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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning redogör att patientens delaktighet har utvecklas genom 
årtionden, från ett paternalistiskt perspektiv till att patienten förväntas delta och fatta beslut. 
Patientens lagliga rätt till delaktighet styrks i Patientlagen och det är sjuksköterskans uppgift 
att skapa möjligheter för detta. En god vårdrelation krävs för att få kunskap och möjlighet till 
delaktighet. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplever av delaktighet i hälso- och 
sjukvård. Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes för kvalitativa 
artiklar. Resultat: Patienters upplevelser av delaktighet i Hälso- och sjukvård redogörs i två 
teman: hinder för delaktighet och möjligheter för delaktighet. För att vara delaktig krävdes 
det att patienten får mera kunskap och information. Slutsatser: En god vårdrelation och 
informationsutbyte med sjuksköterska kan skapa goda förutsättningar för att göra patienten 
delaktig i sin vård och behandling. Patienten upplever dock att exempelvis vårdmiljön, 
vårdpersonalens attityder och sjukdomen inverkar på deras möjligheter för delaktighet. 

Nyckelord: beslutfattande, delaktighet, kunskap, systematisk litteraturstudie, vårdrelation  



ABSTRACT 

Background: Previous research explains that the patient's participation has evolved 
through the decades, from a paternalistic approach to the patient expected to participate and 
make decisions. The patient's legal right to participation is evidenced in the Swedish Patient 
law (Patientlagen) and it is the nurses responsibility to create opportunities for this. A good 
care relationship is required to enable patients to get the knowledge and opportunity to 
participate. Aim: to describe patients' experience of participation in health care. Method: A 
descriptive systematic literaturestudy of synthesis of qualitative articles. Result: Patients 
experiences of participation in health care is described in two themes: the obstacles to 
participation and opportunities for participation. To participate, the patient needs to get 
more knowledge and information. Conclusion: A good relationship and exchange of 
information with the nurse can create favorable conditions to enable patient involvement in 
their care and treatment. The patients experience, however, that the care environment, care 
staff attitudes and the disease affects the patient's opportunities for participation. 

Keywords: caring relationship, decision making, knowledge, participation, literature review
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1 INLEDNING 

Ämnet som har valts är ”Delaktighet i vården – möjligheter och hinder för patienten”. Ämnet 
är hämtat ifrån Landstinget Västmanland, som efterfrågar mer information om detta 
område. Fokus ligger på att beskriva patientens upplevelser av delaktigheten inom hälso- och 
sjukvård. Intresset för området har utvecklats under vår yrkessamma tid inom vården, såväl 
som utbildningens teoretiska och verksamhetsförlagda delar. Upplevelser av att vissa 
patienter överlämnar besluten till vårdpersonalen medan andra patienter vill vara delaktiga i 
sin vård, vilket har gjort oss mera nyfikna på att vilja veta mera om hur patienter upplever sin 
delaktighet. 

Genom sjukvårdens historia har patientens möjlighet till delaktighet förändrats, vilket kan 
återspeglas i vetenskapliga tidskrifter. Det har även tillkommit nya lagar och regler som 
kartlägger patientens rättigheter att medverka och styra över sin egen vård. Genom den 
teoretiska och verksamhetsförlagda utbildningen har vi upplevt att delaktighet är ett centralt 
begrepp i vården som sjuksköterskor ständigt kommer i kontakt med och att det har olika 
betydelser för olika människor. Därför är det av vikt att sjuksköterskor kommunicerar med 
patienter för att få en förståelse för deras behov, förväntningar samt önskningar. Att skapa en 
vårdrelation med patienten är en viktig del av sjuksköterskans arbete för att skapa 
förutsättningar för delaktighet, detta för att kunna stödja patienten och utveckla den egna 
yrkeskompetensen. Genom detta arbete beskrivs patienters upplevelser av delaktighet i 
hälso- och sjukvård. Resultat av detta kan ge möjligheter till ökad förståelse och insikt för 
vårdpersonal och kan användas inom sjuksköterskeprofessionen. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs begrepp och definitioner av patientens delaktighet följt av vald 
vårdvetenskaplig teori, lagar och författningar och tidigare forskning som beskriver 
patientens och sjuksköterskans perspektiv på delaktighet. 

2.1 Patientens delaktighet 
I sökverktyg MeSH (Medical Subject Headings) beskrivs begreppet patient delaktighet 
genom att patienten medverkar för att fatta beslut som rör den egna hälsan (National Library 
of Medicine, 2015). Begreppet patientdelaktighet innebär även att patienten får kunskap, 
möjlighet att utbyta kunskap, integrera med vårdpersonal snarare än att bara bli informerad 
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och ta del av beslutsfattandet. Här belyses även patienters syn på begreppet 
patientdelaktighet, vilket utgörs av att få förklaringar och ha kunskap om planering, 
tillvägagångsätt för att få hjälp och vad som ska göras för att man ska må bra (Eldh, Ekman & 
Ehnfors, 2010). Patienterna anser även att deltagande är när de får utrymme och information 
om sin hälsa och livssituation och vad som händer runt omkring (Frank, Asp & Dahlberg 
2008). Deltagande i vården är en avgörande faktor för patienters välbefinnande och känsla 
av sammanhang liksom för deras förståelse och samtycke till behandlingar (Swenne & Skytt, 
2013).  

Begreppet patientdelaktighet är ett brett område som rymmer många olika situationer och 
beslutsfattande i hälso- och sjukvården. Patientdeltagande handlar även om att få inflytande 
och tillåtelse över att medverka i en beslutsprocess som rör den egna hälsan och sjukdomar. 
Sjuksköterskans roll är därför viktigt, detta för att lära känna patienterna och kunna ge de en 
anpassad vård där de kan medverka på olika sätt beroende på sjukdom och hälsotillstånd. 
Patienter tar antingen en aktiv eller passiv roll när det gäller delaktighet. Den aktiva rollen 
innebär samarbete med läkaren i beslutsfattandet vilket yngre patienter brukar föredra och 
en passiv roll intas vanligtvis av äldre patienter som vill undvika deltagande och överlämna 
beslut till läkaren. Det aktiva deltagandet förklaras som att ta ansvar för sig själv och sköta 
sin egen vård medan det passiva deltagande där äldre patienter är ovilliga att delta och fatta 
beslut om sin vård (Florin, Ehrenberg & Ehnfors, 2008). 

2.2 Vårdvetenskaplig teori 
Detta examensarbete kommer att utgå från Orem (2001) omvårdnadsteori, detta för att den 
svara bra gentemot syftet och kommer att användas under diskussionsavsnittet. Teorin om 
egenvårdsbalans ’The self- care deficit nursing theory’ är grundad av Orem. Teorin är 
uppbyggd av tre olika delteorier: egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadsystem. Orem 
beskriver delaktighet som en grundläggande del i livet, då varje människa har förmåga och 
kapacitet att på bästa möjliga sätt ta hand om sig själv och tillgodose sina hälsorelaterade 
behov och därmed få uppleva helhet och balans i sitt liv. När behovet av egenvård är större än 
människans egenvårdskapacitet är människan i behov av vård, vilket Orem beskriver som 
egenvårdsbrist. Därmed är det sjuksköterskans uppgift att tillgodose patientens 
egenvårdsbrister genom att analysera behovets storlek och därefter stödja och tillgodose 
patientens behov i samband med egenvård. Beroende på behovets storlek, delas det in i 
omvårdnadssystem som innefattar tre olika nivåer. Omvårdnadsystemen byggs upp av 
handlingar som görs av patienten och sjuksköterskan. Målet med alla omvårdnadssystem är 
att vägleda, stödja samt främja patientens självständighet till egenvård. 
Omvårdnadsystements första nivå går ut på att sjuksköterskan ska stödja och undervisa 
patienten. Den andra nivån beskrivs som delvis kompenserande där sjuksköterskan och 
patienten samarbetar för att tillgodose patientens behov och det patienten inte klarar själv. 
Den sista nivån är fullständigt kompenserande som innefattar att patienten är oförmögen på 
något plan att göra sina egenvårdshandlingar och därför byggs nivån upp av sjuksköterskans 
åtgärder. Sjuksköterskan bör bygga en god relation och ha gemensam dialog med patienten, 
för att ge möjlighet till att sjuksköterskan ska kunna förmedla information. Information ska 
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bygga på vetskap om vad patienten önskar veta. Vårdrelationen bidrar även till att skapa 
intresse hos patienten och ge kunskap för att vara delaktig i sin vård. Orem beskriver även att 
sjuksköterskan och patienten ska se varandra som subjekt. Sjuksköterskan ska därför inte se 
patienten utifrån dess sjukdomar utan som helhet.  

2.3 Lagar och författningar 

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) skildras vikten av patientens delaktighet i 
vården. Verksamheterna i hälso- och sjukvården ska stärka, främja patientens ställning, 
integritet, självbestämmande och delaktighet enligt kap. I 1 § i Patientlagen (SFS, 2014:821). 
I kap. 4 1-2 § ska alla hälso- och sjukvård grundas på patientens samtycke. Information om 
konsekvenser ska lämnas, om patienten avstår eller återkallar sitt samtycke för vård eller 
behandling. I Kap 5 § 1-3 ska vården utformas och genomföras så långt som möjligt och 
bygga på patientens önskemål angående vård och behandling. Legitimerade sjuksköterskor 
ska ge information så att patienten har den information som krävs för att ge samtycke om 
omvårdnad och/eller medicinska behandling, men också information om rätten att kunna 
avstå behandling (International Council of Nurses [ICN], 2012).  

 

2.4 Tidigare forskning 
Utifrån tidigare forskning presenteras förändring av patientdelaktighet i tiden, delaktighet i 
beslutsfattandet samt vårdrelationens betydelse för patientens delaktighet. 

2.4.1 Förändring av patientdelaktighet i tiden 

Under de senaste årtiondena har patienters ställning inom hälso- och sjukvården förändrats 
Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos, 2005a). Vårdpersonalens förhållningsätt har gått 
från paternalism, där vårdpersonalen med sina yrkesfärdigheter fattar beslut till ett mera 
gemensamt beslutfattande, dock kvarstår det en viss problematik inom detta område 
(Truglio-Londrigan, 2013). Sahlsten m.fl. (2005a) beskriver vidare att patienter förväntas 
delta i sin vård men att det finns brister hos sjuksköterskor om hur patientmedverkan ska 
tillämpas och i vilken utsträckning. Hinder för patientdelaktighet kvarstår och det finns en 
maktbalans mellan sjuksköterskor och patienter, vilket kan leda till resistens mot att 
uppmuntra till patientdelaktighet (Sahlsten, Larsson, Plos & Lindencrona, 2005b). Även 
Tutton (2005) beskriver att delaktigheten har förändrats över tiden, men att äldre patienter 
tenderar att vara mindre delaktiga om sjuksköterskor tolkar att patienter inte vill vara 
delaktig i sin vård. Truglio- Londrigan (2013) belyser att det är sjuksköterskors uppgift att 
utreda vad för information patienter behöver för att kunna vara delaktig och fatta beslut. 
Information ska individanpassas på så sätt att patienter förstår vad som sägs. Denna 
information är ett viktigt redskap för att patienter ska kunna vara delaktig i sin vård och 
beslutfattande. 
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2.4.2 Delaktighet i beslutfattandet 

Utifrån begreppet delaktighet i vården, diskuteras det om att antingen delta eller i att dela 
med sig likaså diskuteras graden av delaktighet i moment och beslut i vården (Tutton, 2005). 
Patienten har en laglig rätt till deltagande i vården (Florin, Ehrenberg & Ehnfors, 2006). 
Patientens delaktighet eller möjlighet till delaktighet tas sällan upp i omvårdnadsprocessens 
olika delar, som planering, genomförande och utvärdering (Penney & Wellard, 2007). För att 
uppnå patientmedverkan i planering och genomförande av vården behövs patienters 
integritet respekteras och ligga som grund. Respekten för individer är en förutsättning för att 
patienter ska kunna uppleva delaktighet (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2006). Patienter som ges 
möjlighet till att delta upplever sig själva som normala och uppskattade individer men 
bristen på delaktighet kan få patienter att känna sig mindre värda (Pelto- piri, Engström & 
Engström, 2013). Högre patientdelaktighet i beslutfattande förknippas också med högre 
patienttillfredsställelse och bättre behandlingsresultat (Ekdahl, Andersson & Friedrichsen, 
2010). Patienters delaktighet och beslutsfattande kan variera beroende på vilken typ av vård 
och behandling det ska beslutas om. Viljan att vara delaktig och fatta beslut kan påverkas av 
ålder, kön, utbildning, levnadsstandard och yrkesstatus (Florin, Ehrnberg & Ehnfors, 2008). 
Att ha en aktiv roll och vara delaktig i sin egen vård och beslutsfattande anses också vara en 
fråga om personlighet (Sainio m.fl., 2001). Begreppet autonomi anses viktigt för att kunna 
vara delaktig (Penney m.fl., 2007; Vestala m.fl., 2013). 

Vårdens organisation och arbetsmiljö kan påverka patienten negativt vilket kan skapa hinder 
för patientdeltagande. Vårdrelationen bildas genom att patienter och sjuksköterskor 
tillbringar tid tillsammans, vilket skapar trygghet och säkerhet hos patienter samt ökar deras 
möjligt till att vara delaktiga i beslutprocessen (Vestala m.fl., 2013; Truglio-Londrigan, 2013). 
Även bristen på tid, kommunikation (Penney m.fl., 2007; Ekdah m.fl., 2009) och hög 
personalomsättning (Sainio m.fl., 2001) kan inverka på patienters möjligheter att delta i 
vården. 

