtala alla risker för patienter som 

förekommer med vissa behandlingar. Medverkan i sin egen vård bör kunna ske genom att 

patienter självständigt utför vissa behandlingsåtgärder. 

Det framkom att bekräftelse kunde uppstå för patienter när vårdare använde sig av tydliga 

termer och tydligt kroppsspråk. För att minska risken för eventuella missförstånd vid 

situationer med avancerad språkterminologi var det angeläget att den terminologiska nivån 

anpassades i förhållande till patienter. I enlighet med tidigare forskning beskriver Vestala 

och Frisman (2013) och Truglio-Londrigan (2013) att kommunikation är viktigt för att ta 

hänsyn till patienters önskemål och behov. Anpassning av språk- och informationsspridning 

är en faktor för att gynna delaktighet. Genom att patienter fick de ta del av vårdares 

emotionella sidor kunde de uppleva bekräftelse som ledde till en starkare relation. När en 

fördjupad kontakt med vårdare etablerades kunde relationen bibehållas enligt patienter och 

upplevelser av bekräftelser medförde till ökad förståelse av delaktighet. Finfgeld-Connett 

(2008) understryker att främjandet av delaktighet sker när vårdare observerar patienters 

behov och unika karaktärsdrag. Förtroende och respekt till patienter utgör grunden till en 

god relation och fortsatt delaktighet. Patienter betonade vikten av att bli bekräftade som 

enskilda individer där förutsättningar för individuella upplevelser gavs. Önskemål framkom 

av patienter att vårdare skulle vara insatta i deras behov och medverka till deras delaktighet. 

Detta kan kopplas till Vendelgård m.fl. (2012) och Florin m.fl. (2008) som menar att 

förutsättningen för en god relation är att utgå efter den enskilda patientens behov och 

önskemål. Med stöd av öppen dialog kan vårdare och patienter finna en lämplig och 

individanpassad vård.  

När patienter fick möjlighet att påtala sin smärta för vårdare, kunde de uppleva 

uppmärksamhet. Patienter ansåg att smärtan var outhärdlig och förorsakade hinder för 

upplevelser av delaktighet. De hade för avsikt att eftersträva uppmärksamhet vid smärta för 

att kunna förknippa det med positiva vanor. Det teoretiska perspektivet kopplas till 

ovanstående, som utgår från Kasén (2012) där vårdaren beskrivs som hjälpsam, osjälvisk och 
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medmänsklig. Det innebär att vårdare tar hänsyn till patienters värdighet och är involverad i 

patienters lidande. Genom att vara insatt i hälsotillstånd och bakgrundsfakta i den 

professionella yrkesrollen som vårdare, ansåg patienter vara betydelsefullt under deras 

vårdvistelse. Detta lyfter även Svensk sjuksköterskeförening (2014) som redogör att vårdare 

ständigt bör uppdatera sin yrkeskompetens genom ny kunskap inom området. Genom öppna 

dialoger med vårdare fick patienter erfara positiva upplevelser av vården. Detta kan komma i 

konflikt med Kvangarsnes m.fl. (2013) som beskriver att hinder gällande delaktighet i vården 

kan uppkomma om kommunikationen inte grundar sig på öppna dialoger med patienter. 

Vårdare beskriver att samarbetet med patienter inte ständigt går att prioritera.  

 

Uppmuntran för patienter var när möjlighet för utmaningar och förändringar skapades. 

Patienters önskan var att vårdare skulle anpassa vården till varje enskild patient för att 

delaktighet skulle uppnås. Ett behov av uppmuntran i vården upplevdes av patienter, 

eftersom att de ansåg att det skapade förutsättningar för delaktighet. Patienter beskrev att 

uppmuntran upplevdes när vårdare engagerade sig och var öppensinnade för de olika 

behoven som eftersträvades. Det kopplas samman med Kasén (2012) som beskriver att en 

vårdande relation uppstår när vårdaren utgår från patienters världsbild i vården. Det är 

enhetligt med Andersson och Olheden (2012), Ekdahl m.fl. (2010) som belyser att vårdares 

åtagande är att tillgodose patienters kunskap och behov. En tillfredställelse för vårdare och 

patienter skapas när vården är effektiv och ändamålsenlig. Aspekter som leder till delaktighet 

