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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Forskning har visat att patienter som är delaktiga i sin vård kan få ökad 

motivation som kan leda till en bättre behandling. En viktig del för sjuksköterskan är att ge 

tillfälle för patienten att medverka i vården. Hinder för delaktighet kan uppstå på vägen, som 

makt och dominans i relationen mellan sjuksköterska och patient. Problem: Sjuksköterskan 

har ett ansvar att ta till vara på patientens resurser. Dock kände sig patienten ibland utsatta 

och hade dålig kontroll över sin situation. Patienters delaktighet ses därmed inte alltid som 

problemfri, men som en positiv faktor i vården. Syfte: Syftet är att beskriva hur patienters 

delaktighet tillvaratas i vårdandet ur ett sjuksköterskeperspektiv. Metod: För att få fram 

sjuksköterskors upplevelser har Evans (2002) beskrivande syntes för kvalitativa artiklar 

tillämpats. Resultat: Resultatet visade att relationen mellan sjuksköterskan och patienten 

var en förutsättning för delaktighet. Sjuksköterskan behövde tillvarata patientens kunskaper 

samt jobba utifrån patientens önskan. Hinder för delaktighet i vården ansågs vara tids- och 

personalbrist samt sjuksköterskornas tvivel på patientens förmåga. Slutsatser: För att ett 

bra samarbete mellan sjuksköterskan och patienten skulle bli möjlig krävdes det tillit och 

ärlighet. Vårdrelationen mellan patienten och sjuksköterskans hade en central roll i 

möjliggörandet för patientens delaktighet.  

Nyckelord: delaktighet, kommunikation, patient, relation, sjuksköterska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

Background: Research has shown that patients who are involved in their care may gain 

more motivation that can lead to a better treatment. An important part of the nurses´ work is 

to provide opportunity for the patient to participate in care. Barriers to participation may 

arise along the way, such as power and dominance in the relationship between nurse and 

patient. Problem area: Patients often feel vulnerable and have little control over their 

situation. The nurse has a responsibility to take advantage of the patient's resources. Patient 

involvement is not always seen as a problem when obstacles often arise. Purpose: The 

purpose is to describe how patients’ participation utilized in the care from a nursing 

perspective Method: To obtain the nurses' experiences, Evans (2002), descriptive synthesis 

of qualitative articles was applied. Results: The results showed that the relationship between 

the nurse and the patient was a prerequisite for participation. The nurse needed to utilize the 

patient's knowledge and work based on the patient's desire. A barrier to participation in care 

was considered to be time and staff shortages and nurses doubt on the ability of the patient. 

Conclusions: The caring relationship between the patient and the nurse had a key role in 

the possible making for the patient's participation. If a good collaboration between the nurse 

and the patient would be possible, trust and honesty was required. 

Keywords: communication, nurse, participation, patient, relations 
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1 INLEDNING    

I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) beskrivs 

sjuksköterskans ansvar för att tillvarata det friska hos patienten samt i dialog med patienten 

möjliggöra för maximal delaktighet i vård och behandling. Kunskap krävs både gällande att 

kunna identifiera samt värdera patientens resurser och förmåga till egenvård. Personalen 

inom hälso- och sjukvården har kunskap och tillämpad vetenskap att förklara sjukdom, 

behandling och de resultat som kan uppnås. Dock behöver de även förstå och kunna se 

patientens möjligheter och dennes kunskap till samarbete, där var och en bidrar med sin 

egen vetskap.  

 

Utifrån de intresseområden som vi fick presenterade för oss inför detta arbete så efterfrågade 

en ortopedisk avdelning i Västerås en fördjupad kunskap gällande sjuksköterskors ansvar att 

tillvarata patientens resurser och förmågor i vårdandet kunde undersökas, ur ett 

vårdperspektiv. Under vår verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammade vi vikten av att 

tillvarata patientens kunskaper och vilja till att vara delaktig i sin vård. Vi har kunnat 

observera både vårdpersonal som väljer att bjuda in patienter till delaktighet och 

vårdpersonal som inte tillvaratar patientens resurser och vilja till att aktivt vara delaktig i sin 

vård. Därmed kunde vi identifiera att de patienter som bjöds in till att vara delaktiga och 

hade vilja till att vara aktiva i sin vård bidrog till att vårdtiden underlättades, främst gällande 

samarbetet mellan patient och vårdpersonal samt till att nå de mål som just det vårdtillfället 

eftersträvade. Genom att klarlägga sjuksköterskans intresse och inställning till patienters 

delaktighet tror vi att ökad kunskap gällande området kan uppmärksammas och identifieras. 

Vi tror även att vi i vår fortsatta utbildning och kommande yrke kan dra nytta av ökad 

kunskap gällande sjuksköterskans uppfattning av hur patienters delaktighet tillvaratas i 

vården. För att belysa sjuksköterskans perspektiv på delaktighet har vi valt att göra en 

litteraturstudie.  
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2 BAKGRUND 

Under denna rubrik presenteras studiens aktuella begrepp samt den valda vårdvetenskapliga 

teorin. Tidigare forskning samt studiens problemformulering framställs. 

2.1 Begrepp 

I texten som följer framställs begreppen delaktighet och sjuksköterskan. Dessa begrepp 

definieras för att öka förståelsen för vad författarna till detta arbete avser med begreppen och 

därmed minska risken för eventuella feltolkningar. 

2.1.1 Delaktighet 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS:1982:763) föreskriver att patienten ska ha möjlighet att vara 

delaktig i beslut samt ha förutsättning för att kunna uttrycka sin egen vilja i vården. Den 

svenska lagen grundas på personalens ansvar att ge förutsättningar för patientdelaktighet, 

med största fokus på att patienten ska få möjlighet till delaktighet i beslutsfattning. 

Världshälsoorganisationen (2001) definierar delaktighet som att vara engagerad i en 

livssituation, och frångår att delaktighet endast relateras till beslutsfattning. Delaktighet kan 

därmed vara kopplat till både beslutsfattning samt en hel livssituation (Eldh, 2009). Vidare 

beskriver Eldh (2009) att delaktigheten hos en patient kan variera beroende på ålder, 

utbildning och kön, men också sjukdomens art och vilka behandlingsmöjligheter som finns. 

Får patienten en förhöjd förståelse för sin sjukdom kan det bidra till att patienten får ett ökat 

behov av att vara delaktig i dialogen samt i de beslut som handlar om vård och behandling. 

Hennes forskning visade att patientens självbestämmande kunde användas utan att 

patienten fattade ett beslut, så länge som det fanns en dialog och tillit. Att inte vara delaktig 

betraktas som att patienten inte följer de rekommendationer som getts av sjuksköterskan. 

Det framkom även att patienter inte upplevde delaktighet när vårdpersonalen såg 

honom/henne som en sjukdom istället för att se hela människan. Flera patienter beskrev 

delaktighet som att ha kunskap om sin sjukdom, sin kropp och känna tillit till den kunskapen 

för att kunna hantera sjukdomen i vardagslivet. 

 I detta arbete innefattar begreppet delaktighet både att medverka i beslutsfattning samt 

delaktighet i aktiviteter kring vårdarbetet.                                                                                                                    
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2.1.2 Sjuksköterskan 

Sjuksköterskans kunskapsområde präglas av en humanistisk människosyn där kunskapen 

om människan, hennes utveckling, ohälsa, lidande och död står i fokus. Varje sjuksköterska 

har ett ansvar för sitt bemötande, sina bedömningar och beslut. Sjuksköterskan är autonom i 

sin profession och arbetar tillsammans med andra professioner och yrkestitlar för att 

tillgodose patientens behov. Omvårdnad är det ansvarsområde som sjuksköterskan har. 

Omvårdnad handlar i grund och botten om möten mellan sjuksköterskan och patienten. 

Sjuksköterskan ska företräda patientens intressen, visa ödmjukhet och respektera patientens 

rätt till självbestämmande (ICN, 2007). Sjuksköterskan och patienter har emellanåt olika 

perspektiv på den behandling och sjukdom som är i fokus, vilket ställer särskilda krav på att 

kommunikationen och samspelet mellan dem fungerar. Sjuksköterskans arbete ska utgå ifrån 

ett etiskt förhållningssätt, utföras i överensstämmelser med lagar och författningar samt 

bygga på vetenskap och tillförlitlig erfarenhet (Socialstyrelsen, 2005). Enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjusköterska (Socialstyrelsen, 2005) har 

sjuksköterskan en skyldighet i sitt förhållningssätt att se och bevara det friska hos patienten 

samt möta varje patient med respekt. Sjuksköterskan ska i samtal med patienten och/eller 

dennes närstående jobba för maximal patientdelaktighet. I detta arbete är resultatet 

framställt ur ett sjuksköterskeperspektiv.  

2.2 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Det vårdvetenskapliga perspektivet utgår från Dorothea Orems omvårdnadsteori. 

Omvårdnadsteoretikern Orem (2001) är skapare bakom sin egenvårdsteori, ”Self-care 

theory”. Teorin beskriver patienters delaktighet i vården och bygger på att varje vuxen har en 

förmåga att handla för att behålla sitt hälsotillstånd och vilja till att behandla sig själv vid 

sjukdom eller skada. Vid brister i egenvården, till exempel på grund av att personens förmåga 

till egenvård är begränsad eller att vårdbehovet är för omfattande, har sjuksköterskan en roll 

att tillgodose de brister som finns. Sjuksköterskan ska i detta fall analysera behovets storlek 

och stödja och komplettera där behovet finns, i egenvården hos patienten. Patienter som 

kräver stöd i egenvården identifieras i tre olika nivåer, beroende på hur stort behovet av hjälp 

är. Nivåerna beskrivs som en stödjande och rådgivande nivå där patienten endast får tips och 

råd av sjuksköterskan gällande sin vård. Nästa nivå innefattar till en del kompenserande 

nivå, som innebär att sjuksköterskan kompletterar där patientens brister finns. Sista nivån 

kräver total kompenserande omvårdnad, vilket tillämpas vid vård av patienter som är 

medvetslösa eller patienter som inte är kapabla, på något plan, att ta hand om sig själva. 
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Orem (2001) beskriver vidare att intresse och kunskap krävs för största möjliga delaktighet 

från patienten i sin vård. För att sjuksköterskan ska kunna förmedla den aktuella kunskapen 

till patienten, krävs det att sjuksköterskan har vetskap om vad patienten behöver veta. För att 

sjuksköterskan ska få kännedom om detta bör en relation mellan patienten och 

sjuksköterskan byggas upp samt en fungerande dialog. Orem poängterar även att relationen 

förutsätter att sjuksköterskan och patienten ser varandra som subjekt och därmed att 

sjuksköterskan inte ser på patienten utifrån dennes sjukdom utan som en hel människa. 

2.3 Tidigare forskning 

I en studie av Larsson, Sahlsten, Segesten och Plos (2011) visade det sig att patienterna ansåg 

att sjuksköterskan hade en viktig roll i att sträva efter att ge möjlighet och stöd för patienter 

för att kunna medverka i sin egen vård. Sjuksköterskan skulle sträva efter att möjliggöra för 

detta i största tänkbara utsträckning. Patienter som var aktiva i sin egen vård fick ökad 

motivation till att förbättra sitt tillstånd och det kunde även leda till bättre behandling och 

resultat. Delaktighet minskade även patientens osäkerhet, rädsla och ångest som infann sig i 

en sjukhusmiljö.  

