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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Trots att patienten har rätt enligt lag till att vara delaktig under sin 

vårdtid är det inte alltid lätt att göra detta i verkligheten. Det är viktigt att förstå vilka 

förutsättningar som behövs för att patienten ska känna sig delaktig i sin vård.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser och vad som 

kan påverka patienternas delaktighet i beslut om vård och behandling inom 

slutenvård. 

Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats användes i studien. 

Semistrukturerade intervjuer med intervjuguide som bestod av förutbestämda öppna 

frågor användes för datainsamling. 

Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att inte alla patienter är helt 

delaktiga i beslut om sin vård och behandling. Kommunikationen inom teamet och 

med patienten, patienternas sjuklighet och vårdpersonalens förhållningssätt är de 

faktorer som framkommer i studiens resultat. 

Konklusion: I denna studie framkom det att klinisk erfarenhet, kompetens, 

kunskap samt god kommunikation med ömsesidig dialog och relevant information 

till patienten möjliggör att sjuksköterskor skapar förutsättningar för patientens 

delaktighet. Det framkom även att vårdpersonal behöver mer utbildning för att öka 

sin kunskap om äldre patienter för att aktivt bjuda in patienten till delaktighet och 

beslutfattande i vården. 

 

 

Nyckelord: Delaktighet, Personcentrerad vård, Slutenvård, Äldre patient. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

 

Background: Although the patient is entitled by law to be involved during the care 

period, it is not always an easy task to achieve. This challenge highlights the 

importance of the conditions and requirements needed by the patient to feel involved 

in the care. 

Aim: The purpose of the study was to describe the nurse's experiences and what 

could affect patient’s involvement in decisions about care and treatment within 

inpatient care. 

Method: This study was based on a qualitative method with inductive approach. 

Semi-structured interviews with interview guide, comprised of predetermined open 

questions, were used to collect the data. 

Result: The results highlighted that according to the nurses’ experience, not all the 

patients were totally involved in decisions about their care and treatment. For 

instance, the team-patient communication, the patients' illness, and the care staff's 

attitude were some of the parameters identified by this study. 

Conclusion: In this study, it emerges that clinical experience, competence, 

knowledge and good communication with mutual dialogue and relevant information 

to the patient enable nurses to create the conditions for the patient's participation. It 

appears from the study that nursing staff need more education to increase their 

knowledge of older patients in order to actively invite the patient to participation 

and decision-making in the care. 
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1. Inledning 

Patienters roll i vården har förändrats. Från den paternalistiska vården där vårdgivare 

erbjöd bästa vård utifrån sitt eget perspektiv och utan hänsyn till patienternas 

önskemål (Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijk & Öhlen, 2013), har det 

övergått till och blivit ersatt av en vård där patienten förväntas vara delaktigt så långt 

det är möjligt (Heijkenskjöld, Ekstedt & Lindwall, 2010; Sahlsten, Larsson, Plos & 

Lindencrona, 2005). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) ska 

patienten få ta del av så mycket information som möjligt om sitt tillstånd för att 

kunna vara involverad i sin egen vård. Enligt Henderson (1997) dagens stressiga 

vårdmiljö där tidsbrist och överbeläggningar har blivit en vardag, uppstår ofta inte 

den nödvändiga interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten som eftersträvas. 

När den nödvändiga interaktionen inte uppnås innebär det att patienten inte blir 

delaktig i sin vård till fullo (Henderson, 1997). En patient har enligt Patientlagen 

(Patientlag, SFS 2014:821), rätt att aktivt medverka och fatta egna beslut samt vara 

delaktiga under hela vårdtiden. Sahlsten, Larsson, Sjöstrom och Plos (2009) 

uppmärksammade i sin studie att ökad patientendelaktighet ger motivation till bättre 

följsamhet i patientens aktuella behandling, förbättrar vård och bidrar till patientens 

välbefinnande. Trots att patienten har rätt enligt lag till att vara delaktig under sin 

vårdtid är det inte alltid lätt att göra detta i verkligheten (a.a.). 

 

2. Bakgrund 

2. 1. Den äldre personen 

Andelen av befolkningen som är 60 år och äldre ökar i Sverige och i hela världen 

(Statistiska centralbyrån, 2016). År 2060 beräknas var fjärde invånare i Sverige bli 

över 65 år (Statistiska centralbyrån, 2017). Den förväntade medellivslängden i 

Sverige har inte ökat lika mycket som i andra länder. Orsaken till detta uppger 

Statistiska centralbyrån och Munter (2017) vara den högre dödligheten i 

medelåldern och hos äldre på grund av sjukdomar i cirkulationsorganen, psykiska 

sjukdomar och cancersjukdomar, främst hos kvinnor. Medellivslängden för män har 

samtidigt ökat i både Sverige och stora delar av Europa. Denna förändring har gjort 

att skillnaden mellan medellivslängden hos kvinnor och män har minskat (a.a.).  