är bemötande gentemot patienter och att vårdare är öppna för förslag. Det framkom att 

vårdares positiva tillvägagångssätt resulterade i att patienters vilja att vara delaktiga i vården 

ökade. Patienter beskrev att uppmuntran uppstod när vårdare var mottagliga till deras tankar 

och idéer. Under rondtillfällena fick patienter möjlighet att uttrycka sina åsikter och ledde till 

att patienter upplevde delaktighet. Upplevelsen av uppmuntran uppstod även när vårdare 

skapade trevliga vårdmiljö under vårdvistelsen, vilket resulterade i att patienter kunde 

förbise oro, smärta och obehag. Detta kan styrkas med Eriksson och Nilsson (2008) som 

belyser att en god relation baserat på tillit möjliggör förutsättningarna för delaktighet. Det 

krävs att patienter befinner sig i en lugn och trygg vårdmiljö under vårdvistelsen. Detta kan 

även sättas i förbindelse till Kasén (2002) som beskriver att den vårdande relationen syftar 

till att skapa symmetri i relation till patienter och värna om dess värdighet i en osjälvisk 

kärlekshandling.  

 

Det uppstod hinder för patienter som påverkade sin egen delaktighet. Patienter beskrev att 

hinder kunde vara nedsatt rörelseförmåga såsom att inte kunna lyfta en gaffel på egen hand. 

Vid nedsatt rörelseförmåga var patienter i behov av stöd och motivation för att kunna 

engagera sig i den egna vården. Det kan uppstå tvist med vad Penney och Wellard (2007) 

beskriver gällande relationen mellan patienter och vårdare, som kan påverkas av tidsbrist och 

vårdtyngd. Patienters behov i omvårdnaden prioriterades inte på grund av tidsbrist. Även 

Sahlsten m.fl. (2007) verifierar ämnet tidsbrist och understryker att patienters delaktighet 

försummas när vårdrutiner är prioriterade. Stressen medför till att tid inte kan avsättas för 

patienters behov och leder till ett lidande för dem. För att patienter skulle förhindra 

upplevelser av frustration var det angeläget att vårdare stöttade patienter i momenten som de 

inte hade möjlighet att utföra självständigt. Detta kan komma i konflikt med Sahlsten m.fl. 

(2007) som beskriver att patienters önskemål och vilja inte prioriteras när vårdtygden är hög 
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vilket medför att relationen och delaktigheten hamnar i skymundan. För patienter var det 

betydelsefullt att behandlas med respekt även när vårdsituationerna för vårdare var 

ansträngande. Genom stöd kunde patienter uppleva engagemang och motivation till 

delaktighet under vårdtillfället. Patienter betonade vikten av att vårdare hade ett pedagogiskt 

arbetssätt. För att delaktighet skulle uppnås var det av stor vikt att vårdare stöttade patienter 

i vårdmiljön. Respekt kan kopplas till Hälso- och sjukvårdslagens [HSL] (SFS, 1982:763) som 

belyser att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och att vårdens 

utgångspunkt är att bedriva god hälsa och lika vård för hela befolkningen. Detta kan hamna i 

tvist med Sahlsten m.fl. (2007) och Truglio – Londrigan (2013)  som beskriver att vårdare 

inte ständigt kan agera på ett yrkesmässigt sätt. Gott bemötande och kunskapsutbyte går inte 

alltid att tillämpa i vården, vilket innebär att patienters behov inte synliggörs.  

6.2 Metoddiskussion 

Metoden som valdes till examensarbetet var en systematisk litteraturstudie med en 

beskrivande syntes enligt Evans (2002).  Analysmetoden som applicerades bedömdes vara 

relevant för att svara på examensarbetets syfte, analysen var väl beskriven vilket resulterade i 

att det var enkelt att fullfölja de fyra stegen. Evans (2002) valdes med anledning av att 

metoden enbart berörde kvalitativa artiklar. Fribergs (2016) allmänna litteraturöversikt 

skulle exempelvis kunna ha använts som metod om avsikten hade varit att tillämpa både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Det var dock inte av intresse för författarna att använda 

denna metod, då statistik inte var aktuellt och dessutom använder inte Friberg (2016) citat, 

vilket ansågs vara väsentligt för detta examensarbete för att stärka trovärdigheten. Den 