2.4.3 Betydelsen av relationen för patientens delaktighet 

Relationen mellan sjuksköterskor och patienter ska grundas på förtroende och respekt för 
patientens delaktighet i beslutsfattandet i vården. Båda ska se sig som essentiella individer 
som är viktiga i beslutsfattandet. Det är sjuksköterskors uppgift att göra patienter delaktiga i 
vårdplanen, patienter som är delaktiga i sina vårdplaner är mer nöjda med sin vård, får ökat 
självbestämmande, förståelse, förtroende och kortare vårdtid (Vestala m.fl., 2013). Detta 
beskriver även Truglio-Londrigan (2013) genom att det gemensamma beslutfattandet 
definieras som en ömsesidig relation och process, där människor får möjlighet att sköta sin 
hälsa så länge de får information för att kunna fatta beslut. Självförtroende och 
självständighet främjas genom en god relation med sjuksköterskor, samt att känsla av 
kontroll hos patienter bevaras (Frank, Asp & Dahlberg 2008). Vissa patienter hävdar att de 
inte har tillräckligt med kunskaper angående sina sjukdomar och behandlingar och därmed 
kan de inte ha en aktiv roll och delta i beslutsfattandet (Vestala m.fl., 2013). Sjuksköterskor 
har en betydelsefull roll för att underlätta, hitta metoder, stödja och därmed få patienter att 
vara mer delaktiga i beslutsfattandet och öka deras självständighet och integritet. Då det 
finns individuella skillnader i patienters önskemål gällande patientdelaktighet och 
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beslutsfattande är det viktigt att sjuksköterskor tar reda på detta (Florin m.fl., 2008). Genom 
att öka patientdeltagande i omvårdnaden bör sjuksköterskor anpassa undervisningen och 
språket för patienters individuella kunskapsnivå, för att tillsammans kunna uppnå mål och 
öka delaktigheten (Vestala m.fl., 2013; Truglio-Londrigan, 2013).  

Sjuksköterskor uppfattar att deras patienter föredrar en högre grad av delaktighet än vad 
patienterna gjorde, en anledning till detta kan vara att sjuksköterskor inte är medvetna om 
patienters vilja att delta och därför tenderar att överskatta patienters aktiva roll (Florin m.fl., 
2006). En kommunikativ kamp med vårdpersonalen existera, där patienter inte tillåts delta 
som dem önskar eller tvingas till oönskad deltagande. Vilket kan bero på sjuksköterskor inte 
tillfrågar patienter om sitt deltagande i sin egen vård (Thórarinsdóttir & Krisjánsson, 2013). 
Flertal studier påvisar att patienter känner sig som mest delaktiga då vårdpersonalen är 
ärliga om det medicinska tillståndet, lyhörda, stödjer patienters tankemönster och diskuterar 
vård och behandling med läkaren och lämnar beslutsfattandet till läkaren och sjuksköterskor. 
Vissa patienter anser att det är läkarnas ansvar att fatta beslut (Vestala m.fl., 2013; Kvåle & 
Bondevik, 2008). Det visar sig även att en del patienter är ovilliga att delta och fatta beslut 
för att undvika att behöva ta del av negativ information angående den egna prognosen (Kvåle 
m.fl., 2008). 

När den vårdande relationen brister kan det leda till att patienter känner sig förolämpade och 
icke erkända. Att bara ge patienter information och förklaringar angående sina sjukdomar är 
inte det viktigaste, utan det bästa är att vara lyhörd. När sjuksköterskor inte förstår sina 
patienter och bara utgår från rutiner och vissa mål eller delmål kan det påverka patienternas 
möjlighet till deltagande. Kommunikation är en essentiell del i relationen vilket brister ibland 
när vårdtyngden är hög och akuta vårdrutiner måste prioriteras på avdelningen detta kan 
leda till att relationen mellan sjuksköterskor och patienter inte utvecklas på bästa sätt. Det 
krävs tid för att utveckla relationer med sjuksköterskor (Sahlsten m.fl., 2005b). 
Kommunikation är nödvändig för en fungerande relation med patienter. Det krävs kontakt 
och dialog med patienter för att skapa en god kommunikation. Att ha kontakt med patienter 
är en förutsättning till aktivt deltagande vilket även innebär ett aktiv lyssnande för att kunna 
förstå och svara på det patienter vill uttrycka. Detta är viktigt för att patienter ska få 
återkoppling och bekräftelse. Sjuksköterskor bör ha ett genuint intresse för patienter som 
bygger på en uppriktig, ärlig och öppen kommunikation för att skapa förtroende, känsla av 
respekt och tillit. Detta för att skapa möjlighet för att patienter ska kunna uttrycka sig verbalt 
och visa sina tankar, känslor och rädslor. Fullständig förståelse för patientens situation är 
svår då sjuksköterskan inte befinner sig i samma situation som patienten (Sahlsten m.fl., 
2005a). 

Sjuksköterskor undviker relationer med sina patienter, på grund av tidsbrist och vårdtyngd. 
Rutinuppgifter kan ibland prioriteras och innebära att patienters delaktighet glöms bort. I 
samband vid bland annat informationssamtal kan sjuksköterskor bli kvar hos patienter en 
längre tid, vilket kan ge en känsla av otillräcklighet och stress över att inte hinna med de egna 
arbetsuppgifterna. 



6 

2.5 Problemformulering 
Patienters delaktighet har aktualiserats under de senaste årtionden. Det har tillkommit lagar 
och förordningar som ger patienter laglig rätt att få sin vård person-centrerad, delta och 
besluta om sin egen vård. Trots detta kan problem uppstå som påverkar patienters egen 
möjlighet till att delta och fatta beslut om sin vård. Detta tycks bero på tidigare normer, där 
vården bedrevs av vårdpersonal som hade ett paternalistiskt förhållningssätt, där patienter 
inte behövde vara delaktig. I dagens samhälle förväntas patienter delta i beslutfattandet. 
Tidigare forskning visar att patienters delaktighet och beslutsfattande i sin vård begränsas av 
olika orsaker. Det framkommer att de får ofta otillräcklig information om sin sjukdom och 
behandling men även att patienter undviker att delta för att minska risken för negativ 
information om sitt hälsotillstånd. Forskning visar även att sjuksköterskor inte är medvetna 
om patienters vilja att delta i sin egen vård vilket försvårar möjligheterna ytterligare. Det är 
av vikt att belysa problematiken av patienters upplevelser av möjligheter och hinder för 
delaktighet i vården, detta för att öka sjuksköterskors insikt, förståelse och kunskap över 
faktorer som kan bidra till ökad kunskap och utveckling av patientdelaktighet. 

3 SYFTE 

Syftet är att belysa patienters upplevelser av delaktighet i hälso- och sjukvård. 

4 METOD 

Författarna i detta examensarbete har valt systematisk litteraturstudie med beskrivande 
syntes utifrån Evans (2002). Metoden utgår ifrån fyra steg, som kommer beskrivas mer 
ingående under rubriken genomförande och dataanalys. För att ge en djupare förståelse och 
beskrivning av patienters upplevelser av delaktighet i hälso- och sjukvård, så har författarna 
valt en kvalitativ ansats. Genom att sammanställa tidigare forskning så ges en övergripande 
redogörelse av problemet. Friberg (2012) anser att kvalitativa studiers främsta mål är att 
bidra till ökad förståelse av en händelse eller företeelse och genom att använda dessa studier 
kan bidra till ökad och djupare förståelse av patienters upplevelser, erfarenheter, behov och 
förväntningar. Polit och Beck (2012) anser att litteraturstudier ibland kan genomföras av 
forskare som genomför kvalitativa studier för att få en övergripande vetskap på hur 
forskningsläget ser ut, för en kommande studie. Syftet bakom litteraturstudier beror på vad 
forskaren vill uppnå med den kommande studien. 
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4.1 Urval och datainsamling 
Efter kartläggning av arbetets syfte, valdes väsentliga begrepp ut som kan kopplas till 
patienters delaktighet i vård och behandling. Artiklarna söktes fram genom Cinahl Plus och 
Pubmeds databaser samt manuella sökningar efter att ha granskat de valda artiklarnas 
referenslista. Dessa databaser valdes för att få en bredare helhetssyn och att artiklarna skulle 
ha en vårdvetenskaplig anknytning. För att förtydliga, så presenteras sökorden i tabell 1.  

Tabell 1: Använda sökord. 

Participation* Patient* Experience* Barriers* 

Enpowerment* Perspectiv* Decision- 
making* 

Patient 
centrered* 

Perception* Caring* Nursing* Care* 

Qualitety 
study* 

Shared 
decision 
making* 

Elder* Very old 
patient* 

Health care* Nursing 
care* 

 

Sökningarna gjordes med hjälp av avanceradsökverktyg, för att finna relevanta artiklar. 
Artiklarna som valdes inriktades ej på några specifika diagnosgrupper för att lättare kunna 
dra generella slutsatser i diskussionsavsnittet. Artiklarna söktes fram med tillvalen Peer 
Review och Advanced. För att avgränsa och utöka sökningen har tillvalen Full text, 
publikations år 2010- 2015, Abstract available, Trunking, Find all my search terms och AND 
använts.  Till exempel gav begreppet ”decision making” 88951 träffar i Cinahl Plus och 
227258 träffar i Pubmed. Genom att lägga till begreppet ”participation” begränsades 
sökningen. De sökord som använts till de valda artiklarna har sparats i separat mapp samt 
förtydligas i en sökmatris, se bilaga A. 

Kvalitativa artiklar söktes fram utifrån problemområdet och det valda syftet. Artiklarna 
granskades objektivt och en sammanfattning gjordes. Därefter lästes artiklarna flertal gånger 
och artiklarnas kvalité granskades kontinuerligt utifrån Fribergs (2012) granskningsmall. 
Mallen berör artiklarnas bakgrund, syfte, metod, resultat, diskussion, etiska överväganden 
och återkoppling till vårdarbetet användes för att säkerställa kvalitén och eventuella brister i 
artiklarna blev synliga, se bilaga C: tabell 3. Artiklarna som påvisade brister exkluderats. De 
artiklar som höll i kvalitetsgranskningen, var av god kvalité och ingick i dataanalysen, se 
bilaga B. 

Inklusionskriterier: Artiklarna fick inte vara äldre än 5 år. De sökta artiklarna skulle kunna 
relaterats till litteraturstudiens syfte att beskriva patienters upplevelser av delaktighet i 
hälso- och sjukvård. Artiklarna skulle innehålla en strukturerad ordning med; bakgrund, 
syfte, metod, resultat och diskussion. Artiklarna skulle vara Peer Review, vilket innebär att de 
ska vara vetenskapligt granskade. 
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Exklusionskriterier: Artiklarna som inte överensstämde med syftet exkluderades samt 
kvantitativa artiklar, då litteraturstudien har en kvalitativ ansats. Sjuksköterskors och 
anhörigas perspektiv på patientens delaktighet valdes bort, eftersom fokus låg på att beskriva 
patienters perspektiv. Artiklarna exkluderades för att de saknade information och ej hade 
någon strukturerad ordning. En del av artiklarna beskrev anhörigas, sjuksköterskors och 
patienters perspektiv då exkluderades anhörigas och sjuksköterskors perspektiv, eftersom 
litteraturstudien byggde på patienters upplevelser av delaktighet i vård och behandling. 
Review artiklar exkluderades för att de byggde på en sammanställning av flera andra artiklar, 
dock granskades artiklarnas referenslista och artiklarna som överstämde med 
litteraturstudiens syfte söktes fram. 

4.2 Genomförande och dataanalys 
Syftet med detta arbete är att belysa patienters upplevelsers av delaktighet i hälso- och 
sjukvård och utifrån det valdes kvalitativa artiklar som inriktar sig på patienters upplevelser. 
Artiklarna som valts ut analyseras utifrån Evans (2002) analysmodell, där första steget var 
att samla in data utifrån inklusionskriterierna. Därefter diskuterades artiklarna för att 
förtydliga innehållet och säkerställa att det inte blir missförstånd gällande litteraturstudiens 
syfte. Utifrån Evans nästa steg i dataanalysen lästes artiklarna flertal gånger för att förstå 
innebörden i studien och få en helhet av vad varje artikel belyste. Författarna läste artiklarna 
var för sig och träffades efter för att diskutera och sammanfatta det som lästes och vad dem 
kommit fram till. Artiklarna fick separat nummer för att få en översikt i dokumentet. Därefter 
plockades nyckelfynd från alla artiklars resultat ut och sparades i ett separat dokument där 
varje nyckelfynd blev numrerat efter artiklarnas separata nummer. I det tredje steget av 
analysen identifieras teman utifrån alla artiklarnas nyckelfynd. Sedan granskades 
nyckelfyndens skillnader och likheter mellan varandra. De nyckelfynd som hade likheter 
mellan varandra fick en färg, för att sedan bilda ett subtema. Slutligen i detta steg 
omprövades teman och subteman för att säkra temats innehåll men även kvalitén i resultatet. 
I det sista steget skapades en beskrivning utifrån teman, likaså presenteras teman och 
subteman med hänvisning till de ursprungliga artiklarna, detta för att säkra trovärdigheten i 
arbetet. 
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Tabell 2: Exempel på nyckelfynd, tema och subtema. 

Nyckelfynd Tema Subtema 
“When they talk to each 
other, then I’m completely 
left out. I can’t hear them 
either, so you just have to 
trust them, don’t you” (Foss, 
2011). 
 