Patienter påpekade även att kommunikationen och informationen var viktiga faktorer i 

samband med delaktighet. Patienterna ville ha information om planerade undersökningar, 

om sina sjukdomar och resultat från utredningar. Det var ett önskemål från patienterna att 

sjukvårdspersonalen tog sig tid att sitta ned, förklara deras aktuella situation och vad som 

skulle ske med dem. I denna studie tyckte patienterna att det var viktigt att få möjlighet att 

höras, att få uttrycka sina känslor och funderingar kring sjukdom och behandling (Ekdahl, 

Andersson & Friedrichsen, 2010). Delaktighet uppstod genom kommunikation om den 

aktuella situationen, då ett informationsutbyte skedde mellan patient och sjuksköterska. 

Patienterna menade att informationsutbytet kunde ske genom muntlig och/eller skriftlig 

kommunikation, men påpekade att den muntliga kommunikationen var viktigast. 

Patientdelaktigheten framskrevs som viktig för patienterna och någonting som de var 

överrens om var önskvärt och värdefullt i vården och i relationen mellan sjuksköterska och 

patient (Höglund, Winbland & Ametz, 2010).  

Sainio, Lauri och Eriksson (2001) beskrev i sin artikel att patienters syn på delaktighet kunde 

variera. Några patienter menade att delaktighet var att vara med i beslutsfattning och att 

uttrycka åsikter om behandlingar. Andra patienter tyckte att det var omöjligt för dem att 

kunna vara delaktiga i vården och i beslutsfattning. De hinder som begränsade delaktigheten 

för patienterna var främst dålig hälsa, rädsla, hög ålder och okunskap. Florin, Ehrenberg och 
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Ehnfors (2007) såg i sin studie att många patienter föredrog att vara passiva i rollen som 

beslutsfattare. De tyckte att det var bäst om sjuksköterskan fattade det slutgiltiga beslutet om 

exempelvis vilken behandling som skulle användas. Det framkom också att patienter som var 

pensionärer var mer aktiva i sin beslutsfattning än personer som arbetade, studerande eller 

var arbetslösa. Larsson, Sahlsten, Segersten och Plos (2011) visade i sin studie också på att 

det fanns hinder som gjorde att patienter inte kunde eller ville vara delaktiga. En patient 

beskrev att vara medvetslös eller sövd upplevdes som ett hinder för delaktighet, då patienten 

är helt utlämnad till sjuksköterskorna. Ett annat hinder var när patienten inte hade 

tillräckligt med kunskap om sin hälsa eller en pågående behandling. Att samarbeta med 

sjuksköterskor och att fatta beslut blev svårt för patienten när denne inte hade all kunskap 

om sin sjukdom eller behandling.  Ernst m.fl. (2013) kunde visa med sin forskning att 

patienter som var delaktiga i sin vård och sökte information om sjukdom och behandling ofta 

fördröjde behandlingen. Patienter hade i denna studie en känsla av förlorad kontroll, 

otrygghet och genom att vara självständiga och delaktiga fick de tillbaka kontrollen över sig 

själv och en förståelse för sin egen situation. I en annan studie framförde Florin, Ehrenberg 

och Ehnfors (2006) att vissa patienter föredrog att vara mindre delaktiga. Patienterna valde 

främst att vara delaktiga i situationer som gällde personlig hygien, sömn och vila. En faktor 

som bidrog till ökad delaktighet var att det fanns kommunikation mellan sjuksköterskan och 

patienten. 

Aasen, Kvangarsnes och Heggen (2010) fann att patienterna upplevde makt och dominans i 

samspelet mellan vårdpersonal och patient. En patient uttryckte att det kändes som att vara i 

ett fängelse när hon/han vårdades på ett sjukhus och att de inte längre hade någon frihet 

samt kände sig begränsade. Det var sjuksköterskan som avgjorde om patienten skulle få vara 

delaktig i vården eller inte. Patienten upplevde att det sällan handlade om kommunikation 

mellan sjuksköterskan och patienten utan att det ofta handlade om en 

envägskommunikation, där sjuksköterskan inte brydde sig om vad patienten tyckte eller ville. 

Patienter som var välutbildade och från högre samhällsklasser blev mer lyssnad till av 

vårdpersonalen. I en studie gjord av Larsson, Sahlsten, Sjöström, Linden och Plos (2007) 

framkom det att fokus låg på att patienten behövde ha relevant information om sin 

vårdsituation. Delaktigheten underlättades om patienten skaffade sig trovärdiga och 

tillräckliga kunskaper i en trygg och stödjande miljö. Patientens delaktighet gjordes lättare 

genom förberedelser som innebar ömsesidigt förtroende och förståelse, uppmuntran och en 

bekräftelse på att patienten var den centrala personen i situationen. 

I studien av Heggland, Mikkelsen, Øgaard och Hausken (2012) framgick det att det fanns 

skillnader mellan läkares och sjuksköterskors uppfattning, när det kom till patientens 

delaktighet i vården. Läkares inställning till patienters delaktighet var tvivelaktig och de 
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tvekade på om patienters förmåga att vara aktiv i sin egenvård samt beslutsfattningen var 

tillräcklig. Däremot hade sjuksköterskor en mer positiv inställning till patienters delaktighet 

och bjöd in patienten i beslutsfattningen.  

2.4 Problemformulering 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska beskrivs sjuksköterskans ansvar av 

att tillvarata patientens resurser och möjliggöra för maximal patientdelaktighet i vård och 

behandling. Dorothea Orems omvårdnadsteori tar upp patientens vilja till att behandla sig 

själv vid sjukdom. Hon menar att varje individ har en förmåga att handla för att behålla sitt 

hälsotillstånd. Tidigare forskning visar till de hinder samt fördelar som upplevs för att de ska 

kunna vara delaktiga. Detta resulterade bland annat i att de kände sig utsatta i rollen som 

patient och därmed hade dålig kontroll över situationen, vilket gjorde dem inaktiva och 

beroende av vårdpersonal. Sjukhusmiljön var även en påverkande faktor som gjorde 

patienterna passiva i sitt förhållningssätt.  

Vidare kunde patienters syn på delaktighet peka på att patienter som bjudits in till 

delaktighet i sin vård blev mer självsäkra samt att det minskade deras rädsla och ångest, 

vilket kunde leda till en bättre vårdtid. Patienters anblick på delaktighet i vården sågs därmed 

inte alltid som problemfri då vissa hinder fanns, så som okunskap om sin egen sjukdom, hög 

ålder och rädsla, men delaktigheten i sig sågs som positiv. För att ge ökad kunskap om 

patienters delaktighet och vilka förutsättningar och hinder som det medför ska därmed 

sjuksköterskans perspektiv belysas i detta arbete.  

3 SYFTE 

Syftet är att belysa förutsättningar och hinder med patienters delaktighet i vården ur ett 

sjuksköterskeperspektiv.  
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4 METOD 

En kvalitativ ansats har som främsta mål att ge en ökad förståelse av ett fenomen eller en 

händelse. Att använda kvalitativa ansatser kan skapa en djupare förståelse för erfarenheter, 

upplevelser och behov (Friberg, 2012).  Valet av att göra en kvalitativ ansats grundades på att 

författarna till detta arbete ville fånga människors upplevelser och åstadkomma en 

övergripande beskrivning av problemet. En litteraturöversikt enligt Evans (2002) 

tillämpades genom en beskrivande syntes av kvalitativa artiklar, där ett resultat presenteras 

ur ett sjuksköterskeperspektiv. 

Evans (2002) analysmetod valdes främst på grund av att det var en lämplig metod att 

tillämpa på kvalitativa data, det vill säga analyserat material.  Syntesen är uppdelad i två 

olika metoder; beskrivande syntes och tolkande syntes. Det gemensamma temat för dessa två 

metoder är att de syftar till att beskriva vad som redogörs i studierna och i det här arbetet 

användes den beskrivande syntesen. De fyra faserna som involverades i syntesen var att 

samla urval av studier där en databassökning skedde för att hitta de mest relevanta 

studierna. Därefter identifierades nyckelfynden i resultaten från varje studie. Upprepande 

läsning av studierna gjordes för att utveckla en upplevelse av studiens helhet samt avgöra hur 

dessa nyckelfynd kunde relateras till varandra. Därefter delades de olika nyckelfynden in i 

subteman beroende på likhet och förs samman för att skapa nya huvudteman och en 

beskrivning av fenomenet. 

4.1 Datainsamling och urval 

Urvalsprocessen påbörjades genom att klarlägga studiens syfte och utifrån syftet välja ut 

passande sökord. Sedan valdes de begränsningar som var aktuella för att i sökningen nå ett 

så relevant resultat som möjligt, bland annat i form av tids- och språkbegränsningar. 

Tidsbegränsningarna som tillämpades i arbetet var att artiklarna skulle vara skrivna inom de 

fem senaste åren, alltså mellan 2009-2014, vilket fick utökas till 2000-2014 på grund av att 

inte tillräckligt med material gick att hitta. Språkbegränsningar i studien angränsades till att 

artiklarna endast fick vara skrivna på engelska. Valet av databaser baserades på att de har en 

vetenskaplig anknytning och har en förankring till vården. Författarna sökte i flera databaser 

efter aktuella artiklar, bland annat i Cinahl Plus och PubMed. Artiklarna som valdes ut till 

studiens resultat hämtades från databasen Cinahl Plus, då denna databas kom att presentera 

flest lämpliga artiklar. Sökorden som användes finns att läsa i sökmatrisen under bilaga A. 

Under sökningen valdes för syftet aktuella artikeltitlar ut och därefter lästes dess 

sammanfattningar igenom för att ytterligare minska urvalet. När detta gjorts lästes de 
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artiklar som var valda igenom mer grundläggande och en kvalitetsbedömning gjordes för att 

välja ut de artiklar som ansågs vara bäst lämpade till studiens syfte. En sådan 

kvalitetsbedömning innefattade kriterier som exempelvis att ett tydligt problem skulle kunna 

urskiljas, hur metoden och syftet var beskrivet, hur data hade analyserats och vad resultatet 

visade (Friberg, 2012). Inklusionskriterier vid artikelsökningen var att artiklarna skulle vara 

skrivna ur ett sjuksköterskeperspektiv samt inriktade på patienters delaktighet i vårdandet. 

Vidare skulle artiklarna vara skrivna på engelska, full text och mellan årtalen 2000-2014. 

Artiklarna skulle även vara peer rewied, vilket innebär att artiklarna har blivit vetenskapligt 

granskade. Exklusionskriterier som studien begränsade sig till var att utesluta de artiklar som 

var skrivna ur ett patient- eller anhörigperspektiv.  