Åldrandet är en naturlig del av livet som pågår från födseln till döden. Det är en 

långsam process som sker främst på cellnivå (Hedman & Jansson, 2015). Olika 
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faktorer som biologiska, psykologiska, sociala och existentiella, har inverkan på 

åldrandeprocessen och olika teorier om åldrandet har skapats för att kunna förklara 

åldrandeprocesser inom gerontologi (a.a.).  

 

Teorier om biologisk åldrande beskriver en naturlig förändringsprocess som alla 

levande organismer genomgår och är en normal fysiologisk process på genetisk, 

biokemisk och fysiologisk nivå. Sjuksköterskans kunskap om de olika biologiska 

åldrandeteorierna ger grund för att kunna identifiera omvårdnadsbehov och utföra 

relevanta omvårdnadsåtgärder för den äldre (Hedman & Jansson, 2015).  

 

Sociologiska teorier som disengagemangsteorin (Cumming & Henry, 1961), 

aktivitetsteorin (Havighurts, Neugarten & Tobin, 1963) eller miljöinriktad 

gerontologi (Lawton, 1982) handlar om sociala aspekter på åldrandet och fokuserar 

på förändrade roller, relationer i livet och samspelet mellan människan. Det är 

viktigt vid möte med den äldre människan beakta att den äldre kan agera och svara 

utifrån tidigare livserfarenheter (Hedman & Jansson, 2015). Psykologiska teorier 

som Eriksons och Eriksons (2004) livscykelperspektiv och Tornstams (2005) 

gerotranscendens teori beskriver beteenden hos äldre som förändras med åldern. 

Teorier har ett generellt mönster men kan appliceras på individuell nivå (a.a.). 

Genom att använda psykologiska teorier i kliniskt omvårdnadsarbete kan personalen 

lära sig om den äldre personen och dennes vanor och beteende (Hedman & Jansson, 

2015). 

 

2. 2. Slutenvård 

Det förväntas vara en stor utmaning att kunna erbjuda hälso- och sjukvård på lika 

villkor till alla den närmaste framtiden. Det ställer stora krav på nya visioner för 

verksamhet, utbildningar och forskning (Hedman & Jansson, 2015). Många akut 

sjuka äldre har flera kroniska sjukdomar och även funktionssvikt. En specialiserad 

akut geriatrisk enhet är det bästa alternativet för behandling av äldre patienter 

(Slettebø, 2010). Huvudfokus på en akutgeriatrisk enhet ligger på att förebygga 

sjukvårdframkallade komplikationer och förbättra eller bevara funktionsförmåga 

hos den äldre patienten. Snabb behandling, bred medicindiagnostik och framförallt 

tvärprofessionellt samarbete i team är grundprinciper för detta arbete. 
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Sjuksköterskan har en central roll i att upprätthålla kontinuitet och samordna insatser 

för att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat för patienterna (a.a.). 

 

2. 3.Teoretisk referensram  

2. 3. 1. Personcentrerad vård 

Ett personcentrerat arbetssätt och patientens delaktighet har en positiv inverkan på 

vårdens resultat och möjliggör för sjuksköterskan att möta patientens behov utifrån 

sin kompetens (Socialstyrelsen, 2015).  Personcentrerad vård innebär att 

vårdgivare har en humanistisk människosyn där patienten ses som en kompetent 

människa som kan fatta beslut om sitt eget liv utifrån egna prioriteringar 

samt att patientens autonomi respekteras (Mead & Bower, 2000).  

 

Det personcentrerade ramverket utvecklades av McCance ramverk som beskrev 

omvårdnad utifrån sjuksköterskans och patientens perspektiv (McCance, McKenna 

& Boore, 2001) samt McCormacks ramverk om personcentrerat arbete med äldre 

personer (McCormack, 2001; McCormack, 2003). Enligt McCormack 

och McCance (2006) består personcentrerad vård av fyra ramverk: förutsättningar, 

vårdmiljö, personcentrerad process och förväntade resultat. I förutsättningar läggs 

fokus på sjuksköterskans egenskaper: yrkesmässig kompetens, utvecklade 

interprofessionella färdigheter, engagemang i arbetet, tydlighet i värderingar och 

medvetenhet om hur dessa åsikter kan påverka patientens beslut. Med vårdmiljö 

menas det sammanhang där vården ges: organisationssystem som underlättar arbetet 

med delat beslutsfattande, stödjer maktfördelning i vården och har potential för 

innovationer. Vårdmiljö har stor inverkan på implementering av pesoncentrerad 

vård och har störst förmåga att begränsa eller förbättra generalisering av 

personcentrerade processer i vården. Personcentrerad process innebär arbete med 

patienten på individnivå där individuell information ges, patienter engageras, 

sympatisk närvaro finns och arbetet utgår utifrån patientens värderingar - allt detta 