systematiska litteraturstudien med beskrivande syntes medförde till att nyckelfynd kunde 

sammanställas från de valda artiklarna. Eftersom att examensarbetet innehöll flertal artiklar 

var det möjligt att finna likheter och skillnader vid identifiering av nyckelfynd i det 

bearbetade materialet. Vid identifiering av nyckelfynd har en minimal tolkning av artiklarnas 

innehåll gjorts, eftersom examensarbete är en beskrivande studie. Risken för feltolkning vid 

analysen minimerades då artiklarna lästes flertal gånger samt att lexikon användes. Detta för 

att ingen misstolkning av artiklarnas helhet skulle ske. Det uppkom svårigheter vid 

tematisering, då teman skulle spegla innehållet i de tillhörande subteman. De valda 

nyckelfynden var enlighetliga vilket underlättade tematiseringen. Subteman skapades 

naturligt utifrån de valda nyckelfynden. Kategoriseringen av subteman var tydligt beskrivna i 

artiklarna vilket ledde till att ordningen föll naturligt. 

För att underlätta genomförandet av dataanalysen använde författarna ett word-dokument, 

för att de valda nyckelfynden således skulle tydliggöras. Den valda arbetsformen var till 

fördel vid skrivande av resultatavsnittet, eftersom att materialet som användes var uppdelat i 

Word-dokumentet. Ovanstående arbetssätt skulle kunna förenklas om nyckelfynden i 

artiklarna hade klippts ut och kategoriserats i olika teman. Vid framtagandet av 

examensarbetet arbetade författarna gemensamt, förutom när artiklarna lästes och 

granskades. Författarna till examensarbetet läste artiklarna självständigt för att sedan mötas 

upp och diskutera innehållet och identifiering av nyckelfynd gemensamt. Tillvägagångssättet 

var fördelaktigt eftersom att framställandet av det bearbetade materialet diskuterades 
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grundligt. Nackdelen med detta tillvägagångssätt var att tiden blev begränsad, vilket 

resulterade i tiden var knapp vid framtagande av övriga rubriker i examensarbetet. 

Artiklarna som valdes för analys skulle spegla patienters upplevelser utifrån den valda 

forskningen. Hade författarna valt en annan inriktning vad gäller datamaterial skulle det 

resultera i en annorlunda analys. Artiklarna som inkluderades reflekterade patienters 

upplevelser av delaktighet i vården. Axelsson (2012) menar att vid skrivande av en 

litteraturstudie krävs cirka 20 artiklar för att datamaterialet skall kunna beskriva kvalité och 

inte kvantitet. Vid framställande av resultatet ansågs 11 artiklar vara tillräckligt. Artiklarnas 

antal skulle kunna utökas men eftersom att nyckelfynden som identifierades var stora till 

antalet, ansågs artiklarna vara tillräckliga för sammansättning av resultat.  Patienters 

upplevelser varierade vilket ledde till att resultatavsnittet blev intresseväckande och på så vis 

tillämpbar i vården. Antalet artiklar bidrog till att både positiva och negativa upplevelser 

kunde beskrivas vad gäller delaktighet. Med stöd av flertalet artiklar verifierade dessa 

varandras innehåll i texterna. Under framtagandet av vårdvetenskapliga artiklar 

identifierades inga väsentliga avvikelser avseende negativa och positiva utfall i utgivna 

artiklar. Examensarbetet påverkades därav inte av snedvridning. De sökord som nyttjades 

under insamling av data resulterade i att artiklar som påträffades fokuserade på patienters 

upplevelser av delaktighet i vården. Resultatet hade troligtvis gett ett annorlunda utfall om 

andra sökord hade valts.  