Hinder för 
delaktighet 

Vårdpersonalens 
negativa förhållningssätt 

“She really listened to me 
and understood my 
situation. She asked 
questions to get an overall 
picture of my condition and 
find out what I like and 
want. Questions also mean 
that I have to reflect all the 
time. It helps me to 
understand my thoughts and 
how I can process different 
things” (Larsson, Sahlsten, 
Segesten & Plos, 2011b). 
 

Möjligheter för 
delaktighet 

Vårdrelationen 

 

4.3 Etiska överväganden 
Studien som har valts ska bygger på en kvalitativ litteraturstudie och där med valdes flera 
artiklar som följer etiska regler och föreskrifter. Materialet ska även genomgå en etisk 
prövning, vilket innebär att den bygger på god vetenskap, god kvalité och ha ett etiskt 
antagande. Studien ska inte byggas på oredligt material som har förfalskats, fabricerats eller 
plagierats (Codex, 2015). Noggrann undersökning av artiklarna har gjorts under arbetets 
gång samt mycket reflektioner kring artiklarnas innehåll och kvalité för att därmed följa 
riktlinjerna i Codex. Examensarbetet ska kunna användas vidare i vårdvetenskapen men även 
för att föra forskningen vidare och öka vetenskapens möjligheter till att utvecklas. I enlighet 
med Polit och Beck (2012) har författarna eftersträvat ett objektivt förhållningssätt och 
arbetat med att lägga förförståelsen åtsidan. 
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5 RESULTAT 

I resultatet framkom de två teman med tillhörande subteman som hindrade och möjliggjorde 
för patientdeltagande inom hälso- och sjukvård. 

Tabell 3: Analysresultat, teman och subteman  

Tema  Subtema 
 
Hinder för 
delaktighet 
 

- Sjukdomens påverkan 
- Vårdpersonalens negativa 

förhållningssätt  
- Bristande vårdmiljö 
- Patientens val att inte vilja delta 

 
Möjligheter för 
delaktighet 

- Kunskap 
- Vårdrelationen 
- Patientens vilja att vara delaktig 
- Delat beslutfattande mellan 

vårdpersonal och patient 

5.1 Hinder för delaktighet 

Under detta tema redogörs patienters upplevelser om vad som hindrade deras förmåga att 
vara delta i sin vård, vilka var; sjukdomens påverkan, vårdpersonalens negativa 
förhållningssätt, bristande vårdmiljön samt patientens val att inte vilja delta. Vilka  

5.1.1 Sjukdomens påverkan 

När patienters hälsotillstånd förvärrades, satte det gränser och förhindrade deras förmåga att 
vara delaktiga och överlämnade ansvaret och beslutsfattandet till vårdpersonalen (Larsson, 
Sahlsten, Segesten & Plos, 2011a). Trots att patienters ohälsa försämrades och orken att prata 
eller svara på vårdpersonalens frågor försvunnit, så behövde det inte bero på minskat 
intresse för sin egen vård utan att ville att vårdpersonal skulle prata med patienters anhöriga 
istället (Foss, 2011). Patienter med komplexa sjukdomstillstånd beskrev svårigheter att ta in 
nödvändig information gällande deras sjukdom, detta försvårade deras möjligheter att delta i 
diskussioner (Ernst m.fl.,2013). Vilket kan illustreras i följande citat. 

But let’s say that for a normal citizen or layperson, learning something or reading up on it is 
relatively difficult. As mentioned, especially for lymphoma illnesses, 30 different lymphomas – 
all 30 – are treated differently. Every patient is different according to his or her constitution, 
previous illnesses, and so forth. As a layperson, one has no chance in that moment to find a 
connecting point where one can participate in a discussion. (Ernst m.fl., 2013, s. 687) 

Vidare redogjorde Ernst m.fl. (2013) att patienter upplevde svårigheter att fatta beslut när 
tiden var av betydelse, vilket krävde att snabba beslut togs för att exempelvis omedelbar 
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behandling skulle påbörjas. Likaså påverkades patienter av de känslomässiga påfrestningar 
som sjukdomen medförde, vilket resulterade i att patienter ville släppa allt och inte vara 
delaktiga. Detta bidrog till att patienters autonomi påverkades. Detta styrktes av Tveiten och 
Knutsen (2011) som beskrev att patienters smärta reducerade deras mentala och psykiska 
styrka, vilket begränsade deras kapacitet till att vara delaktig. Patienter i akuta situationer 
upplevde svårigheter att vara delaktig och graden av delaktighet berodde på patienters 
hälsotillstånd och hur allvarlig situationen var (Höglund, Winblad, Arnetz och Arnetz, 2010). 
Detta styrktes av Moreau m.fl. (2012) beskrev att patienter i akuta situationer överlämnade 
beslutfattandet till läkaren. Larsson m.fl (2011a) redogjorde att patienter ansåg att det största 
hindret för patientdelaktighet var medvetslöshet eller att vara nedsövd. Foss (2011) beskrev 
att äldre människor upplevde att det fanns dolda regler i vården, som äldre patienter följde. 
Vilket kunde bero på att vårdpersonal tog över och bestämde över patienters vård. Även 
Tveiten m.fl. (2011) redogjorde att äldre patienter valde att överlämna beslutet till läkare för 
att de hade större kunskap och erfarenhet om behandlingen. I akuta situationer så 
överlämnade patienter ansvaret direkt till vårdpersonal, för att exempelvis minimera 
smärtan. Foss (2011) redogjorde att äldre människor ansåg att deras höga ålder var ett 
handikapp för delaktighet. 

Flink, Öhlén, Hansagi, Barach och Olsson (2012) redogjorde att patienter tog hjälp av sina 
anhöriga för att komma över kommunikationssvårigheter, som kunde försämras i akuta 
situationer och vid sviktande hälsotillstånd. Larsson m.fl. (2011a) beskrev att patienter inte 
önskade deltagande när de inte hade kontroll över sin kropp och situation. Lindberg, Kreuter, 
Taft och Person (2013) beskrev att patienter som befunnit sig i ett tidigt sjukdomsskede 
ansåg sig själva vara svaga för att vara aktiva i deltagandet och föredrog att bli vårdade samt 
lät vårdpersonal eller anhöriga ta ansvar över deras vård och rehabilitering. ”Well, I do not 
think I was ready to participate until after about a month or two in the hospital. I was so weak 
that I was just grateful to be cared for.” (Lindberg m.fl., 2013, s. 835) 

5.1.2 Vårdpersonalens negativa förhållningssätt 

I Larsson m.fl. (2011a) beskrev patienter att förhållandet med sjuksköterskor, kunde vara ett 
hinder då sjuksköterskor kontrollerade patienter vilket medförde att de inte upplevde 
lyhördhet och därför inte ville delta. Den otillräckliga kontakten mellan patienter och 
sjuksköterskor, innebar att allt för lite information angående patienters hälsotillstånd gavs 
samt att sjuksköterskor saknade insikt i patienters behov. Sjuksköterskor visade ingen 
sympati, var okänsliga och visade aldrig intresse för sina patienter vilket gav varken 
motivationen eller viljan till patientdeltagande. Patienter uttryckte att sjuksköterskor inte 
ville bekanta sig med deras situation och deras upplevelser, vilket gav ett ointresse till att 
samarbete. Patienter saknade lyhördhet och uppmärksamhet från sjuksköterskor vilket ledde 
till missförstånd ibland. Sjuksköterskor såg inte patienter utan mer deras sjukdomar och 
sjuksköterskor satte därför sina egna mål för sina patienter och där av fick patienter ingen 
känslomässig respons av sjuksköterskor. Citatet illustrerar patienters upplevelser av 
missförstånd och misstro. ”I have to know that what I am trying to say has fallen on fertile 
ground, otherwise the trust needed for participation is not created” (Larsson m.fl., 2011a, s. 
578).  
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Larsson m.fl (2011a) belyste att vårdpersonalens attityder kännetecknades av makt och 
kontroll samt att de inte tog hänsyn till eller var uppmärksamma för patienters önskemål och 
åsikter, för att sjuksköterskor ansåg att de hade mest kunskap. Detta medförde att patienter 
hindrades från deltagande. Omvårdnaden utövades utifrån sjuksköterskors perspektiv och 
inte patienters, vilket medförde osäkerhet och oro hos patienter.”If you dare argue, if I say 
something stupid today, will it get me into trouble tomorrow. You feel powerless when the 
nurse assumes a supercilious and self-absorbed role. I do not participate, she takes over 
completely (Larsson m.fl., 2011a, s. 578).  Citatet beskriver en patients rädsla och maktlöshet 
över vårdpersonalens makt. Vidare beskrev Larsson m.fl. (2011a) att sjuksköterskor 
undanhöll information från patienter och istället involverade och informerade patienters 
anhöriga. Detta medförde att patienter upplevde en obekväm känsla och att sjuksköterskor 
hemlighöll information ifrån dem. I Bynum, Barre, Reed och Rassow (2014) framkom det att 
patienter upplevde kommunikationsbarriärer med läkare, vilket störde patienters delaktighet 
i beslutprocessen, hindra informationsutbytet och förmågan att ställa frågor försvann.  
Aasen, Kvangarsnes och Heggen (2012) redogjorde att patienter blev ignorerade av 
vårdpersonal. Patienter uttryckte att de kände sig som en del av inventariet och var isolerade 
då vårdpersonal saknade intresse och uppmärksamhet för patienter. Vidare beskrev patienter 
att de hade blivit glömda och saknade kommunikation med vårdpersonalen, där av upplevde 
patienter maktlöshet och svårigheter att vara delaktiga. Foss (2011) En äldre patient beskrev 
att förr i tiden var det lättare att skapa en relation med vårdpersonal och samtala med dem 
vilket patienten upplevde att det inte var möjligt på dagens sjukhus. 

I Tveiten m.fl. (2011) redogjordes att dialogen mellan patienter och vårdpersonal var lika 
viktig som en smärtbehandling eftersom det skapade samförstånd, empati och förståelse för 
situationen. Vidare beskrev en patient att vårdpersonal måste veta allt om sin patient för att 
få den rätta behandlingen, om patienten inte tillåts berätta, så ansåg de att vårdpersonalen 
inte hade grunden för att hjälpa dem.”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 
m.fl., 2011 s. 336). Patienter ansåg att dialogen var en plats för utbytte av information samt 
att samarbetet skapade trygghet, förståelse och tillit men även för att gynna en god 
behandling. Tveiten m.fl. (2011) belyste att dialogen måste baseras på patienter och 
vårdpersonalens samtycke och kompetens. En patient beskrev att läkaren agerade som expert 
på hennes kropp och smärta. Denna situation gav en motsatt effekt eftersom patienten 
förlorade känslan av kontroll över sin kropp. Det var viktigt att vårdpersonal visade 
uppmärksamhet, bra bemötande och hade tid för patienter (Larsson m.fl., 2011a). 

Swenne och Skytt (2014) beskrev att patienter som hade varit på sjukhus under en längre tid 
upplevt opersonlig behandling och bemötande vilket även förekom i Larsson m.fl. (2011a) 
och kan illustreras i citatet nedanför. 

I’ve been here for 6 or 7 weeks now and I feel that I’ve entered another stage where I noticed 
towards the end that my name was X and that I was of no interest whatsoever. What was most 
interesting was the square here (points at his chest). It could equally well have been stuck on a 
chimpanzee or in a woo- den box or inside a human being. But the name behind the square 
was not important (Swenne & Skytt, 2014, s. 301). 
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5.1.3 Bristande vårdmiljö 

Enligt Höglund m.fl. (2010) framkom det att vårdmiljöns utformning inverkade på patienters 
delaktighet. Vidare beskrev patienter att bristen på tid och resurser för att skapa möjligheter 
till deltagande var ett stort problem. Det höga tempot och vårdbelastningen på avdelningen 
gav upphov till att vårdpersonal var tvungen att avbryta en del av patientsamtalet, för att alla 
patienter skulle få möjlighet att samtala med vårdpersonal.  

I suppose it has to do with the high tempo on the intensive care unit. Everything is done so 
fast. And the visit by the doctor...He whirls in and sits at the bedside and gives some quick 
information. Then I can feel that, ‘Hey, take a deep breath and let’s talk, already! (Höglund 
m.fl., 2010, s. 486) 

Foss (2011) redogjorde att sjukhusrutiner som måste följas skapade stress, vilket också 
förhindrade patienter att delta. Swenne och Skytt (2014) redogjorde att patienter upplevde 
att den medicinska ronden gick fort och läkare gav information till patienter snabbt och gick 
därifrån vilket resulterade i att patienter inte fick ställa egna frågor eller uttrycka sig. Foss 
(2011) redogjorde att det snabba tempot och de dagliga rutinerna på avdelningen inte 
lämnade utrymme för patientdeltagande. Patienter upplevde även att den stressade miljön på 
sjukhuset och vårdpersonalens arbetsbörda inte gav möjlighet till att skapa relation med 
vårdpersonalen. ”Oh, it’s a rush, isn’t it – they really have to hurry all the time, you don’t 
want to disturb them” (Foss, 2011, s. 2017). Patienter upplevde miljön som stökig under 
läkarronden, eftersom många människor var involverade och patienter hade svårt att höra 
vad läkarna förmedlade och svårigheter att hänga med i diskussionerna, detta medförde att 
patienter förlitade sig på läkarna (Foss, 2011). 