4.2 Dataanalys och genomförande 

Nästa steg i Evans (2002) syntesmetod kom att bli att, ett flertal gånger, läsa igenom 

artiklarna. Detta för att skapa sig en djupare förståelse för vad artiklarna handlade om samt 

dess relevans för arbetet. Författarna valde att läsa artiklarna på varsitt håll och träffades 

därefter för att diskutera det dem läst och kommit fram till. Sedan påbörjades insamlingen av 

nyckelfynd ifrån samtliga av artiklars resultat. De nyckelfynd som kunde markeras i 

artiklarna sattes därefter in i ett gemensamt dokument. Nyckelfynden fick här siffror som 

beskriv vilken artikel de kom ifrån. I tabell 1 syns ett utdrag ifrån detta dokument.  

Tredje steget medförde att urskilja och jämföra likheter och skillnader mellan de olika 

nyckelfynden. Utifrån de likheter samt skillnader som kunde identifieras skapades subteman. 

Subtemana kom att omprövas för att kunna säkerställa dess relevans. Utifrån subteman 

kunde teman urskiljas. De teman som framkom utifrån de likheter som artiklarnas 

nyckelfynd visade på sammanställdes till totalt åtta subteman samt två övergripanden teman.  

Det sista steget innebar att skriva fram resultatet. Temana kom att skapa de övergripande 

rubrikerna i resultatet medan subteman fick bli underrubriker till dem. 

 

 

Tabell:1 Visar nyckelfynd, subteman och teman 

Nyckelfynd Subtema Tema 

”Patient participation occurs 

when both parties are active in 

some way. Both parties are in 

each other’s presence over time, 

listening, having a sensitive ear 

and asking questions. It 

Kommunikationens betydelse Förutsättningar för skapandet 

av delaktighet 
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presupposes the patient being 

able to communicate verbally 

and/or through body language.” 

(11) 

Most patients do not have 

enough knowledge. They are 

better off listening to us. They 

are incapable of doing things. 

(1) 

Sjuksköterskans makt och 

kontrollbehov 

Hinder för skapandet av 

delaktighet 

 

4.3 Etiskt övervägande  

Författarna till det här arbetet valde att göra en kvalitativ litteraturstudie och därmed valdes 

ett flertal artiklar ut till arbetet. Artiklarna som valdes har blivit peer rewied och var etiskt 

granskade. Artiklarna har även genomgått en etisk prövning, vilket innebär att materialet har 

blivit granskade av en regional nämnd och av den regionala nämnden blivit godkänd för att 

vara av god kvalité och moraliskt försvarbart (Codex, 2014). Tack vare att artiklarna redan 

blivit etiskt granskande behöver författarna till studien inte utföra några ytterligare etiska 

prövningar på artiklarna. När författarna till detta arbete undersökte artiklarna har egna 

värderingar åsidosatts och Evans (2002) beskrivande syntes har följts. Därför har även ett 

neutralt ställningstagande tillämpats för att få fram ett tillförlitligt resultat. Relevanta 

nyckelord har plockats ur samtliga artiklar, utan att tolkningar eller omformuleringar 

gjordes, med hjälp av att ha arbetets syfte klart i huvudet.  

5 RESULTAT 

Med utgångspunkt i de framtagna artiklarna, dess identifierade nyckelfynd och efterföljande 

syntes har följande teman skapats: ”Förutsättningar för skapandet av delaktighet” och 

”Hinder för skapandet av delaktighet”. Dessa teman kom att bli huvudrubrikerna i denna 

studies resultat. Under dessa rubriker har syntesens subteman bildat underrubriker. Under 

rubriken ”förutsättningar för skapandet av delaktighet” beskrivs artiklarnas syn på hur 

sjuksköterskor bör gå tillväga för att göra patienter delaktiga i vården, medan ”hinder för 
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skapandet av delaktighet” beskriver de olika besvär som artiklarna påpekar gällande 

patienters delaktighet i vården. 

Tabell:2 Visar subteman och teman utifrån nyckelfynden.  

Subtema Tema 

Att förstå, känna in och ge ansvar 
 

 

Förutsättningar för skapandet av delaktighet Sjuksköterskans upplevelser av patientens egen 

vilja till delaktighet 

Kommunikationens betydelse 

Att ge och få information 

Acceptera patienten utifrån dennes situation och 

kunskaper 

Sjuksköterskans inställning och krav på patienten 
 

Hinder för skapandet av delaktighet 

Sjuksköterskans makt och kontrollbehov 

Tid, personalantal och ålder som påverkar 

delaktighet 

 

5.1 Förutsättningar för skapandet av delaktighet 

Fynden i syntesen gällande ”förutsättningar för skapandet av delaktighet” var att 

sjuksköterskans ansvar och förhållningssätt mot patienter hade en stor betydelse för deras 

delaktighet i vården. Framkom gjorde även vikten av att som sjuksköterska behöva förstå och 

känna in patienten utifrån vem den är och var den befinner sig i sin situation, för att sedan 

kunna ge patienten ansvar. Syntesen visade även att informationen och kommunikationen 

mellan sjuksköterskan och patienten hade en stor roll för att underlätta patientens möjlighet 

i delaktighet. Slutligen påvisade fynden att patientens egen förmåga till delaktighet också 

spelade en stor roll för att göra patienten delaktig i vården. 

5.1.1 Att förstå, känna in och ge ansvar 

I syntesen framgick vikten av sjuksköterskornas förmåga att kunna förstå och känna in en 

patient. Utifrån den kunskapen sjuksköterskan fick ifrån att lära känna patienten så kunde 

hon avgöra vilket ansvar patienten själv var kapabel till att hantera. Dock var alla 
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sjuksköterskor inte villiga att släppa in patienterna i vården på grund av att dem inte vågade 

lämna över sitt ansvar i patientens händer. Det framkom att de mer erfarna sjuksköterskorna 

var mer öppna till att släppa in patienterna och lämna över uppgifter och ansvar till dem än 

vad sjuksköterskor med mindre erfarenhet var villiga till. Sjuksköterskors inställning till 

patienterna hade en övervägande roll i hur de förhöll sig till patienterna. En positiv attityd till 

patienter innebar att sjuksköterskorna vågade öppna sig och skapa en relation med 

patienterna och fick därmed en större förståelse för hur delaktiga patienterna ville vara i 

vården. En sjuksköterska uttryckte sig: ”I give same responsibilities, such as taking 

temperature…, to those patients who I know and I trust in their abilities, as I have supervised 

them” (Soleimani, Rafii & Seyedfatemi, 2010, s. 348). Vikten av att skapa en relation med 

patienten, och därmed släppa in patienten, vägde tungt. Relationen behövde byggas på 

trygghet, empati, självkännedom samt professionell distans. Relationen öppnade upp 

möjligheter för att kunna uppmuntra patienten till att uttrycka känslor och tankar, och det 

gav i sin tur sjuksköterskan en ökad förståelse om patienten och dennes situation. En ökad 

förståelse för patienten gjorde att sjuksköterskan lättare kunde förstå hur delaktig patienten 

ville vara i sin vård och därmed vilket ansvar patienten ville ta (Soleimani m.fl., 2010; 

Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos, 2005).  

Vidare framkom det av syntesen att en relation med patienten krävde erfarenhet och kunskap 

gällande både kommunikation och samarbete från sjuksköterskans sida. Sjuksköterskan 

behövde själv våga och ha vilja att delta, ha mod att säga vad hon/han som sjuksköterska 

tyckte och ställa frågor till patienten. Det var viktigt att patienten från början kände sig 

delaktig och sjuksköterskan behövde lyssna till och acceptera det patienten uttryckte. ”What 

the patient wants is the starting point and I strive to meet his wishes… It is the patient who is 

the expert on his own situation” (Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2009, s. 493). 

Patientens ord eller uttryck var sjuksköterskans vägledning. Sjuksköterskans ansvar låg i att 

stödja patienten i att uttrycka åsikter, erfarenheter och upplevelser och därefter strävade 

efter att uppfylla dessa önskemål. Patienten var själv den som hade bäst kännedom på just 

sin situation. Sjuksköterskan hade även ett professionellt ansvar genom att jobba för att 

patienten skulle uppleva sin situation som under kontroll. Detta gjordes genom att 

sjuksköterskan bjöd in patienten i vården, informerade om valmöjligheter till olika 

behandlingar och ständigt uppdaterade patienten om ny information uppstod, till exempel 

som svar på ett blodprov kommit eller vad röntgenbilder visade (Kvangarsnes, Torheim, Hole 

& Öhlund, 2012; Sahlsten, Larsson, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007; Sahlsten m.fl., 

2009). 

Tillit och ärlighet i relationen ansågs som en förutsättning för ett samarbete. Genom att visa 

patienten positiv uppmärksamhet kunde sjuksköterskan se och avgöra vilka aktiviteter 
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patienten skulle kunna bli delaktig i. En patient som blev mött på sin nivå, och därmed inte 

på en för hög eller för låg nivå, blev i största mån stärkt i sitt självförtroende. En patient som 

fick för svåra uppgifter, fick information som de inte förstod eller ställdes inför beslut som de 

inte var benägna att ta blev ofta sänkta och tappade självförtroendet som fanns ifrån början. 

För att det inte skulle ske krävdes det att sjuksköterskan kunde förstå och sätta sig in i 

patientens livsvärld. Vidare framkom att en god relation till sjuksköterskan var en 

förutsättning för patientens delaktighet i vården. Det skedde genom att skapa en relation 

med patienten och informerade honom/henne om hur sjuksköterskan arbetade kring 

patienten och på så sätt bjöds patienten in i att delta i denna process. Ett ansvar som alla 

sjuksköterskor borde ha med sig in i mötet men även i relationen med till en patient är att 

varje patient är kapabel till att vara delaktig i sin vård, oavsett situation, mer eller mindre 

(Frank, Asp & Dahlberg, 2008; Sahlsten m.fl., 2009; Tutton, 2005). 

För att patienter skulle vara involverade i sin vård, både fysiskt samt i beslutsfattning, 

behövde sjuksköterskan kunna motivera och bekräfta patienten. Motivationen byggde både 

på att stärka patienterna i att säga sitt, ta ansvar för sig själva samt att de skulle våga ta emot 

hjälp ifrån andra. ”I am very focused on ensuring that my patient should feel that his or her 

voice is heard” (Olsson, Larsson, Flensner & Bäck-Pettersson, 2012, s. 751). Betydelsen av att 

patienten blev bekräftad när han/hon utförde något eller berättade något spelade en stor roll 

för patientens delaktighet. Sjuksköterskan hade som uppgift i sitt förhållningssätt mot 

patienten att uppmuntra honom/henne att vara delaktig i vården och även då patienten 

visade känslor, delade tankar eller var fysiskt aktiv bekräfta honom/henne genom feedback. 

Genom att återkoppla med feedback till patienten visade sjuksköterskan att hon/han 

lyssnade, fanns där och brydde sig (Olsson m.fl., 2012; Sahlsten m.fl., 2005). 