I början avgränsades artiklarnas publiceringsår från 2013-2017, detta för att forskningen 

endast skulle vara max fem år gamla. Publiceringsåren utökades sedan till 2010-2017, vilket 

innebar att artiklarna max var sju år gamla, för att författarna skulle ta del av ny och relevant 

forskning som var kopplat till examensarbetet. När publiceringsåren utökades fann 

författaren fler artiklar som besvarade patienters upplevelse av delaktighet i vården. När 

publiceringsåren utökades fann författaren fler artiklar som besvarade på examensarbetes 

syfte. De valda artiklarna som användes för analys var max sju år gamla, för att författarna 

skulle ta del av ny och relevant forskning kopplat till patienters upplevelser av delaktighet i 

vården. Under databassökningen gjordes ingen begräsning till patienters ålder, kön och 

diagnos. Dessa begränsningar var inte relevanta till examensarbetet, då fokus låg på 

upplevelser och begränsades inte till en viss målgrupp av patienter. Då ingen begränsning 

gjordes på patienters ålder, kön och diagnos ökade examensarbetets möjlighet till 

överförbarhet och generalisering av resultatet. Detta medförde till att tillämpningen av 

resultatet till olika vårdintuitioner ökade. 

Artiklarna som valdes, analyserades om ett flertal gånger. Det gjordes för att artiklarnas 

helhet skulle förtydligas, vilket även kan betraktas som en validering och att författarna till 

examensarbetet har uppfattat innehållet korrekt enligt Friberg (2012). Genom att 

datainsamlingen och analysen beskrevs tydligt kunde det styrka examensarbetes 

tillförlitlighet.  

Examensarbetets syfte avgränsades till patienters upplevelse av delaktighet i vården, om 

syftet hade inkluderat både vårdare och patienters upplevelser hade resultatet sett 

annorlunda ut. Om vårdare och patienters perspektiv hade sammanfogats skulle det generera 

i att tiden för datainsamling kortats ner, då det fanns mer tillgänglig forskning om vårdare 
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och patienter kopplat till det aktuella ämnet. Nackdelen med syftets avgränsning med enbart 

patientperspektiv var att datainsamlingen krävde mycket tid, men däremot är det möjligt att 

applicera överförbarhet av resultatet till vårdare i vården. Metoden kan lämpa sig i alla 

verksamheter i vården. Tolv artiklar som inkluderades i analysen hade en global spridning, 

då de var skrivna i olika länder vilket gör studien överförbar i andra länder. Examensarbetets 

tillvägagångsättet var tydligt beskrivet och resulterade i att överförbarheten ökade. Enligt 

Polit och Beck (2012) handlar överförbarhet om att kunna applicera eller överföra en studies 

resultat till andra individer eller kontext. 

Enligt Polit och Beck (2012) kan en studie visa trovärdighet om resultatet är sanningsenligt i 

analysen och relevant metod vid utförande av datainsamling och dataanalys tillämpats. 

Upplevelser som beskrevs var kvalitativ metod och ansågs bäst lämpad. Vidare anger Polit 

och Beck (2012) att trovärdigheten ökar när resultatet i de valda artiklarna stämmer överens 

med varandra. Vid framställandet av analysen har artiklarna kunnat kopplas till varandra, då 

det överensstämde med textinnehållet och ledde därmed till att examensarbetets 

trovärdighet ökade. Polit och Beck (2012) beskriver att när texter och citat återges från den 

ursprungliga artikeln stärks trovärdighet i examensarbetet. Citaten som används i 

resultatavsnittet har skrivits i originalspråket, som var engelska, detta för att bibehålla och 

stärka citatens innebörd. Artiklarna som inkluderades var referatgranskade, innebärande att 

de baserades på en vetenskaplig grund 0ch medförde till att trovärdigheten ökade.  

Artiklarna som valdes granskades utifrån Friberg (2012) kvalitetsfrågor, för att kvalitén på 

artiklarna skulle säkerställas. Kvalitetsfrågorna omformulerades för att det skulle vara 

möjligt att besvara dem. De kvalitetsfrågor som användes var enkla att besvara och 

uppbyggnaden av dem var lätta att förstå. Artiklarna som valdes ut bedömdes enligt 

poängsystemet vara av hög kvalitet. Det fanns inga artiklar som innehöll låg eller medel 

kvalitet. Hade det varit artiklar med medel kvalitet skulle dem inkluderats, då det skulle 

kunna finnas relevant information som skulle kunna svara på syftet. Examensarbetes 

författare valde detta tillvägagångsätt för att tydligt kunna skapa möjlighet till att bedöma 

kvalitén på artiklarna och bedöma om artiklarna skulle inkluderas eller exkluderas.  

Trovärdigheten ökade ytterligare då artiklarnas kvalité granskades grundligt.  