Bynum m.fl. (2014) betonade att stressade situationer mellan patienter och läkare ansågs 
vara ett hinder för patienter då det påverkade deras intresse att delta i beslutsprocessen. I 
Larsson (2011a) redogjorde att patienter kände sig maktlösa då de flyttades eller fick åka hem 
trots sin vilja att stanna kvar, vilket orsakades av exempelvis platsbrist på sjukhusen. 
Patienter upplevde att läkare inte lyssnade på deras behov och vad de hade att förmedla. 
Larsson m.fl. (2011a) redogjorde att patienter upplever hinder, då nya ansikten på 
avdelningen förekom. Detta bidrog till att patienter upplevde svårigheter att skapa relation 
med sjuksköterskor som de kunde vända sig till, och ansåg även att det inte fanns tid för att 
prata tillräckligt ofta med sjuksköterskor. Swenne och Skytt (2014) belyste att patienter 
beskrev att ronden görs i ett rum där även andra patienter kunde höra samtalet, vilket inte 
ansågs vara acceptabelt om det handlade om hälsotillstånd och prognos, då skulle de lämnas 
privat till patienter. 

5.1.4 Patientens val att inte vilja delta 

Vissa patienter beskrev att de inte kände något behov eller önskan att ha en aktiv roll i 
beslutfattandet. De ville varken påverka besluten gällande sin vård eller behandlingar, därför 
lämnades beslutfattandet till läkare och sjuksköterskor. Patienter accepterade 
rekommendationerna angående sin vård och behandling (Swenne & Skytt, 2014). Även 
Heggland och Hausken (2014) redogjorde att vissa patienter litade fullständigt på läkare, då 
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de ansåg att de inte hade kunskap i området, utan gjorde endast som de blivit tillsagda. Vissa 
patienter ansåg att delaktighet i överlämning mellan avdelningar inte var en fråga för dem, 
utan litade på sjukvårdsystemet och hade förtroende för vårdpersonal samt deras kunskap 
(Flink m.fl., 2012). I Soleimani, Rafii och Seyedfatemi (2o10) framkom det att patienter som 
hade begränsade erfarenhet av sjukhus exempelvis på grund av kortvarig sjukdom eller inte 
haft tidigare sjukhusvistelse beskrev att inte ville delta i omvårdnaden utan överlämnade 
ansvaret på sjuksköterskor. ”. . . . I don’t know. They better know what to do. The best thing is 
just listening to them . . . ” (Soleimani m.fl., 2010, s. 347). I Foss (2011) redogjorde att äldre 
patienter beskrev att patientdelaktighet var en generationsfråga. Den äldre generationen 
påvisade mindre delaktighet i vård och behandling, vilket berodde på att de är fostrade att 
vara lydiga, passiva och följa de råd som gavs. Äldre patienter ansåg att patientdelaktighet 
var något för den yngre generationen, som kunde göra sig hörda, var starka och hade 
självförtroende. I Ernst m.fl. (2013) och Bynum m.fl. (2014) beskrev patienter att de föredrog 
en passiv roll i beslutfattandet, detta för att läkare ansågs vara pålitliga, kunniga och 
specialister inom sitt område. ‘‘I don’t really make decisions . . . I always believe in letting the 
expert do it unless I see that it is not going right.” Bynum m.fl., 2014, s.222.) Vidare beskrev 
Ernst m.fl. (2013) att patienters låga deltagande kunde bero på att diagnostiken och 
behandlingarna följde standardiserade mallar, vilket skapade dåligt med utrymme för 
förändringar. Därför upplevde patienter ingen orsak till att ifrågasätta de medicinska 
besluten eller vara aktiva i beslutsprocessen. Patienter ansåg att sin inblandning i 
beslutfattandet var antingen onödig eller till och med skadlig. I Aasen m.fl. (2012) framkom 
att vissa patienter beskrev att de hade förtroende för vårdpersonal och deras beslut men 
upplevde rädsla om de vägrade göra som de blivit tillsagda. Vissa patienter beskrev en 
önskan av att vara delaktig, men det betydde inte att patienter hade möjligheter till det. 
Balansen mellan förtroende och rädsla kunde förhindra förekomsten av dialog och delat 
beslutfattande.  

First, I have to say that when you start dialysis, you must accept what they think about your 
situation. You can’t say that what they say is nonsense. It’s no good to attend dialysis and then 
start discussing the matter. The people who treat you are professionals. These doctors always 
think they ought to decide and that I should listen to them. And maybe they are right because 
if I don’t, then it may not end up so well. … If you begin dialysis, then you should listen to the 
staff who talks to you because they know what they’re doing. Even if we want to decide what 
should happen, it doesn’t mean that we could. You must listen to those who are supposed to 
help you, or else it won’t work. … I don’t know, but I started trusting the ones who were 
treating me. (Aasen m.fl., 2012, s. 65). 

5.2 Möjligheter för delaktighet 
Under detta tema kommer subteman som möjliggör för patienter att delta redogöras vilka 
var; kunskap, vårdrelationen, patients vilja att vara delaktig och delat beslutfattande mellan 
vårdpersonal och patient. 
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5.2.1 Kunskap 

I Lindberg m.fl. (2013) framkom att kunskap var en essentiell del för delaktighet, för att 
patienter ska kunna ta ansvar för sin vård. Vidare framkom det i Höglund m.fl. (2010) att 
patienter upplevde patientdelaktighet genom att bli informerade snarare än att bli 
involverade i beslutfattandet. I Larsson, Sahlsten, Segersten och Plos (2011b) framkom det 
att patienter blev motiverade att delta i sin vård om sjuksköterskor anpassade informationen 
efter patienters behov. Patienter upplevde positivitet när sjuksköterskor gav tips om 
egenvård. Vidare beskrev Moreau m.fl. (2012) att beslutfattandet var patienters uppgift men 
det var läkares uppgift att ta in patienters idéer i beredskap när rekommendationerna lades 
fram. Det var också viktigt att läkare gav patienter stöd i de beslut som fattades. Nygårdh, 
Malm, Wikby och Ahlström (2012) redogjorde att patienter som hade kunskap, hade en 
önskan att vara delaktiga. Trots detta togs flera beslut i samråd med vårdpersonalen, men 
några patienter tog vissa beslut självständigt. Som citatet nedanför illustrerar att patienter 
påverkades även av vårdpersonalens inställning till patientdeltagande. 

The staff make it clear it’s me it’s all about and that I’m the one who can choose. They can 
recommend something and say what the possibilities are, but it’s up to me what I want. That’s 
ever so important, I think. (Nygårdh m.fl., 2012, s. 900). 

Höglund m.fl. (2010)  redogjorde att det fanns variationer gällande när behovet av 
informationen var som störst och när det skulle ske. Både skriftlig och muntlig information 
var önskvärd och värdefull.  En patient ansåg dock att den muntliga informationen var 
viktigast. ”Patient participation… concerns a flow of information, so to say, from one to 
another. And that infromation is either oral or written. That oral information is probably the 
most importen one for us” (Höglund m.fl., 2010, s. 485). Tveiten m.fl. (2011) redogjorde att 
patienter ville få information om vad som hände under behandlingsperioden, för att 
eliminera rädslan. Likaså ansågs kunskap om när behandlingen slutar var viktigt, då 
patienter vill planera och förbereda inför nästa steg i livet.  I Höglund m.fl. (2010) ansåg 
patienter att information var viktig under akuta situationer, de upplevde delaktighet om vad 
som kommer hända och skall hända. I Larsson m.fl. (2011b) framkom det att patienter 
föredrog skriftlig information, då de upplevde att de hade möjligheten att forma egna åsikter 
och hade bättre förståelse för hur allting var ihopkopplat. Patienter upplevde att de hade 
lättare att samtala om sin sjukdom och vad som kommer hända i framtiden. 

 I was given brochures and books to read, which enabled me to form my own opinion and 
understand better how it is all connected. Then it was easier for us to talk about my illness and 
what was going to happen next. (Larsson m.fl., 2011b, s. 3). 

Även när informationen och prognosen var dålig ville vissa patienter få besked om detta 
(Lindberg m.fl., 2013). Vidare i Ernst m.fl. (2013) framkom det att vissa patienter önskade 
veta allt om sin sjukdom, medan andra patienter skyddade sig från att veta för mycket, vilket 
kunde bero på att de inte vill drunkna i information eller få veta information som var 
outhärdlig att veta.  
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Vidare i Ernst (2013) beskrev att patienter självständigt sökte fram information om 
sjukdomen och behandlingsformer, dock ledde detta till att behandlingsstarten fick skjutas 
fram. Medan i Soleimani m.fl. (2010) försökte patienter etablera goda kontakter med 
tillgängliga resurser, så som läkare, sjuksköterskor och kamrater för att få mer kunskap om 
sin sjukdom. Det framkom även i Bynum m.fl. (2014) att patienter tog initiativ att söka 
information om fördelar och nackdelar gällande tillgängliga behandlingsalternativ, även om 
patienter i slutändan inte fattade något beslut utan överlämnade det till läkare. Dock 
upplevde patienter att det var betydelsefullt att blev informerad om beslutet. Detta styrktes i 
Tveiten m.fl. (2011) som beskrev att patienter ansåg även att det var viktigt att få information 
om alternativa behandlingsformer och sjukgymnastik. I Aasen m.fl. (2012) beskrev det att 
vissa patienter förlitade sig på att vårdteamet skulle förmedla sina kunskaper till patienter, 
dock uttryckte patienter att de inte fått tillräckligt med kunskap om vad som kommer att 
hända i framtiden. Även i Tveiten m.fl. (2011) framkom att patienter ansåg dialogen som en 
plats där informationsutbyte skedde, vilket hade stor betydelse för att främja behandlingar, 
samarbete och känsla av trygghet och förtroende. I Aasen m.fl. (2012) framkom det att vissa 
patienter ansåg att vårdteamet hade makten över både patienter och deras beslutfattande. 
”No … oh no … oh no … no, it is much one-way communication. … I haven‘t experienced 
being asked about what we feel about different things—no.” (Aasen m.fl., 2012, s. 64). Citatet 
beskrev en patients upplevelser om vårdteamets dominans och saknaden av att kunna föra 
dialog och ha kunskapsutbyte mellan vårdpersonal och patient.  

Moreau m.fl. (2012) beskrev att patienter uppfattade beslutprocessen som en interaktiv 
process mellan dem mindre erfarna patienter och läkare med den medicinska kompetensen. 
Vidare beskrevs att i den interaktiva processen sker förmedlingen och kunskapsöverföring, 
där patienter har möjlighet att utöka sina kunskaper. Trots detta upplevde vissa patienter att 
de inte kunde ta beslut, utan lämnade beslutfattandet till läkare, vilket även framkom i 
Höglund m.fl. (2010). Vidare beskrev Moreau m.fl. (2012) och Höglund m.fl. (2010) att aktivt 
patientdeltagande ökade patienters engagemang samt kunskap om sina sjukdomar och viljan 
att återhämta sig. ”The more a patient has to endure what is happening, the less he is capable 
of coping. The more he knows about his disease, the more it would seem he can fight against 
it’” (Moreau m.fl. 2012 s. 207).  

I Nygårdh m.fl. (2012) beskrev patienter att inlärningsprocessen sågs som en resurs och för 
att upprätthålla hälsa så långt som möjligt, vilket skedde med hjälp av att alla professioners 
kunskaper var involverade för att ge patienter övergripande kunskap om sjukdomars effekter 
och dess påverkan på den mentala och fysiska hälsan. Även möte med andra patienter ansågs 
som betydelsefullt, för att det bidrog till att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter, 
detta för att kunna vara delaktiga i sin vård. 

I think it’s interesting to know as much as I can about my illness. I mean, the more you know 
about it, the more chance you’ve got to influence how it goes – and you’re prepared in quite 
another way for what might happen. That’s more or less how I see it. (Nygårdh m.fl., 2012, s. 
901). 

Patienter upplevde att deras otillräckliga kunskap hindrade de att vara delaktiga i 
beslutfattandet, detta kunde bero på att sjuksköterskor inte var insatta i patienters situation, 
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gav otillräcklig information eller till och med olämplig information. ”You can not participate 
in what you do not know. I did not know what had happened, what I had got; I could not say 
anything and I did not know what they were going to do with me‘.” (Larsson m.fl., 2011a, s. 
578). Vidare framkom det att patienter beskrev att omvårdnadsdokumentationer och 
vårdplaner var bristfälliga, vilket kunde bero på att kommunikationsvägar och samarbete 
mellan vårdpersonal och patienter inte fungerade. Detta ledde till att patienters delaktighet 
minskade. Ernst m.fl. (2013) beskrev att patienter med komplexa sjukdomar upplevde 
svårigheter att vara delaktiga i diskussioner om sin vård och behandling, detta för att 
kunskapsmängden som patienter betraktades som nödvändigt att veta var omfattande.  

Moreau m.fl. (2012) redogjorde att patienter ansåg en essentiell del i beslutprocessen var att 
utvärdera läkarnas rekommendationer och söka alternativ till annan kunskap.  Medan i 
Swenne och Skytt (2014) betraktades vårdpersonalens kompetens av patienter som tröstande 
och nödvändig, för att behandla de medicinska tillstånden och förstå patienters situationer. 
Patienter beskrev att vårdpersonal inte behövde ha kunskap om allt, men att de ska vara 
medvetna om sina brister och be om råd av andra kollegor. Citatet nedanför beskrev 
missnöjet från en patient som inte blivit informerad, men hade viss kunskap själv. ”I have no 
problem with a physician who says/…/ “we actually don’t know but we will check up on these 
things,” but I resent it when they keep you in the dark, especially when you have some 
knowledge yourself.” (Swenne & Skytt, 2014, s. 301). 