Sjuksköterskans kunnande i att möta och tolka patienten hade en stor inverkar på patientens 

delaktighet i vården. Sjuksköterskans förmåga till att göra patienten delaktig grundades i 

utbildning, intresse för vård av patienter samt hur ofta de faktiskt mötte och jobbade med 

patienter. Resultatet av detta medförde att välutbildade sjuksköterskor, som ofta var i tjänst 

och engagerade sig i patienters enskilda situationer, var mer benägna att bjuda in patienten i 

vården och därmed möjliggjordes det för patientens delaktighet. Sjuksköterskan hade ett 

ansvar gällande att aktivt lyssna och acceptera patienten, men med vissa patienter var 

sjuksköterskan tvingad att ta mer ansvar och initiativ. Med de patienter som var tystlåtna, 

passiva och inte ställde några frågor krävdes det att sjuksköterskan tog initiativ och ställde 

frågor till patienten, gav information och fanns där. Om patienten fick information och kände 

trygghet i relationen till sjuksköterskan ökade chansen för att patienten skulle kunna bli aktiv 

och våga fatta egna beslut. ”Some patients are too scared to ask you anything, so you need to 

take the initiative… if they (patients) know, then they are in a position to make decisions…” 
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(Henderson, 2003, s.504). Det framkom av resultatet att sjukhus var en plats där människor 

ofta kände sig underlägsna och förlorade kontrollen över sig själva. Sjuksköterskans uppgift 

var att få patienterna att känna att sjuksköterskan hade kännedom om situationen och fanns 

där för att stötta och hjälpa patienten i att fatta beslut kring sin vård (Helgesen, Larsson & 

Athlin, 2014; Henderson, 2003). 

5.1.2 Att ge och få information 

Information hade en stor betydelse för att patienten skulle kunna delta i vården. Behovet av 

information kunde ses från båda parterna. Sjuksköterskan var i behov av att få kunskap om 

patienten för att kunna ge just den patienten en individanpassad vård och skapa en situation 

där patienten kände sig trygg. För patienten ansågs information som viktig för att han/hon 

ska kunna vara delaktig i sin situation. Utan kunskap om vårdplan, valmöjligheter och mål 

blev patienten underlägsen och ofta passiv. ”The information is presented in a way the 

patient understands. This way involves the caregiver using a type of language the patient 

understands” (Frank m.fl., 2008, s. 2559). Det framkom av syntesen att informationen till 

patienten behövde presenteras på ett sätt så att han/hon förstod. Det framkom att 

sjuksköterskan hade ett ansvar att använda ett språk som patienten begrep och därmed 

anpassade sig till den enskilda individen som patienten var. Informationen kunde förmedlas 

genom både muntlig och/eller skriftlig information beroende på vad som passade patienten 

bäst (Frank m.fl., 2008; Sahlsten m.fl., 2005).  

Genom att informera och involvera patienten i sin situation ökade sjuksköterskan chansen 

för att patienten kunde och ville vara delaktig i sin vård. Delaktigheten i vården kunde även 

innebära att patienten sade ifrån sig eget ansvar och valde att sjuksköterskan och andra 

vårdgivare skulle fatta beslut åt honom/henne. ”As a nurse, you have to deliver the 

information, the patient needs to understand the situation to be able to be involved” 

(Sahlsten m.fl., 2007, s. 634). Sjuksköterskan bör vara ärlig och informera patienten från 

början av vårdtiden. Genom att bjuda in till ett öppet förhållande gavs patienten möjlighet till 

att berätta om tankar och känslor och sjuksköterskan gavs möjlighet till en ökad förståelse 

om patienten som blev avgörande för att kunna ge en individanpassad vård. Ett 

informationsutbyte mellan patient och sjuksköterska gav möjlighet till att tillsammans kunna 

fatta gemensamma beslut gällande fortsatt behandling och vård. Patienten fick chansen att 

välja sin framtid och även välja hur mycket ansvar hon/han själv ville ha och kunde hantera.  

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 
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patient may need to discover things himself in order to grow and be independent (Sahlsten 

m.fl., 2007, s.635). 

Delaktighet i vården låg i både sjuksköterskans och patientens händer. För att kunna ge och 

få den bästa vården krävdes ett informationsutbyte mellan de båda parterna. Öppenhet, 

respekt och lyhördhet var viktiga faktorer för att kunna skapa en relation mellan 

sjuksköterska och patient och krävdes för att informationen mellan dem skulle kunna delas 

(Frank m.fl., 2008; Sahlsten m.fl., 2005; Sahlsten m.fl., 2007). 

5.1.3 Acceptera patienten utifrån dennes situation och kunskaper 

Det framkom av resultatet att i mötet med varje patient så ställdes sjuksköterskan inför ett 

ansvar i sitt förhållningssätt mot patienten, vilket var att acceptera patienten för vem hon 

eller han var. Genom att lära känna och lyssna till patientens upplevelser öppnades 

möjligheten för att som sjuksköterska få vägledning i hur vården för just denna patient skulle 

gå till. Skapandet av en relation med patienten gav möjlighet till att kunna se patienten som 

en arbetskollega i vården. ”… collaboration with the patient as a valued co-worker” (Sahlsten 

m.fl., 2009, s.493). Detta medförde att sjuksköterskan visade respekt för patienten och 

tillvaratog dennes resurser, vilket skedde genom att visa förtroende för patienten, lita på det 

patienten visste och aldrig ta över det patienten kunde hantera själv. För att kunna tillvarata 

patientens kunskaper så krävdes det att sjuksköterskan under hela patientens vårdprocess 

ständigt skapade en förståelse för patienten, samt lät patienten få en chans att vara med och 

påverka och känna att situationen var under kontroll. Genom att låta patienten vara delaktig 

så gavs möjligheten för att patienten skulle kunna växa och bli oberoende av vården 

(Kvangarsnes m.fl., 20012; Sahlsten m.fl., 2007; Sahlsten m.fl., 2009; Tutton, 2005).  

Sjuksköterskans ansvar låg även i att se hur kapabel patienten var gällande att hantera sin 

situation och sitt deltagande. Syntesen visade att vissa människor kunde uppleva situationen 

som patient som otroligt påfrestande, besvärande och därmed tappade de sin förmåga och 

vilja till att vara delaktig i vården. Andra människor var måna om att ha kontroll och lust till 

att vara aktiva i sin situation som patient. Båda typerna av människor sågs ändå som 

delaktiga i vården. Patienten behövde ha möjlighet att avstå sig beslutsfattning och aktivt 

deltagande i vården eller välja att vara aktiv i både beslut och fysiska aktiviteter. Resultatet 

visade att båda valen gjorde att patienten var delaktig i sin vård. Vikten låg hos 

sjuksköterskan och annan vårdpersonal att acceptera patienten oavsett vilket val patienten 

än gjorde. Syntesen pekade på att de mer erfarna sjuksköterskorna som hade en positiv 

attityd mot patienterna, alltså de sjuksköterskor som bjöd in patienterna till en relation i 

vården, var de som var mest kunniga om patienternas förmåga till egenvård. ”The 
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experienced nurses, those with positive attitudes toward patients, and those who were 

knowledgeable about the patients’ capabilities assigned the self-care responsibility to the 

patients” (Soleimani m.fl., 2010, s.349). Genom att få förståelse för patientens egen historia 

och vad som var viktigt för just honom/henne skapades möjlighet till att förstå vart patienten 

stod i sin situation och hur delaktig hon/han vill vara (Beaver, Craven, Witham, Tomlinson, 

Susnerwala, Jones & Luker, 2007; Soleimani m.fl., 2010; Tutton, 2005). 

5.1.4 Kommunikationens betydelse 

I syntesen framgick kommunikationens betydelse för patienters delaktighet i deras vård. 

Patientens delaktighet kunde uppstå när både sjuksköterskan och patienten var verksamma 

på något sätt. Båda parterna var i varandras närvaro, lyssnade och vågade ställa frågor. Detta 

förutsatt att patienten hade möjlighet att kommunicera muntligt, skriftligt och/eller genom 

kroppsspråk. I kommunikationen med patienten krävdes det att sjuksköterskan ställde 

öppna frågor, som inte hade förutsägbara svar, samt att frågor ställdes som var utifrån ett 

intresse för just den enskilda patienten. Sjuksköterskan behövde även vara öppen för att ta 

emot frågor och funderingar ifrån patienten samt besvara dessa i största möjliga mån. 

”Patient participation occurs when both parties are active in some way. Both parties are in 

each other’s presence over time, listening, having a sensitive ear and asking questions” 

(Frank m.fl., 2008, s.2558). Genom att som sjuksköterska ställa frågor och lyssna till 

patienten så gavs tillfälle till att få förståelse för vad patienten visste och inte visste samt få 

kunskap om vad patienten ville med sin vård.  I samtalet med patienten var det viktigt att 

sjuksköterskan såg hela människan, vilket innebar att sjuksköterskan inte endast såg 

sjukdomen eller symtomen, gav patienten tid och inte fick patienten att känna sig som ett 

objekt som var till besvär (Frank m.fl., 2008; Sahlsten, 2007).  

Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten skedde genom en 

tvåvägskommunikation. Sjuksköterskan kände av, lyssnade in och var observant i 

vårdsituationerna för att få reda på vem patienten var och vad patienten var intresserad av. 

Tolkningen som sjuksköterskan gjorde presenteras därefter för patienten, vilket gav 

möjlighet för reflektion och när patienten var nöjd med sjuksköterskans tolkning kunde 

delaktighet ske. När patienten accepterade tolkningen som sjuksköterskan gjort möttes de 

båda parterna på samma nivå och hade därmed en utgångspunkt att jobba ifrån.  

Patient participate when the caregiver in the encounter interprets what the patients express 

through facial expressions, tone of the voice, body language and what can be understood 

between the lines. This means that the information is collected from the patient in different 

ways and an interpretation of the patient’s total situation is carried out. Then the 
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interpretation is presented to the patient who is given the opportunity to reflect on the 

situation. Participation can be seen in the mutual agreement displayed when the patient is 

satisfied with the caregiver’s interpretation (Frank m.fl., 2009, s.2559). 

I syntesen framkom just betydelsen av att kunna läsa kroppsspråk som en viktig faktor. Inom 

vården kunde det uppstå situationer då patienterna inte var kapabel till att kommunicera 

verbalt och då hade sjuksköterskan en viktig roll i att kunna tolka patientens kroppsspråk för 

att kunna framföra patientens talan och tillgodose patientens behov. ”Understanding and 

interpret nuances in body language so as to meet the needs of the patient” (Kvangarsnes 

m.fl., 2012, s.429). Vikten låg i att kunna tolka signaler och läsa mellan raderna för att som 

sjuksköterska kunna skapa sig en bild av patienten. Syntesen pekade även på värdet av att 

sjuksköterskan gav ansvar, visade intresse och brydde sig om patienten. Det gav i sin tur 

patienten bekräftelse och motivation till att fortsätta bidra och jobba mot målet av vården 

(Frank m.fl., 2008; Kvangarsnes m.fl., 2012; Sahlsten m.fl., 2005; Tutton, 2005). 