Polit och Beck (2012) beskriver att tillförlitlighet uppstår när genomförandet av en studie är 

tydligt beskriven.  Det innebär att studien ska kunna rekonstrueras och ge liknande resultat i 

förhållande till tidigare genomförd studie. Beskrivningen av tillvägagångsättet gällande 

metod, datainsamling och dataanalys i examensarbetet är tydligt beskrivet, vilket har 

resulterat i att möjlighet till liknande studie går att genomföras på nytt och skapar således 

tillförlitlighet i examensarbetet. 

6.3 Etikdiskussion 

I examensarbetet har det inte uppstått några etiska problem vid analys av artiklar. 

Författarna har varit noga med att inte förvränga det som står i de vetenskapliga artiklarna. 

Det innebär att ingen förförståelse och tolkningar har gjorts av det bearbetade materialet.  

Codex (2017) riktlinjer har tillämpats under de lika faser som funnits vid bearbetning av 
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resultatet samt vid skapandet av syntesen, gällande att plagiering av andra forskares studie 

och förvrängning har inte uppkommit. De olika avsnitten i examensarbetet hänvisas ständigt 

till forskning och litteratur källor, för att läsaren ska få möjlighet att finna originaltexten. 

Varje citat som användes i resultatavsnittet behöll originalspråket som var engelska, för att 

citaten inte skulle gå miste om dess innebörd, vilket även ökade tillförlitligheten i 

examensarbetet. 

7 SLUTSATSER 

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av delaktighet i vården som besvarades med 

förtroende och motivation för deras delaktighet. Delaktigheten möjliggjordes med stöd av 

relation till vårdare som skapades med tiden. Patienter upplevde delaktighet när vårdare 

kunde vägleda dem till förståelsen av delaktighetens innebörd. Relationen mellan patienter 

och vårdare grundade sig på stöd som skapades med hjälp av tid, förtroende och motivation. 

Patienterna upplever delaktighet när vårdarna kan vägleda dem till att förstå vikten av 

delaktighetens innebörd. Därför är det optimalt att vårdarna kan vara lyhörda för vilka 

individuella upplevelser som varje patient framför vid varje vårdtillfälle. När patienten och 

vårdarna har en förtroendefull relation till varandra uttrycker patienterna det som en 

trygghet i vården. Genom att vårdarna motiverar patienterna till att vara delaktiga, trots den 

främmande och påfrestande miljön, kan patienter känna sig tillfreds med den vård som 

erbjuds. Dessutom genom att vårdarna uppmärksammat patienters behov resulterade det till 

en ökad delaktighet och vilja att medverka i den egna vården. Patienterna upplevde 

vårdarnas vägledning som inspirerade och det kan i sin tur skapa en mening med livet och 

öka patientdelaktigheten. Sammanfattningsvis kan det tas upp att de teman och subteman 

som tagits upp i resultatet har en betydande faktor till patienters upplevelse av delaktighet i 

vården. Där förtroendet till vårdare har en sammanhängande roll med motivationen till 

delaktighet och med hjälp av öppenhet, trygghet och bekräftelse från vårdare till att 

uppmärksamma, uppmuntra och stödja patienters delaktighet i vården.  

8 FÖRSLAG FÖR VIDARE FORSKNING 

Förslag på vidare forskning är att undersöka de problem som uppstår i en vårdanderelation. 

Ett annat förslag är att fördjupa sig inom olika målgrupper kopplat till delaktighet. Det kan 

till exempel vara att kategorisera utifrån ålder, kön eller annan typ av bakgrund. Undersöka 

ett specifikt område kan ge möjlighet att se hur vårdmiljön kan anpassas och därmed kunna 

ge olika förutsättningar för patienter med olika bakgrunder för att öka delaktighet hos dem. 

Ytterligare förslag för vidare forskning kan vara att jämföra vårdrelationer i stora och små 
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anläggningar, för att på så sätt undersöka om det kan ha betydelse i kvaliteten på patienters 

delaktighet. 
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BILAGA B – KVALITETSGRANSKNING 

Artiklarna som användes kvalitetsgranskades genom ett antal frågeställningar utifrån Friberg 

(2012) som kopplades till artiklarnas innehåll. Ett poängsystem har skapats för att kunna 

bedöma uppfyllandet av kvaliteten för respektive artikel. Val av frågor och poängsystem 

redogörs enligt nedan:  

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? 