5.2.2 Vårdrelationen 

Enligt Larsson m.fl. (2011b) beskrev patienter vikten av personaltillgänglighet och att 
sjuksköterskor alltid var där när det behövdes. Patienter upplevde känslor av att bli 
accepterade och bekräftade som individer. När sjuksköterskor tog sig tid och satte sig med 
sina patienter för att bekanta sig med dem samt visade sitt intresse genom att ställa frågor för 
att få en helhetsbild av patienters situation, vilket även framkom i Lindberg m.fl. (2013). 
Vidare i Larsson m.fl. (2011b) beskrev patienter att samtal med sjuksköterskor hjälpte till att 
förstå och reflektera över sina tankar. Den goda relationen mellan sjuksköterskor gav 
patienter möjlighet till delaktighet i sin vård eftersom sjuksköterskor gav nödvändig 
information som var anpassad till patienters behov.  

She made sure I got the information I wanted and needed. It was really good getting it from 
one and the same nurse. She explained what the illness meant and how it was all connected, 
for example, why I took this pill and was given that injection. I was given time to think and ask 
questions, so I know what it is all about (Larsson m.fl. 2011b s. 3) 

Sjuksköterskor gav all information och material för att patienter skulle hänga med och bilda 
egna uppfattningar och skapa förståelse över sina situationer, detta förenklade relationen och 
dialogen mellan både patienter och sjuksköterskor. Patienter ansåg även att sjuksköterskor 
fungerade som förmedlare av kontakter vilket hjälpte patienter med samma sjukdom och 
behandling att träffas och samtal med varandra för att få erfarenhet om sina sjukdomar 
(Larsson m.fl. 2011b). I Nygårdh m.fl. (2012) framkom även att närvaro och tillgänglighet av 
vårdpersonal samt respekt och bra bemötande skapade trygghet och förtroende hos 
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patienter. Den regelbundna relationen gav patienter bekräftelse att de inte blivit glömda. 
Kunskap, information och personaltillgängligheten var viktiga delar för att minska oro och 
ångest hos patienter. Känslan av bekräftelse uppstod när patienter behandlades med respekt 
i en lugn och rofylld miljö oavsett tidspress, detta ökade samarbetet mellan vårdpersonal och 
patienter men att även vårdpersonal var villiga att dela med sig av sina kunskaper.  

I’ve been to see him a couple of times and that’s good. He’s a specialist (someone you can rely 
on!) – a very good doctor, I’d say. Very easy to talk to and he explained a lot, he really did. He 
showed me on the computer – that was very good (Nygårdh m.fl. 2012 s. 900). 

Patienter beskrev att läkare bör vara en bra lyssnare. Det framkom att patienter upplever 
förtroende och hade möjlighet till kommunikation med läkare. En öppen dialog med läkare 
upplevde patienter som trygghet (Moreau m.fl. 2012). Vidare beskrev Swenne och Skytt 
(2014) att patienter utryckte att vårdpersonal kompletterade varandra, då sjuksköterskor 
visade intresse genom att de gav lättbegriplig information till patienter. Sjuksköterskor 
stannade kvar och verifierade att patienter förstått all information som läkare förmedlat och 
förtydligat den vid behov. I Lindberg m.fl. (2013) framkom att patienter stärktes mentalt av 
att vårdpersonal brydde sig och tog hänsyn till deras önskemål. Tiden var en viktig del för 
patientdelaktighet där vårdpersonal tog sin tid för att lyssna på patienters symtom och 
problem ”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 s. 835). 

5.2.3 Patientens vilja att vara delaktig 

Enligt Lindberg m.fl. (2013) beskrev patienter att aktivt deltagande i deras vård och 
rehabilitering var att de blivit tillfrågade om sina känslor och åsikter, delges information och 
förslag om olika alternativ för att därmed fatta beslut på egen hand. Vidare bekräftade en 
patient betydelsen av att få valmöjligheter samt för- och nackdelar av vårdpersonal, för att 
kunna välja och fatta beslut eller överlämna beslutet till vårdpersonal. Vissa patienter 
hävdade att viljan till aktivt deltagande i beslutsfattande berodde på deras hälsotillstånd. 
Patienter som nyligen insjuknat hade svårt att delta i beslutfattandet, vilket innebar att 
beslutfattandet överlämnades till vårdpersonal eller anhöriga. Dock när patienter blev 
friskare ökade vikten av aktivt deltagande. Patienter ansåg att de ville veta allt om sina 
situationer och prognoser, trots att information vara negativa. Information om mediciner och 
behandlingar ansågs även viktiga att veta, för att kunna ställa eventuella frågor till 
vårdpersonal. Vissa patienter ansåg att anhörigas engagemang och åsikter inte var 
önskvärda, detta berodde på relationen sinsemellan. Vissa patienter involverade sina 
anhöriga i beslutsfattandet om deras vård medan andra inte ” I want to make decisions 
myself. But I like it when they come and visit” (Lindberg m.fl., 2013 s. 836).  

Moreau m.fl. (2012) beskrev att aktivt deltagande ansågs möjliggöra viljan att bekämpa sina 
sjukdomar och genom att uppdatera patienters kunskaper gällande sina situationer. 
Patienter ville ha allt förklarat och veta vilka risker det fanns med läkemedel och 
behandlingar, för att vara beredda på eventuella biverkningar. Genom att patienter var 
delaktiga i deras vård fick de mer förståelse samt kunde begära och söka mer information. ”A 
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patient, when he’s ill, he takes an interest in his disease. He tries to gather as much 
information as possible on himself” (Moreau m.fl. 2012 s. 207). Patienter ansåg även att 
delaktighet ansågs som en rättighet (Foss, 2011). 

Patienter beskrev att aktivt deltagande ökade sina personligheter. Samtidigt tyckte patienter 
att det var svårt för de att delta beroende på sina hälsotillstånd. Patienter kände aktivt 
deltagande när vårdpersonal berättade allt och patienter fick säga sitt samtycke (Höglund 
m.fl., 2010). Soleimani m.fl. (2010) belyste att patienter som inte hade erfarenhet av hälso- 
och sjukvård eller sina sjukdomar och diagnoser ville veta mera om sina sjukdomstillstånd 
och frågade därför erfaren vårdpersonal. Även patienter som hade tidigare erfarenheter av 
sina sjukdomar var mer villiga samt intresserade av att delta och ha kontroll över deras 
omvårdnad ” I myself wish to check my blood glucose with the glu- cometer . . . I know how 
to do it” (Soleimani m.fl., 2010 s. 348). Detta framkom även i Bynum m.fl. (2014) där 
patienter lät experter fatta beslut men andra ansträngde sig för att få information om för- och 
nackdelar så de kunde besluta.  

5.2.4 Delat beslutfattande mellan vårdpersonal och patient 

Shay och Lafata (2014) beskrev att delat beslutfattande var en samarbetsprocess, där både 
läkare och patienter ansågs som aktiva deltagare. Vidare framkom det att både patienter och 
läkare hade till uppgift att medföra att ömsesidigt informationsutbyte sker mellan varandra, 
därför är det av betydelse att parterna var ärliga mot varandra.‘‘They can’t read your mind. If 
you don’t go in on your visit and tell them everything that’s going on for whatever your 
problem happens to be, they can’t really help you.’’ (Shay m.fl., 2014, s. 296).  

Vidare framkom i Shay m.fl. (2014) att vissa patienter ansåg att läkare skulle ge förslag eller 
alternativ, men inte krav eller ultimatum. Det var läkarnas uppgift att bygga sina 
rekommendationer utifrån patienters behov och situationer, även skulle läkare kunna 
förklara resonemanget för särskilda rekommendationer. Det framkom även att patienter såg 
delat beslutfattandet att det skedde ömsesidigt mellan läkare och patienter, andra patienter 
upplevde att det slutgiltiga beslutet låg hos dem och att detta var patienters uppgift, trots att 
dialoger med läkare förts som ledde fram till besluten. En patient upplevde delat 
beslutfattande genom att patienten och läkaren gick igenom alternativen tillsammans och de 
kom fram till en delad tanke om vilken väg som var bäst att gå. 

I’m thinking sharing, that’s the way it should be. I mean they can give you their opinion, but 
it’s something that you’ve got to live with. I mean, I know you’re going to them because they 
went to school for many years or whatever, but ultimately it’s still your life and your body. 
(Shay m.fl., 2014, s. 298). 

Larsson m.fl. (2011b) beskrev att när sjuksköterskor använde patienters kunskaper och att de 
fick vara med i samarbetet, upplevde patienter att de sågs som experter samt att de hade 
möjligheter att vara delaktiga och dela beslutfattandet med vårdpersonal. Detta medförde 
även att patienter upplevde att de hade kontroll över situationer och deras vård. “She always 
included me in discussions because she needs my knowledge, said I was an expert. Nothing 
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was done until we had had a discussion. I was involved and in control. (Larsson m.fl., 2011b, 
s. 3). 

I Moreau m.fl. (2012) framkom att delat beslutfattande var en interaktiv process mellan 
läkare och patienter. I processen skedde ett informativt utbyte mellan patienter och läkare, 
som ansågs vara den med medicinsk kompetens medan patienter var mindre erfarna. Även 
beskrevs beslutfattningsprocessen som en dialog där frågor och svar skiftades. I den 
interaktiva processen skedde även förhandlingar mellan läkare och patienter för att hitta en 
kompromiss om vilka vägar man skulle gå. ‘‘Try to find a compromise. . .accept treatment for 
a certain time, and then review the situation with him’’ (Moreau m.fl., 2012, s. 209). 

6 DISKUSSION 

Under denna rubrik, kommer resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion 
framföras. Under resultatdiskussionen kommer de betydelsefulla beståndsdelar som 
framkommit i resultatet att lyftas fram och diskuteras i förhållande till tidigare forskning 
samt vald vårdvetenskaplig teori. Under metoddiskussion kommer den valda metodens 
svagheter och styrkor att beskrivas och diskuteras samt vad metoden inneburit för de resultat 
som framkommit. Under etikdiskussionen kommer forskningsetiska utgångspunkter att tas 
upp.  

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med detta arbete var att belysa patienters upplevelser av delaktighet i Hälso- och 
sjukvård. Under resultatet synliggjordes två teman, hinder för delaktighet och möjligheter för 
delaktighet. Teman kommer att diskuteras utifrån samma ordningsföljd som de har i 
resultatet, för att göra det tydligt kommer dock inte rubrikerna användas. 

I resultatet framkom att patienters förmåga att delta begränsades när hälsotillståndet 
sviktade. Då försämrades orken att prata med eller svara på vårdpersonalens frågor, dock 
behövde det inte bero på minskat intresse för den egna vården utan patienter ville att 
anhöriga skulle kontaktas istället. Detta kan stämma överens med Florin m.fl. (2008) som 
beskriver att det finns individuella önskemål för patientdelaktighet, därför är det viktigt att 
sjuksköterskor tar reda på detta. Vidare framkom i resultatet att komplexa sjukdomstillstånd 
påverkade förmågan att ta in nödvändig information gällande sjukdomen, vilket begränsade 
patienters möjligheter till att delta i diskussioner. Patienter hade svårigheter att vara 
delaktiga, då de påverkades av känslomässiga påfrestningar som sjukdomen orsakade. 
Patienter upplevade även en inre styrka, som dock reducerades vid stark smärta vilket 
begränsade deras kapacitet att vara delaktiga. Detta kan kopplas till Florin m.fl. (2008) då 
det är sjuksköterskors uppgift att stödja, hitta metoder och underlätta för patienter för att de 
ska kunna vara delaktiga men även att öka deras självständighet och integritet. I resultat kan 



21 

det även urskiljas att patienter överlämnade ansvaret och beslutfattandet till läkare vid akuta 
situationer. Detta är i likhet med vad Orem (2001) poängterar om när patienter inte längre 
kan ta hand om sig själva, är dem i behov av vård. Därmed är det sjuksköterskors uppgift att 
tillgodose och stödja patienters behov genom egenvård. 

Det framkom att patienter upplevde sjuksköterskor som kontrollerande och makthavare, 
vilket medförde att patienter upplevde missförstånd och misstro. Detta begränsade 
patienters förmåga att vara delaktiga och göra sig hörda. Kontakten mellan sjuksköterskor 
och patienter var otillräcklig och sjuksköterskor saknade insikt i patienters situationer, vilket 
gav ofullständig information. Sjuksköterskor visade ingen sympati, lyhördhet eller 
uppmärksamhet samt ovilja att skapa relationer till patienter, detta medförde ointresse till 
att samarbeta och skapa möjligheter till patientdelaktighet. Detta bekräftas även av Sahlsten 
m.fl. (2005b) som beskriver att det finns hinder för patienters delaktighet, där en maktbalans 
mellan sjuksköterskor och patienter finns som kan påverka att sjuksköterskor inte 
uppmuntrar patienter till delaktighet. Vidare redogjordes i resultatet att sjuksköterskor inte 
såg patienter som en helhet utan endast sjukdomen. Detta står i konflikt mot Orems teori 
(2001) som belyser att sjuksköterskor och patienter ska se varandra som subjekt och därför 
ska inte sjuksköterskor se patienter utifrån sin sjukdom utan en helhet. 