5.1.5 Sjuksköterskans upplevelser av patientens egen vilja till delaktighet 

I syntesen framkom det att sjuksköterskor upplevde att alla patienter har potential att delta i 

sin vård, oavsett situation. Trots funktionshinder eller extrema situationer så fanns möjlighet 

för patienter att delta, på ett eller annat sätt. ”How ill you than may be, you still want to 

participate, I think that’s the last thing you let go, this self-determination” (Sahlsten m.fl., 

2005, s. 39).  Ett indirekt sätt att göra patienten delaktig i sin vård enligt sjuksköterskorna 

var att ta hjälp av dennes anhöriga. Genom att kommunicera och involvera patientens 

anhöriga kunde sjuksköterskorna få ut mycket information och kunskap om patienten. 

”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 m.fl., 2012, s. 429). Vidare 

visade det sig att sjuksköterskorna ansåg att patienterna ofta stod inför svåra val och beslut i 

vården och på grund av det sattes patienternas delaktighet på spel, trots deras vilja till att 

delta. I dessa situationer hade sjuksköterskorna en viktig roll att kunna informera 

patienterna och förmedla budskap på en nivå där patienterna kände sig trygga (Beaver m.fl., 

2007; Kvangarsnes m.fl., 2012; Sahlsten m.fl., 2005; Tutton, 2005). 

 

Resultatet av syntesen pekade på att det har blivit en tendens för patienter att vara delaktiga i 

sin vård. I mötet med patienterna upplevde sjuksköterskorna att patienterna hade en 

atmosfär av självansvar. Sjuksköterskan hade i uppgift att stötta patienternas vilja till 

delaktighet, så länge det inte äventyrar deras eller någon annans säkerhet. Det var viktigt att 

motivera och klargöra patientens ansvar för delaktighet. I många fall bedömde 
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sjusköterskorna att patienterna hade mer kännedom gällande sin situation och kunde 

hantera sin sjukdom bättre än sjuksköterskorna. ”Some patients have learned what to do 

with the problem. They know how to manage their illness, sometimes better than us” 

(Soleimani m.fl., 2010, s. 349). Sjuksköterskorna uttryckte också att ju bättre förmåga 

patienten hade, desto mer tycktes denne bli inbjuden att vara delaktig i beslut om vården. 

Vidare upplevde sjuksköterskorna att en effektiv vårdplanering krävdes för att kunna skatta 

patientens förmåga till egenvårdsaktiviteter. Sjuksköterskorna uttryckte att när en sådan 

bedömning gjordes, medverkade patienten för att det ökade dennes förståelse och kunskap 

om sin egen situation. Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde att patienters förmåga 

att fatta beslut och att uttrycka sina önskemål var en viktig förutsättning (Helgeson m.fl., 

2014; Sahlsten m.fl., 2005; Soleimani m.fl., 2010). 

5.2 Hinder för skapandet av delaktighet 

De fynd som gjordes i syntesen gällande ”Hinder för skapandet av delaktighet” var bland 

annat att sjuksköterskan hade makt och kontroll över patientens delaktighet.  Det framkom 

att patienter som krävde att få vara delaktiga kunde ses av sjuksköterskorna som envisa och 

arga. Vidare i syntesen fanns det omständigheter som personal- och tidsbrist samt patientens 

ålder som kunde påverka patientens delaktighet i vården.  

5.2.1 Sjuksköterskans makt och kontrollbehov 

Resultatet av syntesen visade att sjuksköterskorna kunde vara ovilliga att ge patienterna 

information och att dela med sig av sin kompetens. Sjuksköterskorna skulle bara informera 

patienterna gällande vad de skulle göra men inte samarbeta med dem. Specifikt ville 

sjuksköterskorna fatta patienternas beslut. Detta kunde medföra att en situation av makt 

skapades och de faktorer som kunde beskriva denna situation var att sjuksköterskorna trodde 

att de visste bäst och att patienterna borde styras. Uttryck som framkom var att patienterna 

saknade medicinsk kunskap och behovet för sjuksköterskorna var att de skulle behålla sin 

makt och bevara kontrollen, som är beskrivet i citatet här under: 

We are in control, we know best… we call the shots and that includes telling patients what we 

want to tell them… I don’t encourage questions from them (patients) even though I know I 

should give them information so that they can decide for themselves and have some control 

(Henderson, 2003, s.504).  
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Ett av resultaten som framkom i syntesen var att patientens delaktighet baserades i första 

hand på vad sjuksköterskorna hade för uppfattning om hur den dagliga vården skulle utföras. 

I andra hand kom patientens behov och önskemål. Sjuksköterskorna såg bara patienterna 

som föremål, inte som människor som var i behov av vård. De gick bara nära patienterna när 

de övervakade dem via maskiner eller administrerade läkemedel. Sjuksköterskorna uttryckte 

att patienten skulle vara enkel att vårda och följa sjuksköterskornas regler och lyssna på dem, 

annars skulle patienten bli utan god vård. Sjuksköterskornas reaktioner på patienter som 

upplevdes svåra var att begränsa kommunikationen, hålla inne på viktigt information och ge 

minimalt med vård. Ett fynd som framkom i syntesen var att sjuksköterskorna kunde 

använda språket för att utöva makt på patienterna. Sjuksköterskorna begränsade djupet på 

samtalen med patienterna och mängden samtal med patienterna för att behålla kontrollen 

över dem. Sjuksköterskorna kunde använda fraser som exempelvis du måste gå och ta en 

dusch nu, jag vill att du ska duscha nu eftersom jag är upptagen och ligger efter i mitt 

arbete, för att behålla sin egen kontroll (Helgeson m.fl., 2014; Henderson, 2002). 

5.2.2 Sjuksköterskans inställning och krav på patienten 

Som ett resultat av syntesen framkom det att patienter som krävde delaktighet kunde ses som 

besvärliga patienter. Enligt sjuksköterskorna kunde patienterna känna sig trötta på att ingen 

lyssnade på dem. Patienterna krävde att få vara delaktiga och ha inflytande i sin egen 

situation, vilket sjuksköterskorna inte hade förväntat sig.  

If there is a patient who just goes on and on and on then I turn to the person and try to calm 

him/her down. If they don’t listen then I don’t know, they participate but they switch off in 

some way and do not show any understanding at all. They think that we should take every 

patient in turn. They do not understand that at the emergency unit you take the one who has 

the most injuries or the greatest pain first (Frank m.fl., 2008, s.2558).  

När det uppkom en sådan situation, som beskrivits i citatet ovan, kunde en negativ 

inställning byggas upp gentemot patienterna.  Vidare uttryckte sjuksköterskorna att krävande 

patienter kunde ses som envisa, självcentrerande och villiga att påverka sin situation genom 

att till exempel ändra på typ av behandling. I syntesen visade det sig att vissa sjuksköterskor 

ställde krav på patienterna. För att en patient skulle bli inbjuden till att delta i vården måste 

denne uppfylla vissa kriterier, så som patientens inställning till vården och dennes kunskaper 

om sin situation. En sjuksköterska uttryckte sig:”You have to check what the patient knows, 

he might have false ideas/…/sort that out first. I know absolutely nothing about the patient’s 

previous experiences and ideas” (Sahlsten m.fl., 2005, s.39). Sjuksköterskans tankar grundas 
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därmed i en negativ inställning och förutfattade meningar om patienten (Frank m.fl., 2008; 

Sahlsten m.fl., 2005).  

Det framkom ur materialet att sjuksköterskans krav på patienten för att denne skulle bli 

inbjuden att delta i vården var bland annat att han/hon ska ha en positiv inställning till 

vården. En patient med negativ attityd, alltså en patient som inte ville skapa en relation eller 

ett samarbete med sjuksköterskan eller övrig personal, skulle endast komma att motarbeta 

personalen och deras arbete. Patienten skulle även känna till sina rättigheter gällande 

självbestämmande samt ha kunskaper om sin sjukdom och sjukdomshistoria. Viktigt var att 

patienten hade kapacitet att kunna delta aktivt i sin vård. ”Conditions for offering 

participation are that the patients are positively compliant, know their rights of self-

determination and the procedures at the unit and are well enough to be able to exert some 

influence” (Frank m.fl., 2005, s.2558). När en sjuksköterska gav patienten möjlighet till att 

delta i vården behövde patienten vara aktiv och kunna uttrycka sina önskemål. ”It is a real 

balancing, if you do too much, the patient simply becomes more dependent; then it is better 

to interfere as little as possible…”(Olsson m.fl., 2012, s.751). Då patienten var delaktig i 

vården upplevde vissa sjuksköterskor att det var en svår balansgång av att göra för mycket för 

patienten. Ibland kunde det vara bättre att backa som sjuksköterska och låta patienten utöva 

de aktiviteter och beslut som denne var delaktig i (Frank m.fl., 2005; Olsson m.fl., 2012; 

Sahlsten m.fl., 2005). 

5.2.3 Tid, personalantal och ålder som påverkar delaktighet 

Det framkom i syntesen att sjuksköterskorna uttryckte ett flertal faktorer som kom att 

påverka patienters delaktighet i vården. Bland dessa fanns bland annat tiden, 

personalstyrkan som var tillgänglig i vården samt spelade patientens ålder en roll i 

vårdandet. Sjuksköterskorna upplevde ålder som ett hinder i patientens delaktighet i sin vård 

när det gällde beslutsfattning. Yngre personer var mer aktiva i sin roll att fatta beslut, medan 

äldre personer ville att någon professionell skulle fatta beslut åt dem, då de litade inte på sin 

egen förmåga. En sjuksköterska uttryckte sig: ”I think generally most patients are usually just 

led along the path, which has already been decided, which is usually standard treatment” 

(Beaver m.fl., 2007, s.729). Rollen som patient påverkade patienterna att bli passiva och inte 

våga uttrycka sina känslor och tankar gällande situationen (Beaver m.fl., 2007; Kvangarsnes 

m.fl., 2012;) 

Sjuksköterskorna uttryckte också att tiden spelade en stor roll för patientens delaktighet. Det 

tog tid för patienten att anpassa sig i situation som patient. Det kunde i sin tur påverka 

patientens delaktighet på ett negativt sätt, då hon/han istället blev passiv på grund av 
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osäkerheten som uppstod i situationen som patient och hade därmed svårt att skapa en 

vårdrelation med sjuksköterskan. Både tids- och personalbristen gjorde att sjuksköterskan 

inte hade tid att invänta, eller för den delen, hjälpa patienten att bli trygg i situationen som 

patient. ”We don’t have enough time, even for routine tasks, so we have to perform our duties 

rapidly and expect our patients to just obey” (Soleimani m.fl., 2010, s.348). Tiden och 

personalens antal hade en stor inverkan på hur mycket tid personalen hade att lägga på att 

bjuda in patienter till att delta i vården. ”On days with few personnel on duty, a high level of 

patient participation was given less priority, as it was considered most important to provide 

basic care to the residents”(Helgesen m.fl., 2014, s.112). Personal- och tidsbrist innebar att 

fokus fick läggas på de grundläggande omvårdnadsbehoven, och patienternas delaktighet fick 

prioriteras därefter. Ett annat fynd i syntesens resultat tydliggjorde att sjuksköterskor som 

hade mindre erfarenhet var mer intresserade av att uppfylla de förväntningarna som deras 

kollegor hade på dem, än att låta patienterna vara delaktiga i vården (Beaver m.fl., 2007; 

Helgesen m.fl., 2014; Soleimani m.fl., 2010). 