2. Är syftet välformulerat? 

3. Är metoden tydligt beskriven? 

4. Är undersökningspersonerna beskrivna? 

5. Finns det en beskriven dataanalys? 

6. Har dataanalysen undersökts väl?  

7. Svarar resultatdelen på syftet? 

8. Har författarna förtydligat resultatet? 

9. Har författarna argumenterat för studiens resultat tydligt? 

10. Finns det en koppling till vårdarbetet? 

11. Förs det något etiskt resonemang? 

12. Finns det en metoddiskussion beskrivet?  

13. Hänger metod delen och teoretiska utgångspunkter ihop? 

14.  Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

Poängsättningen om artikeln besvarar kvalitetsgransknings frågor:  

Ja= 1 poäng  Nej= 0 poäng 

 

Vilken kvalitets grad uppfyller artikeln? 

Låg kvalitet = 0–4 poäng Medel kvalitet = 5–9 poäng Hög kvalitet= 10–14 poäng 

 

 

Titel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kvalitet 
Patients' experiences of lifestyle 
discussions based on motivational 
interviewing: a qualitative study. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14=Hög 

Patient participation during 
hospitalization for myocardial infarction: 
perceptions among patients and 
personnel. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13=Hög 

Patients’ perceptions of barriers for 
participation in nursing care 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14=Hög 

Patients’ Perceptions of Nurses’ Behaviour 
That Influence Patient Participation in 
Nursing Care: A Critical Incident Study 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14=Hög 

Patients' perspectives of bedside nursing 
handover. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13=Hög 

Patient participation in care and 
rehabilitation from the perspective of 
patients with spinal cord injury 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13=Hög 

What perceptions do patients have of 
decision making (DM)? Toward an 
integrative patient-centred care model. A 
qualitative study using focus-group 
interviews. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13=Hög 

The experience of empowerment in the 
patient–staff encounter: the patient’s 
perspective.  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14=Hög 

Understanding patient perceptions of 
shared decision making. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13=Hög 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13=Hög 

Empowering dialogues - the patients' 
perspective. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14=Hög 



 

Nursing contribution to the rehabilitation 
of older patients: patient and family 

perspectives. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13=Hög 

 

 

BILAGA C – ARTIKELMATRIS  

Artikel  Syfte Metod  Resultat  
Författare: Brobeck, E., 
Odencrants, S., Bergh, H., & 
Hildingh, C. 
 
Titel: Patients' experiences 
of lifestyle discussions 
based on motivational 
interviewing: a qualitative 
study. 
 
Tidskrift: BMC Nursing 
 
Årtal: 2014 

Syftet med denna studie 
var att beskriva hur 
patienter i primärvården 
upplever livsstilen 

En kvalitativ metod 
med en beskrivande 
design har genomförts 
i primärvården i 
Sverige. 

Det som framkom var att 
livsstilen skulle möjliggöra 
självbestämmandet för 
patienterna att kunna ändra 
sin livstil. Ömsesidig 
interaktion mellan 
patienten och 
sjuksköterskan som bidrar 
till en känsla av 
välbefinnande hos 
patienterna var ett 
nödvändigt villkor för  
diskussion gällande livsstil. 

Författare: Höglund, A T., 
Winblad, U., Arnetz, B. & 
Arnetz, J E. 
 
Titel: Patient participation 
during hospitalization for 
myocardial infarction: 
perceptions among patients 
and personnel.  
 
Tidskrift: Scandinavian 
Journal Of Caring Sciences 
 
Årtal: 2010 

Syftet var att beskriva 
patientens och vårdarens 
uppfattningar kring 
patientens delaktighet 
och de beslut som tas när 
de genomgår en 
hjärtinfarkt.    

Det användes en 
kvalitativ metod. 5 
gruppintervjuer 
genomfördes, två 
grupper med patienter 
och tre bestående av 
sjukvårdspersonal. 
Intervjuerna spelades 
in, transkriberades 
ordagrant. 

Patientens deltagande är 
värdefull och önskvärd för 
patienten. Patientens 
medverkan var svårt att 
uppnå under den inledande, 
akuta fasen av hjärtinfarkt, 
men patienterna betonade 
också behovet av 
information i denna fas. 
Delaktighet gav 
förutsättningar för 
patienten att känna sig mer 
säker i sin återhämtning. 
Hinder som uppstod var 
bristen på tid.  