Vidare framkom att patienter upplevde osäkerhet och oro, för att sjuksköterskor utgick ifrån 
sina perspektiv och inte patienters. Vilket även tas upp av Truglio- Londrigan (2013) där 
vårdpersonalen utgår från sina kunskaper och fattar patienters beslut. Sjuksköterskor dolde 
information från patienter, men som sedan diskuterades med patienters anhöriga, vilket fick 
patienter att känna sig obekväma och förda bakom ljuset. Vilket står i konflikt mot Eldh m.fl. 
(2006) där respekten för individen och deras integritet är en förutsättning för att 
patientmedverkan ska uppnås. I resultatet upplevde patienter att efter flera års behandling, 
betraktade vårdpersonalen dem som en del av inventariet, vilket medförde att patienter 
kände maktlöshet och upplevde svårigheter att vara delaktiga. Även framkom det att dialogen 
med vårdpersonal var viktig, då den skapade samförstånd, empati och förståelse för 
patienters situationer och utbyte av kunskap. Detta kan jämföras med Sahlsten m.fl. (2005a) 
som beskriver att sjuksköterskor bör ha fungerande relation till patienten, vilket kräver 
kontakt och dialog för att skapa en god kommunikation. Ärlig och öppen kommunikation 
bidrar till känslor av respekt och tillit hos patienter. 

I resultatet framkom att vårdmiljöns utformning inverkade på patienters delaktighet, likaså 
bristen på tid och resurser. Sjukhusets rutiner bidrog till en stressig miljö, likaså det höga 
tempot och vårdtyngden begränsade patienters och sjuksköterskors kontakt och möjlighet till 
att skapa vårdrelationer. De framkom även att patienter kände sig maktlösa, då det flyttades 
eller fick lämna avdelningen mot sin vilja, detta för att det saknades vårdplatser. Även de 
medicinska ronderna upplevdes som hektiska, vilket bidrog till att patienter inte hängde med 
och därför förlitade sig på läkare. Patienter hade inte heller möjlighet att ställa frågor. Vidare 
i resultatet framkom att stor personalomsättning bidrog till att patienter upplevde hinder 
eftersom de försvårade möjligheterna till att skapa relationer med sjuksköterskor. Patienter 
upplevde att ronden bör utföras i ett rum enskilt mellan läkare och patient, särskilt när det 
handlade om hälsotillstånd och prognos. Detta stämmer överens med Vestala m.fl., (2013) 
och Truglio-Londrigan, (2013) som redogör att vårdorganisationen och arbetsmiljön, likaså 
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bristen på tid, kommunikation (Penney m.fl., 2007; Ekdah m.fl., 2009) och hög 
personalomsättning (Sainio, Lauri & Eriksson, 2001) kan inverka negativt på patienters 
förmåga att delta i vården. 

Resultatet tog upp att vissa patienter valde att ta ett aktivt val att inte delta i beslutfattandet 
gällande deras vård eller behandling, de ansåg att de inte hade något behov eller önskan att 
ha en aktiv roll. De rekommendationer som vårdpersonal förde fram, accepterade patienter 
direkt. Vissa patienter litade fullständigt på läkare och gjorde som dem blev tillsagda. 
Patienter ansåg att de var mindre erfarna för att ta beslut inom området. Detta bekräftas av 
Vestala m.fl. (2013) och Kvåle m.fl. (2008) som beskriver att det är läkarens ansvar att fatta 
beslut. De framkom i resultatet att vissa patienter som inte hade erfarenhet av sjukhus eller 
sjukdom, inte ville vara delaktiga utan överlämnade ansvaret till sjuksköterskor. Äldre 
patienter påvisade mindre vilja att delta, då de ansåg att patientdelaktighet var en 
generationsfråga. Vilket kunde bero på att äldre patienter var fostrade att lyda och följa 
läkarens rekommendationer, men att patientdelaktighet var något för den yngre 
generarationen. Detta kan ses i likhet med Tutton (2005) och Florin m.fl. (2008) som 
beskriver att ålder kan påverka viljan att delta i beslutfattandet. 

Vidare i resultatet redogjordes att patienter föredrog en passiv roll, för att diagnostiken och 
behandlingar följde standardiserade riktlinjer, detta gav dåligt med utrymme för att göra 
förändringar. Vilket bidrog till att patienter inte hade skäl att ifrågasätta de medicinska 
besluten gällande vård och behandlingar. Inblandning i beslutsfattandet ansågs av vissa 
patienter som onödig eller skadlig. Patienter hade förtroende för vårdpersonal men upplevde 
rädsla om de inte följde vårdpersonals rekommendationer. I jämförelse med International 
Council of Nurses (2012) så har legitimerade sjuksköterskor uppgift att informera patienter 
om rätten att avstå behandling. 

Kunskap framträdde i resultatet som en stor del för delaktighet, för att patienter skulle kunna 
ta ansvar för sin vård. Det framkom att patienter hellre ville bli informerade än att bli 
involverade i beslutfattandet. Anpassad information skulle ges efter patienters behov, detta 
skapade förutsättningar och motivation för delaktighet vilket Truglio- Londrigan (2013) 
bekräftar. Vidare i resultat framkom det att de fanns variationer av när informationsbehovet 
skulle ges och hur stort behovet var. Det kan jämföras med Sahlsten m.fl. (2005a) som 
beskriver att det finns brister hos sjuksköterskor om vilken utsträckning patienter ska delta 
och hur det ska ske. Även i resultatet framkom det att muntligt och skriftlig information var 
värdefull, information skulle även ges före, under och efter behandlingsperioden för att 
patienter skulle känna sig trygga och kunna planera sin framtid. En del patienter fördrog att 
veta positiv samt negativ information om prognoser och sjukdomstillstånd men vissa 
patienter skyddade sig från att veta mycket information. Detta bekräftas av Kvåle m.fl. 
(2008) i tidigare forskning. 

I resultatet redogjorde även att patienter sökte information på egen hand eller använde sig av 
tillgängliga resurser som exempelvis läkare och sjuksköterskor, för att få mer kunskap om 
sina sjukdomar och behandlingsalternativ, dock valde vissa patienter i slutändan att 
överlämna beslutfattandet till vårdpersonal. Detta kan jämföras med Orem (2001) där 
patienter ska på bästa sätt ta hand om sig själva, för att tillgodose sina behov och uppleva 
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helhet. Resultatet redogjorde även att utvärdering av läkares rekommendationer och söka sig 
till annan kunskap om andra alternativ ansågs av patienter som en viktig del i 
beslutprocessen. Vissa patienter tyckte att vårdpersonals kunskaper var nödvändiga och 
tröstande. Vårdpersonal måste vara medveten om sina brister, därför var det av betydelse att 
samarbete inom samma profession. 

Otillräckliga kunskaper gav ingen möjlighet för patienter att vara delaktiga, vilket kunde bero 
på att sjuksköterskor inte var tillräckligt pålästa och gav otillräcklig och olämplig 
information. Även omvårdnadsdokumentationer och vårdplaner ansågs av patienter som 
bristfälliga, vilket orsakades av att kommunikationsförbindelser och samarbete inte 
fungerande mellan vårdpersonal och patienter. Detta upplevde patienter som kränkande och 
skapade förvirring. Detta är en skillnad ifrån vad Sahlsten m.fl. (2005b) redogör att god 
kontakt och dialog samt aktivt lyssnade krävs för att skapa en fungerande relation, detta för 
att kunna ge återkoppling och bekräftelse. 

Enligt patienter var det av stor vikt att vårdpersonal var tillgängliga. Det uppskattades och 
gav en känsla av acceptans och bekräftelse som individer när sjuksköterskor gav av sin tid för 
att bekanta sig med patienter och få en helhetsbild av patienters behov och situationer. 
Personaltillgängligheten minskade även patienters oro och ångest. När relationen fungerade 
gav den möjlighet till patientdelaktigt, för att information anpassades efter patienters behov 
och situationer. Vilket skapade möjligheter för att patienter skulle kunna bilda sig egna 
uppfattningar om sina hälsotillstånd. Upplevelser av bekräftelse och respekt upplevde 
patienter när de hade regelbundna relationer till sjuksköterskor och delade med sig av sina 
kunskaper, vilket ökade samarbete. Patienter uppskattade när sjuksköterskor stannade kvar 
efter ronden, för att tydliggöra information som givits av läkare. Till skillnad från Sahlsten 
m.fl. (2005b) som beskriver att när vårdrelation brister upplever patienter sig som icke 
erkända och förolämpade. Vidare tar de upp att patienten inte bara är i behov av information 
och kunskap, utan en god relation till sjuksköterskan. Detta bekräftas även av Orem (2001). 

Aktivt deltagande ansåg patienter var när de blev informerade om sitt hälsotillstånd och om 
de olika behandlingsalternativen, blev tillfrågade om sina åsikter, känslor och för att kunna 
fatta beslut på egen hand. Det var betydelsefullt att få fördelar och nackdelar presenterat för 
sig gällande rekommendationer som vårdpersonal presenterade, för att vara aktiv i 
beslutfattandet eller överlämna det. Detta är i likhet med vad Hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS, 1982:763) kapitel 1 tar upp. Vikten av att vara delaktig ökade när patienters 
hälsotillstånd stabiliserades. Vissa patienter involverade sina anhöriga i beslutfattandet. Att 
patienter var aktiva i beslutfattandet ökade deras kunskap och viljan att bekämpa sina 
sjukdomar. Genom att delta i sin vård fick patienter mer insikt om sina situationer och kunde 
därför ställa krav likaså ökades deras personligheter. Detta är i likhet med vad Sainio m.fl. 
(2001) redogör att ha en aktiv roll är en fråga om personlighet. 

Delat beslutfattande redogjordes i resultat som en samarbetsprocess, där vårdpersonal och 
patienter integrerar med varandra. Ett ömsesidigt informationsutbyte och ärlighet mellan 
varandra, var en uppgift som delas av de två parterna. Delaktighet ansågs som en rättighet av 
(Foss, 2011) vilket även beskrivs av Florin m.fl. (2006). Vissa patienter ansåg att det var 
läkarnas uppgift att ge och förklara rekommendationer som de gav och inte ställa ultimatum. 
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Även om dialoger med läkare hade förekommit ansåg vissa patienter att de slutgiltiga 
beslutet låg hos dem. När sjuksköterskor gav patienter möjligt att delta i samarbetet och 
bestämma, upplevde patienter att de hade kontroll över sina situationer. Detta är i likhet med 
vad som beskrivs i Patientlagen (SFS, 2014:821) kapitel 5 § 1-3 att utformning och 
genomförande av vården ska bygga på patientens önskemål om vård och behandling. Likaså 
finns det likheter med Orem (2001) som poängterar att sjuksköterskor och patienter ska 
samarbeta för att komma fram till vad patienten är i behov av och tillgodose dessa. 

6.2 Metoddiskussion 
Författarna valde i detta examensarbete att använda sig av en systematisk litteraturstudie 
med kvalitativa studier. Även valdes Evans (2002) som metod med en beskrivande syntes, 
detta metodval grundar sig på det valda syftet som är att beskriva patienters upplevelser av 
delaktighet i hälso- och sjukvård därför bedömdes Evans metod som mest relevant. 16 
artiklar valdes ut där varje artikel fokuserar på att beskriva patienters upplevelser. 
Sammanlagt har 312 deltagare i detta arbete beskrivit sina upplevelser av patientdelaktighet. 
Artiklarna som valt ut är inte äldre än fem år, detta för att dem ska vara så aktuella som 
möjligt. Begräsning har inte gjorts till en viss sjukdomsgrupp dock är samtliga artiklar skriva 
utifrån patienter som vårdas eller har vårdats inom hälso- och sjukvården. Denna 
begränsning medför dock att möjligheten till att generalisera och överföra resultatet till 
andra personer inom andra vårdområden som inte ingick i studie går ej att genomföra, dock 
finns det möjlighet att överföra resultatet på andra vårdområden inom hälso- sjukvård 
eftersom inga begränsningar inom en viss sjukdomsgrupp. Eftersom patienters upplever är 
subjektiva, så kan det inte generaliseras på samma sätt som vid användning av kvantitativ 
metod. Polit m.fl. (2012) redogör att för att kunna generalisera så krävs det att man hittar en 
balans i resultatet som kan anses rimligt, dock är generaliserbarhet svårt att utföra. 

Polit m.fl. (2012) redogör att överförbarhet innebär att resultatet av studien skall kunna 
överflyttas till andra människor och områden eller platser. Resultatet av studien och dess 
mängd av information påverkar överförbarheten, dock kan mängden av information 
påverkas av författarna. Resultatet ska bygga på sanning och ha ett värde för att kunna uppnå 
trovärdighet. Vidare beskriver Polit m.fl. (2012) att pålitlighet uppnås när data och dess 
kvalité kan överföras över tiden. Pålitlighet uppnåddes genom stabilitet i data och dess 
kvalité genom tiden, även användes 16 vetenskapliga artiklar där resultatet var innehållsrikt.  

Polit m.fl. (2012) beskriver att trovärdighet innefattar att det ska finnas sanning och värde i 
det som framkommit i resultatet. Arbetets trovärdighet ökar genom att vetenskapliga artiklar 
som är Peer- reviwed har använts, likaså har alla nyckelfynd som överensstämmer med 
studiens syfte används och sorterats in i teman och därefter subteman. Nyckelfynden har 
behållit sin ursprungliga engelska form, för att eventuell översättning kan medföra att 
nyckelfynd förlorar sin ursprungliga innebörd. Arbetets nyckelfynd har varken förfalskats, 
fabricerats eller plagierats, vilket bekräftar arbetets objektivitet. En styrka i arbetet och som 
troligtvis ökar studiens trovärdighet är att resultatet bygger på subteman från flera artiklar. 
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Bekräftelsebarhet enligt Polit m.fl. (2012) är att författare ska vara så neutral som möjligt och 
undvika att sin förförståelse tar över och påverka resultatet. I detta arbete har författarna 
arbetet med sin förförståelse och inte låta den ta över och bilda egna tolkningar. Genom detta 
har artiklarna lästs flertal gånger för undvika feltolkningar, likaså har författarna diskutera 
artiklarnas resultat för att missförstånd ska undvikas. Citatet och nyckelfynden har fått 
behålla sin ursprungliga form, för att inte påverka citatens och nyckelfyndens innebörd. 