6 DISKUSSION 

Under detta avsnitt presenteras en resultat-, metod- samt etikdiskussion. I 

resultatdiskussionen är det resultatets mest betydelsefulla beståndsdelar som lyfts fram. 

Dessa diskuteras i förhållande till studiens syfte samt jämförs likheter och skillnader i 

relation till det som har framställts i bakgrunden, främst under tidigare forskning och den 

vårdvetenskapliga teorin. Under metoddiskussion beskrivs och diskuteras styrkor och 

svagheter med den valda metoden samt vad den har inneburit för det resultat som 

framställts. I etikdiskussionen tas forskningsetiska synpunkter upp samt om resultatet har 

anledning till vidare etiska reflektioner. Slutligen presenteras även förslag till fortsatt 

forskning som kan vara aktuellt. Arbetet granskades med utgångspunkt i begreppen 

trovärdighet och överförbarhet. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att belysa förutsättningar och hinder med patienters delaktighet i 

vården, ur ett sjuksköterskeperspektiv. Syntesen som gjorts visade att det fanns både 

förutsättningar och hinder gällande patienters delaktighet i vården.   
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De förutsättningar som framkom i resultatet för att patienter skulle kunna vara delaktiga i 

vården var bland annat sjuksköterskans förmåga att förstå, känna in och ge ansvar till 

patienten. Det visade sig i resultatet att de mer erfarna sjuksköterskor hade en positiv attityd 

mot patienter och var mer kunniga om vad patienterna var kapabla till att hantera i vissa 

situationer, vilket ledde till att de kunde tilldela patienterna ett större ansvar. Däremot hade 

yngre sjuksköterskor, som inte jobbat lika länge, en mer negativ och osäker inställning till 

patienters kunskaper och vilja till delaktighet i vården. I jämförelse med Hegglands 

m.fl.(2012) artikel så beskrev patienterna att deras uppfattning bland annat var att läkare och 

sjuksköterskors inställning till patienters delaktighet i vården skiljde sig. Läkares uppfattning 

om att låta patienterna vara delaktiga var mer tveksam medan sjuksköterskans inställning till 

delaktighet var positiv och öppen, patienterna påpekade därmed inte någon skillnad mellan 

sjuksköterskors behandling av patienter. 

I resultatet redogjordes för vikten av att som sjuksköterska skapa en relation med patienten 

för att kunna få en inblick i patientens tankar och kunskaper om sin situation. Vad patienten 

vill och önskar var utgångspunkten i vården och sjuksköterskan bör jobba utifrån det, då 

patienten själv var expert på sin egen situation. I resultatet framkom även att patienters 

delaktighet utgick från sjuksköterskans åsikter. Sjuksköterskorna ville inte släppa in 

patienterna om det inte var nödvändigt, och i så fall beskrev sjuksköterskan endast för 

patienten vad denne skulle göra. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten byggde i 

dessa fall istället på ett asymmetriskt maktförhållande där sjuksköterskan undanhöll 

information och kunskap ifrån patienten, för att denne skulle veta så lite som möjligt. Orems 

(2001) egenvårdsteori pekar just på att sjuksköterskorna endast ska stödja patienterna i 

deras vård. Vikten av Orems egenvårdteori ligger i att patienten ska i största möjliga mån 

klara sig själva och ska kunna tillgodose sina behov, men om egenvården brister för patienten 

ska sjuksköterskan gå in och stötta upp där bristerna finns. Det är viktigt att sjuksköterskan i 

sitt jobb inte tar över det patienten är kapabel till att klara själv och jobbar för att patienten 

ska återgå till det stadie då hon/han inte längre är beroende av hjälp.  

Att vara närvarande och lyssna till patientens berättelser poängterades i arbetets resultat och 

låg till grund för de förutsättningar som krävdes för att patienten skulle kunna bli delaktig. 

Informationen var nödvändig för både patienten och sjuksköterskan. Sjuksköterskan 

behövde information om patienten vad gällde tillstånd, upplevelser, tidigare erfarenheter och 

övrig kunskap som kunde vara relevant för just den patientens situation. För patienten var 

intresset från sjuksköterskan avgörande för att han/hon skulle kunna vara delaktig i sin vård, 

gällande bland annat beslutsfattning och mål. Sjuksköterskan hade i sitt förhållningssätt mot 

patienten en uppgift att förmedla informationen på ett sådant sätt så patienten förstod. Det 

skedde genom att förmedla den informationen som var aktuell för att patienten skulle kunna 
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bli insatt och presenterades med ett språk som patienten var kapabel till att hantera. Det var 

även viktigt att sjuksköterskan presenterade de valmöjligheter som patienten hade i sin 

situation och inte påverkade patienten i vilket val denne skulle välja. Även om du som 

sjuksköterska hade en annan uppfattning så var det viktigt att patienten var den som fattade 

beslutet. Enligt patienterna sågs informationen som en avgörande faktor för att kunna vara 

delaktig. Utan information kände de sig i underläge och sjuksköterskorna hade en makt över 

dem. Informationsutbytet mellan sjuksköterskan och patienten kunde ske både muntligt 

och/eller skriftligt, men det poängterades av patienterna att den muntliga informationen var 

den viktigaste (Höglund m.fl., 2010). Orem (2001) tog även hon upp vikten av att kunskap 

krävdes för att patienten skulle kunna bli delaktig i sin vård. Sjuksköterskan i sin tur behövde 

information och kunskap om vem den specifika patienten var, för att kunna leverera den 

aktuella informationen som just den patienten behövde i sin situation. För att få kännedom 

om vem patienten var och vad hon/han behövde veta så anser Orem att sjuksköterskan 

behövde bygga upp en relation med patienten.  

Resultatet beskrev att sjuksköterskan bör se patienten som en arbetskollega och jobba 

tillsammans med honom/henne i ett team. Genom att se patienten som en kollega, måste 

sjuksköterskan acceptera honom/henne för vem den är och ta vara på de kunskaper som 

patienten har att erbjuda. Detta skedde främst genom att bygga upp en relation med 

patienten. Resultatet påpekade att relationen mellan sjuksköterskan och patienten var grund 

för att patienten skulle kunna vara delaktig i sin vård. Sjuksköterskan behövde förstå 

patientens personliga historia, erfarenheter samt tankar om den aktuella situationen för att 

veta vad som var viktigt för just honom/henne. Ekdahl m.fl. (2010) tog upp patienternas 

önskemål. Patienterna önskade att sjuksköterskan skulle ta sig tid för att sitta ner med dem, 

förklara deras situation och vad som var tänkt i deras framtida vård. Höglund m.fl. (2010) 

beskrev patientdelaktigheten som viktig för patienterna och någonting som uppstod i 

relationen med sjuksköterskan. Orem (2001) poängterar i sin teori vikten av relationen 

mellan sjuksköterskan och patienten. Relationen bör byggas på att sjuksköterskan och 

patienten ser varandra som subjekt och inte objekt. Sjuksköterskan behöver se patienten som 

en hel människa och inte utifrån vilken sjukdom denne har. Orem beskriver vidare att 

relationen byggs upp genom en fungerande dialog.  

Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten hade en avgörande betydelse för 

patientens delaktighet. Kommunikationen kunde ske både skriftligt, muntligt eller genom 

kroppsspråk. Som sjuksköterska krävdes det öppna frågor som inte hade förutsägbara svar 

och lyssna till vad patienten hade att säga. Kommunikationen behövde ske genom en 

tvåvägskommunikation. Sjuksköterskan lyssnade till och observerade patienten för att skapa 

sig en uppfattning om just honom/henne. Den uppfattningen som sjuksköterskan skapade 
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sig presenterades för patienten, vilket i sin tur gav patienten möjlighet till att reflektera och 

acceptera sjuksköterskans tolkning. När patienten accepterade tolkningen var sjuksköterskan 

och patienten på samma plan och kunde jobba med det som utgångpunkt. I resultatet 

betonades vikten av att som sjuksköterska kunna läsa patienters kroppsspråk. Inom 

sjukvården kunde situationer uppstå där patienten inte kunde kommunicera på ett annat sätt 

än med sitt kroppsspråk. Patienterna i sin tur ansåg att det var viktigt att deras röst blev 

hörd. De värderade högt att få uttrycka sina tankar och känslor kring sin sjukdom och 

behandling (Ekdahl m.fl., 2010). 

I resultatet framgick patientens egen vilja till delaktighet som en förutsättning för 

delaktighet. Hur sjuka patienterna än var så ansåg vissa sjuksköterskor att det sista som 

patienterna släppte var viljan till att delta i sin vård. Trots funktionshinder eller andra svåra 

situationer så sågs det att alla patienter var kapabla till att delta på ett eller annat sätt, men 

sjuksköterskan hade ett stort ansvar gällande att möjliggöra för detta. Det framgick att 

patientens delaktighet även kunde ske genom en kommunikation med dennes anhöriga. 

Sjuksköterskorna upplevde att anhöriga ofta hade mycket information och kunskap om 

patienten och i de fall patienten själv inte kunde framföra sin talan på något sätt så kunde 

sjuksköterskan vända sig till de anhöriga. Orem (2001) tog i sin teori upp just vikten av att 

alla patienter hade en egen förmåga till att delta i sin vård. Så långt som möjligt skulle 

patienten klara sig själv och sjuksköterskan stöttade endast där behovet fanns. Orem beskrev 

inte att anhöriga kunde fungera som en väg för att patienten skulle kunna vara delaktiga. 

Orem pratade om nivåer av delaktighet, och den sista nivån innebar att patienter som var 

medvetslösa eller inte kapabla till att delta i vården på något plan, krävde en total 

kompenserande omvårdnad av sjuksköterskan. I kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) poängteras sjuksköterskans skyldighet att i 

kommunikation med patienten och/eller närstående arbeta för maximal patientdelaktighet. 

I mötet med patienten upplevde en del sjuksköterskor att patienter hade en atmosfär av 

självansvar. Sjuksköterskorna hade i sin tur en uppgift att stötta patienterna i deras vilja till 

delaktighet, så länge det inte riskerade att deras eller någon annans säkerhet sattes på spel. 