Författare: Larsson, I E., 
Sahlsten, M J., Segesten, K., 
& Plos, K A E.  
Titel: Patients’ perceptions 
of barriers for participation 
in nursing care.  
Tidskrift: Scandinavian 
Journal of Caring Sciences. 
 År: 2011a 

Syftet var att undersöka 
patienternas hinder i 
deltagandet i 
omvårdnaden. 

Kvalitativ metod. 
Insamlingen av data 
skedde med 6 grupper 
där 26 svenska 
informanter var 
inblandade.  

4 teman identifierades: 1 
möta sin oförmåga. 2 brist 
på empati. 3 mötet av olika 
inställningar. 4 hinder som 
uppstod vid patienternas 
upplevelser av sin vård. Till 
dessa teman framkom 
framkom 10 subteman.  

Författare: Larsson, I E., 
Sahlsten, M J., Segesten, K. 
& Plos, K A E.  
Titel: Patients’ Perceptions 
of Nurses’ Behaviour That 
Influence Patient 
Participation in Nursing 
Care: A Critical Incident 
Study 
Tidskrift: Nursing 
Research and Practice  
År: 2011b 

Syftet var att identifiera 
sjuksköterskors beteende 
gentemot patienternas 
delaktighet i 
omvårdnaden.  

Kvalitativ metod där 
17 patienter 
intervjuades.  

De som framkom var hur 
sjuksköterskans beteende 
kunde påverka patientens 
delaktighet samt vilken 
reaktion patienten hade på 
sjuksköterskornas 
beteende. Detta kunde 
inträffa under exempelvis 
rondtillfällena.  

Författare: Lindberg, J., 
Kreuter, M., Taft, C. & 
Person, L-O. 
 
Titel: Patient participation 
in care and rehabilitation 
from the perspective of 

Syftet med studien var 
att undersöka betydelsen 
av patientens delaktighet 
i vård och rehabilitering 
ur patienter med 
ryggmärgsskada. 

Semi-strukturerade 
intervjuer 
genomfördes med 10 
personer med olika 
åldrar och kön 

Alla informanter betonade 
vikten av patientens 
deltagande som en 
nödvändig förutsättning för 
en framgångsrik vård och 
rehabilitering, men 
underströk att deltagandet 



 

patients with spinal cord 
injury 
 
Tidksrift: Spinal Cord 
 
Årtal: 2013 

måste anpassas till varje 
patients egen kapacitet och 
behov. 

Författare: McMurray, A., 
Chaboyer, W., Wallis, M., 
Johnson, J., & Gehrke, T 
 
Titel: Patients' perspectives 
of bedside nursing 
handover 
 
Tidskrift: Collegian 
 
Årtal: 2011 

Syftet med denna studie 
var att undersöka 
patienternas perspektiv 
på deras delatagande. 

En beskrivande 
fallstudie 
genomfördes med 
hjälp av tio patienter 
på ett sjukhus där 
patienter får besvara 
på frågor gällande 
överlämning av säng. 
Deltagarna blev 
tillfrågade om 
synpunkter på sängen, 
inklusive fördelarna 
och begränsningarna, 
deras befintliga och 
potentiella roll vid 
överlämning Data 
analyserades med 
användning av 
innehållsanalys. 

Överföringen gav 
möjligheter till patienterna 
att kunna vara involverade 
som aktiva deltagare i 
vården. Detta för att främja 
säkerheten och upprätthålla 
en högkvalitativ vård. 

Författare: Moreau, A., 
Carol, L., Dedianne, MC., 
Dupraz, C., Perdrix, C., 
Lainé, X., & Souweine, G. 
Titel: What perceptions do 
patients have of decision 
making (DM)? Toward an 
integrative patient-centered 
care model. A qualitative 
study using focus-group 
interviews. 
Tidskrift: Patient 
Education & Counseling.  
År: 2012 

Syftet var att undersöka 
relationen i de olika 
beslutsmodellerna samt 
att få en förståelse till 
patienternas upplevelser 
av beslutsfattandet.  

Kvalitativ metod där 
25 patienter 
intervjuades i olika 
grupper. 
Analysmodellen 
baserar sig på 
grounded theory.  