Arbetet bygger på bearbetat material som är sekundärkällor och kan därför vara påverkat, 
vilket är en av arbetets svagheter. Om författarna hade gjort en empirisk studie, genom att 
intervjua patienter om deras upplevelser av delaktighet i hälso- och sjukvård så hade detta 
material varit en primärkälla och en mera detaljerad och omfattande bild hade kunnat 
urskiljas. Intervjuer kunde inte genomföras, då det krävs mera tid för att förbereda och 
genomföra intervjuer. Även krävs mera erfarenheter av att intervjua patienter och att 
intervjuaren ska vara förberedd på informanternas känslor, vilket författarna anser att de 
inte behärskar efter den tid som har genomgåtts hittills i sin grundutbildning. Studenter på 
grundnivå har inte heller tillåtelse att intervjua patienter. För att undvika att påverka 
resultatet, har ingen översättning från engelska till svenska gjorts. En annan svaghet är att 3 
av artiklar som har använts i resultatet har inte bara patienters perspektiv utan även 
anhörigas och sjuksköterskors perspektiv. Dock togs endast nyckelfynd ut från patientens 
perspektiv.  Dessa artiklar användes för att dem ansågs rik på information om patienters 
upplevelser. 

En styrka i arbetet är att både män och kvinnors perspektiv har inkluderats, vilket ger en 
bredare bild av problemet vilket skapar större möjligheter till överförbarhet. En svaghet i 
arbetet är att ingen avgränsning har gjorts gällande land eller världsdel. Om ett land eller 
världsdel hade valts så hade resultatet möjligtvis sett annorlunda ut. Även kan varje lands 
religion, kultur och synen på människan och delaktigheten i hälso- och sjukvård kunna 
påverka resultatet. Dock kan denna saknad av begräsning gällande land eller världsdel ses 
som en styrka, eftersom det ger en mera global bild över hur patienter upplever deras 
delaktighet i hälso- och sjukvård. 

Författarna i detta examenarbete har valt att använda en av artiklarna i både bakgrund och 
resultat, dock har olika delar i artikeln använts i respektive del. Detta för att artikeln ansågs 
betydelsefull och informationsrik för att tas bort ifrån bakgrunden eller resultatet. 

I detta examensarbete inledde författarna med att skriva tillsammans, dock upplevdes det 
som ineffektivt och tidskrävande. Därefter har författarna träffats ett par gånger i veckan för 
att diskutera, analyserat materialet samt strukturerat och fördelat arbetet sinsemellan. Sedan 
har arbetet fortskridit genom att författarparet har skrivit enskilt, dock har kontinuerlig 
dialog förts hela tiden så att problem eller frågor har reds ut direkt. Författarna har sedan 
träffats för att bearbeta, renskriva samt kontrollera texterna tillsammans. De arbetssätt som 
har använts anser författarna har fungerat bra, då det har upplevts som mer effektivt och 
författarna anser att de har sparat tid, likaså har paret inte hindrat varandra i skrivprocessen. 
Författarna anser även att det är en fördel att man är två i processkrivandet, detta för att 
varje författarna har sina olika synsätt och idéer vilket skapar möjligheter till diskussion och 
arbetet fortgår framåt. 
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6.3 Etikdiskussion 
Utifrån Codex (2015) riktlinjer har författarna i detta arbete arbetat med att vara neutrala 
och inte tillåta att förförstående ta över, vid syntesarbetet och bearbetning av resultatet. 
Detta för att inte göra egna tolkningar av materialet som har analyserats. Likaså har 
författarna arbetat utifrån Codex riktlinjer gällande att inte förvränga, förfalska eller plagiera 
andra forskares arbeten. Alla artiklar som har valts är vetenskapligt skrivna, vetenskapligt 
granskade och flera av artiklarna är godkända av en etisk kommitté. Samtliga artiklar är 
skrivna på engelska och är lästa flertal gånger och sedan har författarna diskuterat med 
varandra om eventuella frågor som har uppkommit, för att minska risken för feltolkningar. 
Citaten som används i resultatet har bibehållet sin ursprungliga engelska form, för att 
citatens betydelse inte ska påverkas av eventuell översättning som kan leda till att vissa ord 
tappar sin innebörd och därmed kan vilseleda läsaren. För att kunna översätta vissa ord i 
artiklarna har engelsk- svenskt lexikon använts.  

7 SLUTSATSER 

Studiens syfte var att belysa patienters upplevelser av delaktighet i Hälso- och sjukvård. I 
detta arbete framkommer möjligheter och hinder för patientdelaktighet. Vissa patienter 
upplever delaktighet genom en god relation med sjuksköterskan där informationsutbyte sker 
men även sjuksköterskan får en inblick i patientens situation. Det framkommer även att 
graden av kunskapen inverkar på patientens delaktighet. Äldre patienter upplever delaktighet 
som en generationsfråga, men däremot yngre är mera villiga att delta och fatta beslut. En del 
patienter väljer att lämna över beslutfattandet beroende på hälsotillståndet, ålder, mindre 
erfarna och upplever av att vårdpersonal utövar makt och dominans. Även vårdmiljön 
exempelvis personalomsättning, tidsbristen och vårdorganisationen skapar hinder för 
patientdelaktighet. Både muntlig och skriftlig information ansågs användbar av patienterna. 
Vissa patienter skyddade sig från för mycket information medan andra vill ha både positiv 
och negativ information gällande prognos.  Det framkommer även variation i hur patienter 
söker information och kunskap. 

Förslag till fortsatt forskning kan vara att undersöka hur vårdmiljön kan anpassa för att 
patientens delaktighet ska kunna utökas, eftersom vårdmiljön har stor inverkan på 
patientens delaktighet. 
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CINAHL PLUS Paticipation 
AND 
Experiences 
AND Barriers 

68 Full text, 2010- 
2015, Peer 
reviewed. 

Swenne, C L., & Skytt, B., 
(2014). The ward round – 
patient experiences and barriers 
to participation. Journal of 
Caring Sciences. 28 (2), ss. 297-
304. 

CINAHL PLUS Experiences 
AND 
empowerment 
AND Patient 
perspective 

1 Fulltext, Peer 
reviewed 

Nygårdh, A., Malm, D., Wikby, 
K., & Ahlström, G. (2012). The 
experience of empowerment in 
the patient–staff encounter: 
the patient’s perspective. 
Journal of Clinical Nursing, 21 
(5/6), ss. 897- 904. 

CINAHL PLUS Perception 
AND Decision 
making AND 
patient 
centered 

7 Fulltext, Peer 
reviewed, 
abstract 
available, 2010- 
2015. 

Moreau, A., Carol, L., Dedianne, 
MC., Dupraz, C., Perdrix, C., 
Lainé, X., & Souweine, G., 
(2012). What perceptions do 
patients have of decision making 
(DM)? Toward an integrative 
patient-centered care model. A 
qualitative study using focus-
group interviews. Patient 
Education & Counseling. 87 (2), 
ss. 206 – 211. 

PUBMED Patient 
participation 
AND Decision 
making and 
Caring 

39 Full text, peer 
reviewed, max 
ålder 5 år. 

Aasen M, Elin., Kvangarsnes, 
M., & Heggen, Kåre., (2012). 
Perceptions of patient 
participation amongst elderly 
patients with end-stage renal 
disease in a dialysis unit. 
Scandinavian Journal of Caring 
Sciences. 26 (1), ss. 61-69. 

CINAHL PLUS Participation 
AND patient 
AND Decision 
making 

17 Full text, peer 
reviewed, 2010-
2015. 

Heggland, L-H,. & Hausken, K., 
(2014). Patient participation, 
decision-makers and 
information flow in surgical 
treatment. Journal of Clincial 
Nursing. 23 (9/10), ss. 1430- 
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AND patient 
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making AND 
qualitative 
study 
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G., Schröder, C., Körner, A., 
Niederwieser, D., Rähler, E & 
Singer, S., (2013). Patient 
participation in the medical 
decisio- making process in 
haemato- oncology – a 
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ss. 684- 690. 

CINAHL PLUS Patient AND 16 Full text, peer Larsson, I E., Sahlsten, M J., 
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(3), ss 575-582. 
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rehabilitation from the 
perspective of patients with 
spinal cord injury. Spinal cord. 
51 (11), ss. 834-837.  
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Quality & Safety, 176-83 7p. 
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BILAGA C – ARTIKELMATRIS 

Artikel Syfte Metod Resultat 

TITEL: The ward round – 
patient experiences and 
barriers to participation. 

FÖRFATTARE: Swenne, C 
L., & Skytt, B. 

TIDSKRIFT: Journal of 
Caring Sciences. 

ÅR: 2014 

Syftet var att 
undersöka 
patienters 
upplevelser under 
ronden och deras 
förmåga att delta i 
sin vård. 

En kvalitativ och 
deskriptiv metod 
användes, med 
hjälp av semi-
strukturerade 
intervjuer. 
Intervjuerna 
analyserade 
utifrån en 
kvalitativ 
innehållsanalys. 
14 deltagare 
ingick i studien. 

Ett tema och 3 subteman 
kunde relateras till 
patienternas upplevelser av 
ronden. Huvudteman var 
hantering av information från 
ronden i väntan på privat 
samtal. Subteman: maximalt 
utnyttja rondtiden, möta 
vårdpersonalens roll och känna 
trygghet i deras kompetens 
samt välja vilken grad av 
beslutsfattandet man vill vara 
delaktig i. 

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

FÖRFATTARE: Nygårdh, 
A., Malm, D., Wikby, K., & 
Ahlström, G. 

TIDSKRIFT: Journal of 
Clinical Nursing 

ÅR: 2012 

 

Syftet var att 
undersöka 
upplevelser av 
egenmakt i mötet 
mellan patient och 
vårdare utifrån 
utskrivna patienter 
med kronisk 
njursjukdom. 

En kvalitativ 
intervjustudie. 
Latent 
innehållsanalys 
gjordes för att 
analysera 
intervjuerna. 20 
patienter med 
kronisk 
njursjukdom 
ingick i studien. 

Fem subteman på ämnet 
egenmakt presenterades, 
tillgänglighet av behov, 
bekräfta mötet, förtroende för 
kompetensen hos 
vårdpersonalen, kunna delta i 
beslutsfattandet, kunskap om 
sin egen vård. Två subteman 
presenterade under icke 
deltagande: möte med 
nonchalans, brist på samtal 
och inflytande. Utifrån dessa 
sju subteman gjordes 
ytterligare ett begripande 
tema: förtroende och lärande 
genom mötet.  

TITEL: Perceptions of 
patient participation 
amongst elderly patients 
with end-stage renal 
disease in a dialysis unit. 

FÖRFATTARE: Aasen M, 
E., Kvangarsnes, M., & 
Heggen, K. 

TIDSKRIFT: 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences. 

ÅR: 2012 

Syftet var att 
undersöka äldre 
patienter med 
njursjukdom i 
slutstadiet som 
genomgår 
behandling med 
hemodialys för 
resten av sina liv 
uppfattning av 
patientmedverkan i 
en dialysenhet. 

Kvalitativ metod. 
11 intervjuer 
gjorde med 
kvalitativt öppna 
frågor. 
Analysmetod som 
användes var 
kritisk 
diskursanalys av 
Fairclogh. 

Om patient medverkan kunde 
två diskurser urskiljas, 
vårdteamets makt och 
dominans och den andra om 
patientens strävan efter delat 
beslutsfattande. 

TITEL: What perceptions Syftet var att förstå Kvalitativ studie. De flesta deltagare uppfattade 
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do patients have of 
decision making (DM)? 
Toward an integrative 
patient-centered care 
model. A qualitative study 
using focus-group 
interviews. 

FÖRFATTARE: : Moreau, 
A., Carol, L., Dedianne, 
MC., Dupraz, C., Perdrix, 
C., Lainé, X., & Souweine, 
G. 

TIDSKRIFT: Patient 
Education & Counseling. 

ÅR: 2012 

patienters 
uppfattning av 
beslutsfattandet 
och identifiera 
relationer mellan 
beslutsmodeller. 

Det gjordes 25 
intervjuer i fyra 
olika 
fokusgrupper. 
Analysen 
baserade på 
principerna om 
grounded theory. 

beslutsfattande som ett delat 
beslutsfattande, dels är det en 
interaktion mellan patient och 
läkare där patienten 
ansågs som expert och kan 
ställa frågor för att få 
information, delta i 
vårdprocessen och förhandla 
kompromisser med läkaren. 
Begär andras åsikter tillåter 
patienten att behålla 
kontrollen. Även framkommer 
det att äldre personer föredrar 
den paternalistiska modellen. 

TITEL: Patient 
participation, decision-
makers and information 
flow in surgical treatment.  

FÖRFATTARE: Heggland, 
L-H,. & Hausken, K. 

TIDSKRIFT: Journal of 
Clincial Nursing 

ÅR: 2014 

Syftet var att 
tydliggöra 
patientens 
delaktighet genom 
tre typer av 
informationsflöden 
mellan 
vårdpersonal och 
patienter i fyra 
modeller; 
paternalistiska, 
delad, informerade 
och opaternalistisk.  