Orem (2001) poängterade just att sjuksköterskan bör stötta patienten i deras vilja till 

egenvård. Vikten ligger i att lära känna patienten för att som sjuksköterska kunna avgöra hur 

mycket stöd som behövdes. Orem tog även upp att patientens vilja och intresse för 

delaktighet har en avgörande roll för hur delaktig patienten var i vården. Larsson m.fl. (2011) 

tog upp att patienterna ansåg att sjuksköterskorna hade en viktig roll i att möjliggöra och ge 

stöd för patienterna i deras vilja till delaktighet. De patienter som fick chansen att vara 

delaktiga i sin vård upplevde i större utsträckning en motivation till att förbättra sitt tillstånd 

och det minskade även patienternas oro och rädsla för att vistas i en sjukhusmiljö.   
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Ett fynd av syntesen var att sjuksköterskans makt och kontrollbehov över patienten sågs som 

ett hinder för patientens delaktighet i vården. Sjuksköterskorna menade på att patienten 

saknade medicinsk kunskap och på grund av det kunde sjuksköterskan fatta beslut åt 

patienterna och styra dem som de ville. Det kom fram att sjuksköterskorna upplevde att 

patienterna skulle vara enkla att vårda och att de skulle följa de regler som sjuksköterskorna 

hade satt upp, annars kunde de bli utan god vård.  Aasen m.fl., (2010) såg även de att 

patienter upplevde makt och dominans i relationen mellan patient och sjuksköterska, där 

sjuksköterskan inte brydde sig om vad patienten hade för tankar eller känslor. När en patient 

upplevdes som besvärlig reagerade sjuksköterskan med att hålla inne på viktig information 

och ge minimalt med vård. Att sjuksköterskan såg patienten som ett objekt och inte en 

människa som var i behov av vård var något som gick emot Orems (2001) vårdvetenskapliga 

teori. Hon menade på att patienten skall ses som en hel människa inte bara som sin sjukdom. 

Patienten och sjuksköterskan behövde se på varandra som subjekt för att en god relation 

mellan dem skulle kunna byggas upp. Detta skrev även Eldh (2009) om i sina studier kring 

delaktighet, att patienter inte kände sig delaktiga när sjuksköterskan såg honom/henne som 

en sjukdom istället för att se till hela människan.  

Resultatet visade att i vårdsituationer kunde sjuksköterskan utesluta patientens delaktighet 

om inte denne hade en positiv inställning till vården. Patienten behövde även ha kunskaper 

om sin sjukdom och vilka rättigheter som gällande angående delaktighet i vården. 

Sjuksköterskorna uppfattade patientens ålder som ett hinder. Yngre personer kom att vara 

mer aktiva i delaktigheten än vad äldre personer kom att vara. Den äldre generationen ville 

att någon professionell skulle fatta beslut åt dem, de litade helt enkelt inte på sin egen 

förmåga. Sainio m.fl. (2001) stärker detta fynd i sin studie, där det framkom att hinder som 

begränsade delaktigheten i vården var bland annat hög ålder. Det framkom även att bristen 

på sjuksköterskor var ett hinder för att möjliggöra delaktigheten hos patienter. 

Sjuksköterskan behövde fokusera på den grundläggande omvårdaden de dagar de fanns få 

sjuksköterskor i tjänst, och det resulterade i att patientens delaktighet fick en lägre prioritet.  

6.2 Metoddiskussion 

Till detta arbete valdes en litteraturöversikt av kvalitativa artiklar med Evans (2002) 

beskrivande syntes som metod. Valet av metod grundades i studiens syfte, som var att 

beskriva hur patienters delaktighet tillvaratas i vården utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. 

Studiens syfte kom att bli avgörande för valet av användningen av kvalitativa artiklar. Friberg 

(2012) beskrev att användningen av kvalitativ ansats skapade möjlighet för en bredare och 

fördjupad förståelse för det som var i fokus för att bli studerat. Valet av metod kom även att 
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bli aktuellt då studiens författare hade fått metoden presenterad för sig vid ett tidigare 

tillfälle och därmed fanns en del förkunskaper att dra nytta av.  

Efter fastställandet av studiens syfte påbörjades sökningen av lämpliga artiklar. Sökorden 

valdes med omsorg samt aktuella begränsningar i förhållande till arbetets syfte. Artiklarna 

skulle vara skrivna inom de senaste fem åren, vilket innebar en avgränsning mellan 2009-

2014. Poängen med det var att artiklarna skulle ge så aktuell forskning som möjligt. Dock 

stötte författarna till studien på problem gällande denna avgränsning och fick på grund av 

detta utöka sitt sökområde till åren 2000-2014. Problemen var i form av att artiklarna bland 

annat inte var skrivna ur ett sjuksköterskeperspektiv eller var kvantitativa istället för 

kvalitativa. Tack vare att sökningen utökades hittades relevanta artiklar som var lämpliga för 

att besvara studiens syfte.  

Fördelar med den valda analysmetoden var främst att den var lämplig i förhållande till 

studiens syfte och bidrog till en djupare förståelse för vilka förutsättningar och hinder som 

fanns gällande patienters delaktighet i vården. Vidare så ansågs Evans (2002) beskrivande 

syntes som en fördel då syntesen gav en tydlig framställning av vilka rubriker som kom att bli 

grunden för resultatet. Genom den genomförda syntesen så underlättades resultatskrivandet 

tack vare en strukturerad uppbyggnad. En utmaning med Evans (2002) beskrivande syntes 

var att det i processen för skapandet av subteman och teman från nyckelfynden var svårt att 

inte tolka. Evans (2002) beskrivande syntes var uppbygg så att det material som använda 

inte fick tolkas, utan skulle endast beskrivas utifrån vad som framgick i materialet. Främst så 

berodde detta troligtvis på att nyckelfynden var skrivna på engelska och de subteman och 

teman som skapades skrevs på svenska. Tack vare att handledare samt andra opponenter var 

med och läste syntesen så uppmärksammades detta i ett tidigt skede och kunde därefter 

rättas till. Slutresultatet av syntesen resulterade i två huvudteman, förutsättningar och 

hinder för skapandet av delaktighet. Under förutsättningar kunde fem subteman framställas 

och under temat hinder kunde tre subteman identifieras.  

Arbetets trovärdighet byggde på att kvalitetsfrågor tillämpades för kvalitativ data enligt 

Friberg (2012).  Författarna ställde sig frågor som till exempel hur metod och syfte var 

beskrivet, om det fanns ett tydligt problem formulerat och vad resultatet visade när 

artiklarna lästes igenom. Ett noggrant användande av Evans (2002) beskrivande syntes gav 

ett trovärdigt resultat som kom att besvara studiens syfte. Arbetets trovärdighet byggdes på 

att författarna till arbetet inte tolkat eller lagt in egna värderingar samt användning av citat i 

resultatet ökar dess trovärdighet. På grund av att författarna till detta arbete valde att 

begränsa sig till sjuksköterskeperspektiv på frågan gällande hur patienters delaktighet 

tillvaratas i vården så kunde troligtvis ett annat resultat framskrivas om istället till exempel 

vårdpersonalen perspektiv valts att belysas. Med vårdpersonal så menas till exempel 
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undersköterskor, läkare eller sjukgymnaster. Författarna till denna studie valde inte att 

avgränsa sig till ett visst land eller världsdel, vilket skulle kunna leda till ett annorlunda 

resultat beroende på vilket land eller världsdel som skulle väljas för att studeras. Till exempel 

skulle ett lands religion samt syn på människan och delaktighet i vården kunna påverka 

resultatet. 

Ett antagande är att resultatet i denna studie kan överföras till andra situationer, då 

patienters delaktighet är aktuellt i de flesta vårdsituationer. Till exempel så skulle resultatet 

kunna tillämpas på mer specifika situationer, som hur patienters delaktighet tillvaratas i pre- 

eller postoperativ vård eller i situationer som rehabilitering. Resultatet skulle även kunna 

användas i sammanhang där en olycka eller katastrof uppstått, då samarbete och patient 

delaktighet kan vara avgörande för situationen.  

 

Ifall författarna till detta arbete skulle använda sig av en annan analysmetod, på grund av till 

exempel bristande materialmängd av kvalitativ ansats, skulle valet ha blivit Friberg (2012). 

Om sökresultatet av kvalitativa artiklar inte skulle ge tillräckligt många lämpliga artiklar för 

att kunna besvara syftet, så skulle kvantitativa artiklar kunna tillämpas. Fribergs (2012) 

analysmetod går nämligen att tillämpa på både kvalitativa samt kvantitativa artiklar.  

 

Under arbetet pågick ett kontrollerande av förförståelsen eftersom att tankar och åsikter 

redan fanns kring ämnet. Att använda Evans (2002) beskrivande syntes var till stor hjälp för 

att tygla tolkningar som uppstod, då syntesmetoden inte får tolka det material som används 

för arbetet.  

6.3 Etikdiskussion 

God kvalitet och moralisk försvarbarhet är ett etiskt ansvar och ett krav som alla forskare har 

gällande sin forskning (Codex, 2014). I detta arbete har författarna jobbat för att vara 

neutrala som möjligt genom syntesen och resultatets framskrivning. Detta genom att inte 

undanhålla något som har framkommit av syntesen eller göra egna tolkningar av materialet. 

Samtliga artiklar som har använts i framställandet av resultatet var vetenskapligt skrivna, var 

peer reviewed och godkända av en etisk kommitté. Då artiklarna som använts var skrivna på 

engelska har författarna varit extra noggranna med att läsa igenom de ett flertal gånger och 

vid eventuella funderingar, på grund av till exempel språket, har författarna diskuterat detta 

mellan varandra för att minska risken för feltolkningar. Författarna till denna studie hade, av 

etiska skäl, i sitt resultat valt att använda sig av engelska citat och därmed inte översätta 
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dessa. Detta till grund av att översättningar kan leda till att vissa engelska ord tappar sin 

innebörd och kunde därmed missleda läsaren. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

I resultatet framgick att det kunde finnas både förutsättningar samt hinder när det gällde att 

tillvarata patienters delaktighet i vården. Förutsättningar i form av kommunikation och 

information mellan patient och sjuksköterska, men även sågs patientens egen vilja till 

delaktighet som en viktig faktor. Sjuksköterskans förhållningssätt mot patienten kunde både 

vara en förutsättning men kunde även komma att bli ett hinder beroende på vilken attityd 

och tankar sjuksköterskan hade mot patienten. Andra faktorer, så som tids- och personalbrist 

kunde också komma att bli ett hinder för patienters deltagande i vården enligt 

sjuksköterskan. Eftersom denna studie är skriven utifrån ett sjuksköterskeperspektiv skulle 

förslag till fortsatt forskning vara att undersöka vad annan vårdpersonal, så som läkare, 

undersköterskor eller sjukgymnaster, skulle tycka och tänka kring frågan om hur patienters 

delaktighet tillvaratas i vården. Vidare forskning i frågan skulle även kunna vara att 

undersöka vidare vad patienter har för upplevelse gällande delaktighet i vården.  

7 SLUTSATS 

Syftet med detta arbete var att belysa hur patienters delaktighet kan tillvaratas i vården, sett 

från ett sjuksköterskeperspektiv. Sjuksköterskorna upplevde både att det fanns 

förutsättningar och hinder gällande patientens delaktighet i vården. Förutsättningar för 

patienters delaktighet kunde framställas i sjuksköterskans förmåga att förstå, känna in och ge 

ansvar men även i att acceptera och förstå patienten för vem den är. Att skapa en relation 

med patienten kunde öppna möjligheten för patienten att uttrycka känslor, tankar och 

åsikter. En god relation mellan sjuksköterska och patient behövde byggas på trygghet, empati 

och självkännedom. Kommunikationen och förståelseutbytet mellan sjuksköterskan och 

patienten hade en vägande roll i möjliggörandet av patientens delaktighet. 