De flesta patienterna 
upplevde att det var delat 
beslutsfattande mellan 
patient och vårdare. Det 
som även framkom var att 
patienternas åsikter 
bibehölls.  

Författare: Nygårdh, A., 
Malm, D., Wikby, K., & 
Ahlström, G. 
 
Titel: The experience of 
empowerment in the 
patient–staff encounter: the 
patient’s perspective 
 
Tidskrift: Journal of 
Clinical Nursing 
 
Årtal: 2012  

Syftet var att undersöka 
begreppet egenmakt i ett 
möte mellan patienten 
och vårdaren som 
upplevs av patienter med 
en njursjukdom. 

Studien omfattade 
intervjuer för en 
latent innehållsanalys 
med sammanlagt 20 
patienter som hade en 
njursjukdom.  

Det framkom fem av sju 
subteman som 
representerade patientens 
egenmakt: tillgänglighet 
efter behov, ett bekräftat 
möte, att förlita sig på 
vårdpersonalens 
kompetenser, delaktighet i 
de beslut som tas, lärande 
möjliggör för egenmakt. De 
andra två representerade 
motsatsen av egenmakt: att 
bli bemött med nonchalans 
och brist på dialog. 

Författare: Shay, L. A., & 
Lafata, J. E. 
 
Titel: Understanding 
patient perceptions of 
shared decision making.  
 
Tidsskrift: Patient 
Education & Counseling 
 
Årtal: 2014 

Syftet var att belysa 
patientens förståelse 
kring de gemensamma 
beslut som fattas.   

Det genomfördes 
kvalitativa intervjuer 
med 23 patienter. 
Intervjuerna kodades 
utifrån kvalitativ 
innehållsanalys. 

Både vårdaren och patenten 
delar på ömsesidig 
information, båda är öppna 
och visar respekt för 
varandra. Förhållandet ses 
som långsiktigt och 
förtroendefullt och bidrar 
till att besluten som tas 
utifrån en 
överenskommelse. 



 

Författare: Soleimani, M., 
Rafii, F. & Seyedfatemi.  
Titel: Participation of 
patients with chronic illness 
in nursing care: An Iranian 
perspective  
Tidskrift: Nursing & 
Health sciences  
År: 2010 

Syftet var att beskriva 
faktorer som utgjorde en 
möjlighet för patienterna 
att medverka i sin vård 
vid kronisk sjuka i Iran.  

Kvalitativ metod. 32 
patienter intervjuades 
och datainsamlingen 
gjordes i form av 
semistrukturerade 
observationer.  

Det som utgjorde en aktiv 
process i delaktigheten var 
att patient, anhöriga och 
sjuksköterskor 
samarbetade.  

Författare: Tveiten, S. & 
Ruud Knutsen, I. 
 
Titel: Empowering 
dialogues - the patients' 
perspective.  
 
Tidsskrift: Scandinavian 
Journal Of Caring Sciences. 
 
Årtal: 2011 

Syftet var att belysa 
patienternas perspektiv 
och erfarenheter av 
dialoger med 
sjukvårdspersonalen på 
en smärtklinik. 

En kvalitativ innehålls 
analys genomfördes i 
gruppintervjuer. 

En växande teori om 
kvinnors känsla av att 
behålla kontroll i samband 
med kroniska smärtor och 
egenmakt. Dialoger 
relateras till känslan av 
kontroll som påverkas av 
yttre faktorer.   

Författare: Tyrrell, E. F., 
Levack, W. M., Ritchie, L. 
H., & Keeling, S. M. 
 
Titel: Nursing contribution 
to the rehabilitation of older 
patients: patient and family 
perspectives. 
 
Tidksrift: Journal Of 
Advanced Nursing 
 
Årtal: 2012 

Syftet var att beskriva 
äldre patienters och 
deras 
familjemedlemmars 
perspektiv på 
sjuksköterskans roll i 
rehabiliteringen. 

Datainsamling 
genomfördes genom 
intervjuder och analys 
av data. Där sju 
patienter 
intervjuades. 

Patienter och 
familjemedlemmar beskrev 
att en god relation med 
sjuksktöerskorna skapades 
genom att sjuksktöerskan 
motiverar patienterna till 
att vara oberoende. 
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