Kvalitativ metod. 
Intervjuer med 
fyra läkare, sju 
sjuksköterskor 
och sju patienter. 
Intervjuerna 
analyserade 
utifrån 
Greneheim och 
Lundman 
manifest och 
latent kvalitativ 
innehållsanalys. 

En 3 x 3 matris utvecklades 
efter innehållsanalys, som 
beskriver att vårdpersonal och 
patienter kan göra enskilda 
beslut eller att vårdperson och 
patient fattar beslut 
gemensamt. Information kan 
flöda från vårdpersonal till 
patient, patient till 
vårdpersonal och åt båda 
hållen. 

TITEL: Patients’ 
perceptions of barriers for 
participation in nursing 
care.  

FÖRFATTARE: Larsson, I 
E., Sahlsten, M J., 
Segesten, K., & Plos, K A 
E.  

TIDSKRIFT: 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences. 

ÅR: 2011a 

Syftet är att 
undersöka hinder 
för patient 
deltagande i 
omvårdnaden hos 
vuxna patienter 
med erfarenhet av 
sluten vård. 

Kvalitativ metod. 
Datainsamlingen 
skedde genom 6 
fokusgrupper 
med 26 svenska 
informanter., 
Dataanalysen 
utgick ifrån 
Burnards 
innehållsanalys. 

De identifierades fyra olika 
teman; möta sin oförmåga, 
möta brist av empati, möta en 
paternalistisk inställning och 
strukturella hinder som 
patienten upplever vid 
utformning av sin vård. 

Samtliga teman har 
sammanlagt 10 subteman. 



 

 3 

TITEL: Patient 
participation in the 
medical decisio- making 
process in haemato- 
oncology – a qualitative 
study 

FÖRFATTARE: Ernst, J., 
Berger, S., Weißflog, G., 
Schröder, C., Körner, A., 
Niederwieser, D., Rähler, 
E & Singer, S. 

TIDSKRIFT: European 
Journal of Cancer Care 

ÅR: 2013 

Syftet var att 
identifierar 
orsakerna till den 
lägre önskan om 
delat 
beslutsfattande hos 
patienter med 
hematologiska 
sjukdomar. 

Kvalitativ metod. 
Kvalitativa data 
samlades in 
genom semi- 
strukturerade 
intervjuer med 11 
patienter. 
Analysmetod var 
Maryring 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

Tre kategorier kunde 
tydliggöras om hur medicinska 
beslut tas och hur det påverkas 
av olika faktorer. 1. medicinska 
miljön: sjukdomen och 
patientens terapikrav. 2. 
Beslutsfattande preferenser för 
att kompromissa angående 
patientens autonomi och 
rollförväntningar. 3. Att 
komma fram till ett beslut: 
överlämna ansvar, att ge upp 
och att avstå. 

TITEL: Empowering 
dialogues – the patients‘ 
perspective. 

FÖRFATTARE: Tveiten, S. 
& Ruud Knutsen, I. 

TIDSKRIFT: 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences.  

ÅR: 2011 

Syftet med studien 
var att belysa 
patientens 
upplevelser och 
perspektiv av 
dialogen med 
vårdpersonal vid 
en smärtklinik. 

Kvalitativ metod 
med explorativ 
och beskrivande 
aspekter. 
Datainsamlingen 
skedde utifrån två 
fokusgrupper 
med summan av 
11 deltagare. 
Intervjuerna 
analyserade 
utifrån en 
kvalitativ 
innehållsanalys 
med både 
manifest och 
latenta betydelse. 

Ett tema kunde avslöjas: 
förutsättningar och 
möjligheter till deltagande. 
Sedan kunde fyra subteman 
urskiljas, medel för 
samförstånd, grund för 
samarbete, erkännande och 
legitimitet. 

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

FÖRFATTARE: Lindberg, 
J., Kreuter, M., Taft, C. & 
Person, L-O. 

TIDSKRIFT: Spinal cord 

ÅR: 2013 

Syftet var att 
undersöka 
betydelsen av 
patienters 
delaktighet i vård 
och rehabilitering 
utifrån patienter 
med 
ryggmärgsskada. 

Kvalitativ metod. 
Intervju med 10 
patienter, där 
semi-strukturerad 
intervju 
användes. 
Intervjuerna 
analyserade med 
hjälp av 
innehållsanalys. 

För att få en framgångsrik vård 
och rehabilitering var det av 
vikt att vara aktiv och delta i 
patient delaktigheten. Dock 
skall deltagandet anpassas 
efter patientens egna behov, 
möjligheter och kapacitet. Fem 
teman framkom för att kunna 
delta. respekt och integritet, 
planering och beslutsfattande, 
information och kunskap, 
motivation och uppmuntran, 
och deltagande av familjen. 
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TITEL: Patient 
participation during 
hospitalization for 
myocardial infarction: 
perceptions among 
patients and personnel.  

FÖRFATTARE: Höglund, 
A T., Winblad, U., Arnetz, 
B. & Arnetz, J E.  

TIDSKRIFT: 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences 

ÅR: 2010 

Syftet var att 
undersöka och 
beskriva 
patienters och 
personalens 
uppfattningar av 
patient deltagande 
i vårdprocesser och 
beslutsfattandet 
under 
sjukhusvistelsen 
för MI. 

En beskrivande 
kvalitativ design 
användes. Fem 
tema- 
fokusgrupper 
intervjuades 
bestående av 25 
personer. 
Intervjuerna 
analyserade 
genom en 
tematisk stegvis 
analysmetod av 
Malterud. 

Fem teman framkom ur 
analysen, meningen med 
patient delaktighet, positiva 
resultat, svåra situationer, 
hinder och underlättande 
faktorer. 

TITEL: Elders and patient 
participation revisited – a 
discourse analytic 
approach to older persons’ 
reflections on patient 
participation 

FÖRFATTARE: Foss, C. 
TIDSKRIFT: Journal of 
Clinical Nursing 

ÅR: 2011 

Syftet var att 
fokusera på hur 
äldre människor 
ser på deltagandet 
utifrån deras 
sociala, kulturella 
och historiska 
bakgrund. 

Diskursiv metod 
av Foucault. 18 
individuella 
intervjuer gjordes 
med äldre 
människor, över 
80 år. 
Intervjuerna 
analyserade 
utifrån diskursiv 
analysmetod av 
Foucault. 

Fynd som gjordes indikerar att 
äldre patienter gör aktiva val 
för hur och när det kommer till 
att vara delaktiga i vården och 
använder sig av olika strategier 
för att uppnå detta. Äldre 
personerna i studien vara 
diskreta i sitt sätt att integrera 
med vårdpersonal. Deltagande 
angås även vara en fråga om 
alla balansera sina behov mot 
andras och som ett beteende 
som kräver självförtroende.  

TITEL: Beliefs and 
experiences can influence 
patient participation in 
handover between primary 
and secondary care—a 
qualitative study of patient 
perspectives 

FÖRFATTARE: Flink, M., 
Öhlén, G., Hansagi, H., 
Barach, P. & Olsson, M. 
TIDSKRIFT: MBJ Quality 
& Safety 

ÅR: 2012 

Syftet var att 
förbättra 
kunskapen och 
förståelsen utifrån 
patientens 
perspektiv om 
deras delaktighet i 
överlämningen 
mellan olika 
kliniska system. 

En kvalitativ 
studie utifrån 
patienternas 
perspektiv. 

33 patienter med 
kroniska 
sjukdomar 
intervjuades 
individuellt. 
Dessa 
analyserades med 
en induktiv 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

2 huvudteman kunde urskiljas: 
upplevelser av deltagande och 
möjliggöra för deltagande. I 
upplevelser av deltagande 
ingick att utbyta information 
med vårdgivarna inom och 
mellan de kliniska 
avdelningarna. I 
möjliggörande för deltagande 
ingick möten mellan patienter 
och vårdgivare, patientnära 
och organisatoriska faktorer. 

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

Syftet var att 
identifierar 
incidenter och 
sjuksköterskors 
beteenden som 
påverkar 
patienternas 

Kvalitativ metod. 
Intervjuer 
genomförandes 
med 17 patienten. 
Intervjuerna 
analyserades med 
Critical Incident 

Studien påvisar incidenter, 
sjuksköterskors beteenden som 
stimulerar och hämmar 
patientens delaktighet och 
patienters reaktion på 
sjuksköterskor beteenden. 
Incidenterna inträffade under 
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FÖRFATTARE: Larsson, I 
E., Sahlsten, M J., 
Segesten, K. & Plos, K A E. 

TIDSKRIFT: Nursing 
Research and Practice 

ÅR: 2011b 

delaktighet i 
omvårdnaden 
baserat på 
patienters 
upplevelser från 
sluten somatisk 
vård. 

Technique. den medicinska ronden, 
avdelningen ronden, 
informationsmöten, 
omvårdnadsdokumentation, 
läkemedelsadministrering och 
måltider. 

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

FÖRFATTARE: Soleimani, 
M., Rafii, F. & 
Seyedfatemi. 

TIDSKRIFT: Nursing & 
Health sciences 

ÅR: 2010 

Syftet var att 
identifierar 
faktorer som är 
relevanta för 
patientmedverkan 
och vilken typ av 
deltagande som 
kroniskt sjuka 
patienter upplever i 
Iran. 

Grounded theory. 
32 deltagare och 
data samlades in 
med semi-
strukturerade 
intervjuer och 
deltagarobservati
oner. Data 
analyserades med 
hjälp av konstant 
jämförelse metod. 

Patienter, familj och 
sjuksköterskor skapar 
tillsammans deltagande genom 
en interaktiv process, när dessa 
arbetar tillsammans så sker 
deltagande. Ett tema framkom; 
Vårdagenter som arbetar 
tillsammans, subteman som 
framkom var kopplade till 
nivån av patient delaktighet. 
De olika subteman var; 
”ansluter sig”, ”innebär”, 
”dela” och äkta deltagande”. 

TITEL: Participation of 
Very Old Adult in Health 
Care Decision 

FÖRFATTARE: Bynum, J. 
W., Barre, L., Reed, C., & 
Passow, H. 

TIDSKRIFT: Medicial 
Decision Making 

ÅR: 2014 

Syftet var att 
beskriva graden av 
deltagande av 
patienter som är 
äldreäldre. 
Identifiera 
upplevelser av det 
medicinska 
beslutfattandet och 
hinder för ökat 
deltagande 
gällande 
beslutfattandet i 
vård och 
behandling. 

Grounded theory. 
Semi- 
strukturerade 
intervjuer med 29 
deltagare i 
åldrarna 80 och 
äldre. Data 
analyserades 
utifrån konstant 
jämförelse metod. 

Aktivt deltagande varierade 
mycket bland äldreäldre. 
Beroende på vilken typ av 
beslut man skulle fatta inom 
operation, läkemedel, 
diagnostik och rutinprover.  

Hinder för delaktighet var att 
det fanns dåligt med alternativ 
vid beslutfattandet, lågt 
patientdeltagande och 
kommunikationssvårigheter. 

TITEL: Understanding 
patient perceptions of 
shared decision making 

FÖRFATTARE: Shay, L. 
A., & Lafata, J. E. 

TIDSKRIFT: Patient 
Education & Counseling, 

ÅR: 2014 

Syftet var att 
utveckla en modell 
av patienters 
definition av delat 
beslutfattande och 
förstå vad i 
beslutprocessen 
som patienten 
anser är delat 
beslutfattande. 

Kvalitativa 
intervjuer gjordes 
med 23 patienter 
från 
primärvården. 
Intervjuerna 
analyserad 
utifrån en 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

4 teman kunde urskiljas, ett 
ömsesidigt utbyte av 
information, öppet sinne och 
respekt för varandra, 
patientens möjlighet till att 
påverka ’self-advocacy’ och 
individuella 
rekommendationer av läkaren. 
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BILAGA C – KVALITETSGRANSKNING 

Kvalitetsgranskningen utfördes på artiklar som hittades under datainsamlingen. 
Granskningen genomfördes genom att ställa frågor om artiklarnas innehåll för att granska 
om deras kvalité höll för att inkluderas eller exkluderas i analysen. I tabellen nedanför 
presenteras varje artikels granskning utifrån alla frågor. De frågor som valdes ut presenteras 
nedanför tabellen. 

Tabell 3: Kvalitetsgranskning över de valda artiklarna 

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
The ward round – patient experiences and 
barriers to participation. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

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

Perceptions of patient participation amongst 
elderly patients with end-stage renal disease in a 
dialysis unit. 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

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

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Patient participation, decision-makers and 
information flow in surgical treatment.  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Patients’ perceptions of barriers for 
participation in nursing care. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Patient participation in the medical decisio- 
making process in haemato- oncology – a 
qualitative study 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

Empowering dialogues – the patients‘ 
perspective. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

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

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

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

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Elders and patient participation revisited – a 
discourse analytic approach to older persons’ 
reflections on patient participation 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Beliefs and experiences can influence patient 
participation in handover between primary and 
secondary care—a qualitative study of patient 
perspectives 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

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

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

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

Participation of Very Old Adult in Health Care 
Decision Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Understanding patient perceptions of shared 
decision making Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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1. Finns det ett tydligt problem formulerat? 
2. Är artikelns syfte tydligt? 
3. Är metoden tydligt beskriven? 
4. Är undersökningspersoner och situationer beskrivna? 
5. Är Analysmetoden tydligt beskriven? 
6. Svarar resultatet an på syftet? 
7. Argumenterar författarna på ett tydligt sätt? 
8. Gör det någon koppling till det praktiska vårdarbetet? 
9. Finns det etiska överväganden med? 
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