Kommunikationen kunde ske både verbalt men även genom kroppspråk och anhöriga. Ett 

behov av makt och kontroll fanns hos sjuksköterskan som ett hinder för delaktighet. 

Patienter som krävde delaktighet kunde ses som besvärliga av sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskans inställning till patienten kunde bli ett hinder för delaktigheten hos 

patienten. Författarna till detta examensarbete har en förväntan på att detta arbete i 
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framtiden kan hjälpa sjuksköterskor och annan vårdpersonal att förstå patienten och i största 

möjliga mån bidra till att patienten blir delaktig i sin egen vård.  
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Nurs* perspective  

 

2000-2014 

Peer reviewed 

Full text 

 

39 3 

CINAHL Patient participation AND 

Special care AND 

Nurs* Care  

2000-2014 

Peer reviewed 

Full text 

11 1 

CINAHL Patient participation AND 

Nurs* strategies AND 

Nurs* care 

2000-2014 

Peer reviewed 

Full text 

  

48 1 

CINAHL Patient* AND 
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Nurs* Care  

2010-2014 

Peer reviewed 

Full text 

192 1 

CINAHL Patient decision-making AND 

Perspective nurs*  

2000-2014 

Peer reviewed 

Full text 

101 1 

CINAHL Patient and nursing AND 

Partinership AND 

Nurse and patient AND 

Decision-making 

2000-2014 

Peer reviewed 

Full text 

English  

39 1 

CINAHL Nurse-patient AND 

Care AND 

2001-2014 

Peer reviewed 

39 1 



 

Partnership  Full text 

CINAHL Patient participation AND 

Nurs* AND 

Caregivers 

2008-2013 

Peer reviewed 

Full text 

17 1 

CINAHL Nurs* AND 

Patient participation AND 

Decision-making 

2006-2014 

Peer reviewed 

Full text 

English  

182 1 

 



 

Bilaga B Artikelmatris  

Titel/Författare/Årtal:  Syfte: Metod: Resultat: 

Patient participation in nursing 

care: an interpretation by Swedish 

registered nurses 

 

Monika J.M. Sahlsten, Inga E. 

Larsson, Catharina SC 

Lindencrona, Kaety A.E. Plos 

 

2005 

Att klargöra sjuksköterskors 

förståelse för patientens 

delaktighet I omvårdnaden.  

31 sjuksköterskor deltog. 7 

fokusgruppsintervjuer 

genomfördes.  

Viktiga kategorier som framkom 

var behandlingsmetoder, fokus på 

resurser och möjlighet till 

inflytande. Kommunikation 

innebär att förstå och bli förstådd. 

Att skapa en kommunikation 

kräver kontakt och dialog. Kontakt 

är en förutsättning för ett aktivt 

deltagande, där sjuksköterskorna 

använder sig själva för att lära 

känna patienten. Samspel innebär 

ett personligt engagemang där 

sjuksköterskan ser individen 

bakom rollen som en patient har 

och är involverad känslomässigt. 

Sjuksköterskan får kontakt med 

sina egna känslor. De strategier 

sjuksköterska bör använda är att 

våga, bjuda in, bekräfta och 

vänta. Våga säga vad man tänker, 

fråga frågor och vänta på svar. 



 

Nurse strategies for optimising 

patient participation in nursing 

care 

 

Monika J. M Sahlsten, Inga E. 

Larsson, Björn Sjöström, Kaety 

A.E. Plos 

 

2009 

Att utforska legitimerade 

sjuksköterskors strategier att 

stimulera och optimera patientens 

delaktighet i vården. 

3 fokusgrupper bestående av 

erfarna sjuksköterskor. 

Innehållsanalys genomfördes. 

12 sjuksköterskor deltog i 

fokusgrupp ett och två.   

4 sjuksköterskor deltog i 

fokusgrupp tre. 

Sjuksköterskors strategier för att 

optimera patienters delaktighet 

grundas i tre kategorier: lära 

känna personen, stärka deras 

egenvårdkapacitet samt att bygga 

ett nära samarbete med 

personen. 

Participation of patients with 

chronic illness in nursing care: An 

Iranian perspective 

 

Mohsen Soleimani, Forough Rafii, 

Naiemeh Seyedfatemi  

 

2010 

Identifiera de faktorer som är 

relevanta för patienters 

delaktighet enligt kroniskt sjuka 

patienter och sjuksköterskor i Iran. 

Deltagande observationer och 

semistrukturerade intervjuer av 

tjugotvå sjuksköterskor.  

Studien visade att delaktighet är 

en interaktiv process mellan 

sjuksköterskor, patienten och 

anhöriga inom omvårdnaden. 

Patient participation in a special 

care units for persons with 

dementia: A losing principle 

 

Ann Karin Helgesen, Maria 

Larsson, Elsy Athlin 

Att undersöka upplevelsen av 

vårdpersonal med avseende på 

patientens deltagande inom 

särskilda vårdenheter för personer 

med demenssjukdom, med focus 

på det dagliga livet. 

Elva sjuksköterskor intervjuades 

två gånger. 

Patientens delaktighet beskrivs 

som en viktig del av vården. 

Måste individanpassas. 

Delaktigheten var ofta anpassad 

efter sjuksköterskans idéer om 

hur man bör utföra den dagliga 



 

 

2014 

vården.  Sjuksköterskorna ansåg 

att varje patient var herre över sitt 

eget liv, att delaktigheten var 

viktigt för patientens självkänsla. 

Dock kunde inte alla beslut fattas 

av patienterna, då de inte kunde 

förstå konsekvenserna av det. 

The impact of concordant 

communication in outpatient care 

planning – nurses’ perspective 

 

Majvor Olsson, Lena G. Larsson, 

Gullvi Flensner, Siv Bäck-

Pettersson 

 

2012 

Att belysa sjuksköterskors 

upplevelser av samordnad 

vårdplanering I öppenvården. 

10 sjuksköterskor, 2 

fokusgrupperintervjuer. 

Viktiga teman som framkom i 

resultatet var att skapa en enig 

kommunikation mellan patient och 

sjukvårdspersonal, att förstå och 

skapa en balans mellan 

patientens nivå och kapacitet, 

överföra information mellan 

vårdgivare och nå ömsesidig 

förståelse mellan vårdgivare. 

Patient participation on a ward for 

frail older people 

 

Elizabeth M.M. Tutton 

 

2005 

Undersöka betydelsen av 

patienter delaktighet på sjukhus 

och hur vårdpersonalen kan öka 

patientens delaktighet i sin vård. 

3 fokusgrupper och 24 intervjuer 

med sjukvårdspersonal. 

Tyder på att deltagande är en 

dynamisk process som är en 

anpassad del i arbetet hos 

sjuksköterskor och vårdare.  

Partnerskap, att förstå patienten 

och vara känslomässigt 

involverad var tre teman som 



 

framkom i studien. 

Det är viktigt att personer som 

jobbar inom sjukvården utvecklar 

en djupare förståelse för 

delaktighet och även utvecklar sitt 

sätt att agera när det kommer till 

att jobba med äldre människor. 

Power imbalance between nurses 

and patients: a potential inhibitor 

of partnership in care 

 

Saras Henderson 

 

2003 

 

Undersöka och beskriva 

sjuksköterskor och patienternas 

syn på partnerskap i vård på 

sjukhus. 

Med hjälp av grounded theory 

metod, intervjuades 33 

sjuksköterskor och 32 patienter på 

djupet. 

De flesta sjuksköterskorna valde 

att bjuda in patienterna till 

delaktighet i deras vård, med 

undantag för en del. Vissa 

sjuksköterskor hade uppfattningen 

att dem vet bäst och vill därför inte 

involvera patienter. 

Patient participation in decision 

making: views of health 

professionals caring for people 

with colorectal cancer. 

 

Kinta Beaver, Olive Craven, Gary 

Witham, Mary Tomlinson, Shabbir 

Susnerwala, David Jones, Karen 

Undersöka patientens delaktighet 

I beslutsfattandet, som beskrivs 

av vårdpersonal som vårdar 

personer med kolorektalcancer. 

Djupintervjuer med 35 

vårdpersonal i klinisk praxis. 

Analys av kvalitativ data. 

Patienterna kan involveras i olika 

behandlingsmetoder, men det 

finns faktorer som påverkar 

patientens delaktighet, så som 

fysiskt och psykiskt tillstånd. 



 

A. Luker 

 

2007 

Patient participation in emergency 

care – a phenomenographic 

analysis of caregivers’ 

conceptions 

 

Catharina Frank, Margareta Asp & 

Karin Dahlberg 

 

2008 

Att beskriva vårdarens 

uppfattningar om patientens 

delaktighet på en akutvårdsenhet 

Data samlades in från 11 

vårdgivare med erfarenhet av att 

arbeta på en akutmottagning. 

Vårdgivarna var från olika yrken.  

 

Fenomenografiskt med 

kunskapsteoretisk bas i 

världsteorin. 

Vårdarens uppfattningar om 

patientens delaktighet kan delas 

in i tre kategorier; vårdaren 

erbjuder möjlighet till deltagande, 

patienter kräver delaktighet och 

ömsesidigt  

deltagande. 

Intensive care unit nurses’ 

perceptions of patient participation 

in the acute of chronic obstructive 

pulmonary disease exacerbation: 

an interview study  

 

Marit Kvangarsnes, Henny 

Torheim, Torstein Hole & Lennart 

S. Öhlund  

 

2012 

Undersöka sjuksköterskors 

uppfattning av patienters 

delaktighet i den akuta fasen av 

kronisk obstruktiv lungsjukdom på 

en intensivvårdsavdelning. 

Intervjuer med 

intensivvårdssjuksköterskor på två 

sjukhus i Norge. 

Intervjuerna analyserades med 

hjälp av en kritisk diskursanalys. 

 

17 deltagare uppdelade i tre 

grupper. Två grupper med 6 

deltagare i varje, och en grupp 

med 5 deltagare i. 

Svårt för patienter att vara 

delaktiga under den akuta fasen 

då vårdpersonal har större kontroll 

och makt över patienten. 



 

Patient participation in nursning 

care: towards a concept 

clarification from a nurse 

perspective  

 

Monika JM Sahlsten, Inga E 

Larsson, Björn Sjöström, 

Catharina SC Lindencrona & 

Kaety AE Plos 

 

2007 

Att undersöka begreppet 

patientens deltagande i 

omvårdnad ur ett 

sjuksköterskeperspektiv 

Sju fokusgruppsintervjuer med 

sjuksköterskor i slutenvården på 

fem sjukhus i Västsverige. 

Grounded theory har tillämpats på 

bandinspelade data. 

 

31 sjuksköterskor deltog i studien. 

Ömsesidighet blev den centrala 

kategorin för att förklara 

sjuksköterskors perspektiv på 

patienters delaktighet i 

omvårdnaden. Den kännetecknas 

av fyra underkategorier; 

interförfarande, terapeutiska 

strategier, fokus på resurser och 

möjligheter till inflytande. 
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