skapar en legitim grund för beslutsfattandet. Till slut nås förväntade resultat där 

patienten finner välbefinnande och tillfredsställelse med vården, det finns samarbete 

och patienten är involverad och känner sig delaktig i vården (a.a.). För att 

implementera och utveckla personcentrerad vård krävs förändringar på individuella, 

organisatoriska och strategiska nivåer (McCormack & McCance, 2006). I ramverket 
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framgår tydligt att sjuksköterskor måste engagera sig mer i humanistiskt 

förhållningssätt för att kunna främja delaktighet och partnerskap i beslutfattandet 

hos patienter. Hälso- och sjukvårdspersonalens attityder och värderingar kan hindra 

och påverka patienters delaktighet i vården negativt (a.a). 

 

2. 3. 2. Dorothea Orems egenvårdsteori  

Orems grundläggande inställning är att människan är en medveten, rationell och  

handlingsinriktad varelse som är kapabel till att tillgodose sina egna behov.  

Orems egenvårdsteori har tre huvudbegrepp: egenvård, egenvårdsbehov 

samt egenvårdskrav (Kirkevold, 2000).  Egenvård kan beskrivas som aktiviteter 

som individen själv tar initiativ till och utför för sin egen skull i syfte att upprätthålla 

liv, hälsa och välbefinnande (Orem, Taylor & McLaughlin Renpenning, 1995). 

Aktiviteter eller egenvårdskrav utförs för att kunna uppnå egenvårdsbehov: 

universella, utvecklingsmässiga och hälsorelaterade behov (Kirkevold, 2000).  

När individen har nedsatt egenvårdskapacitet på grund av hög ålder, nedsatt 

hälsotillstånd, okunskap eller nedsatta resurser obalans mellan egenvårdskapacitet 

och egenvårdskrav leder till egenvårdsbrist där individen inte kan tillgodose  

egenvårdsbehov. Sjuksköterskans uppgift, enligt Orem, är att kunna bedöma 

individens egenvårdskrav, identifiera olika typer av egenvårdsbrist och att 

kunna kompensera egenvårdsbrist med professionell omvårdnad om individen  

saknar närstående omsorg (a.a).  

 

2. 4. Patientens delaktighet  

Patientens och anhörigas delaktighet i dagens vård uppfattas som 

en självklarhet och patientens delaktighet är något som i Sverige reglerats i lag 

(HSL, SFS 2017:30). Patienternas önskemål om hur involverade de vill vara i sin 

vård behöver inte alltid överensstämma med vårdgivarens förväntningar (HSL, SFS 

2017:30). Vissa patienter vill aktivt delta i sin vård medan andra väljer att avstå helt 

från att ta ansvar för sin behandling under vårdtiden (Edberg et al., 

2013). Sjuksköterskans roll är central i patientens delaktighet, en enhetlig tolkning 

av vad delaktighet innebär finns dock inte och fortsätter därför vara ett komplext 

begrepp (Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007).  
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Engagemang i den egna vården är även ett sätt för patienten att upprätthålla sin 

värdighet. Heijkenskjöld et al. (2010) har visat att patienter som får 

vara involverade i sin egen vård bevarar sin värdighet, genom att sjuksköterskan 

lyssnar hur och när de vill ha sin vård och ger patienten möjlighet att fatta beslut om 

sin vård. I en studie av Larsson et al. (2007) belystes vikten av att sjuksköterskan 

tillbringade tid med patienten för att kunna utveckla en relation till denna. 

Relationen stärkte i sin tur tilliten som patienten hade för sjuksköterskan och 

patientens upplevelse av att vara värdesatt. Denna känsla resulterade i att patienten 

kände sig vara i kontroll. När patienten vårdas under längre tid har oftast 

vårdgivaren högre förväntningar på patientens delaktighet än vid kortare 

vårdtid (Thompson, 2007). Henderson (1997) påpekade i sin studie att de patienter 

som vårdas under en längre tid och som aktivt deltar i sin egen vård upplever en 

större nöjdhet med vården de erhåller samt att de känner sig mindre sårbara. 

Det finns dock ingen formell skyldighet för patienten att vara delaktig i sin vård 

(Socialstyrelsen, 2015).   

 

2. 5. Sjuksköterskans ansvar  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30 kap. 5, 1 §) ska hälso- och 

sjukvårdsverksamhet "byggas på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet". Även i Patientlagen står det att hälso-och sjukvården ska " utformas och 

genomföras i samråd med patienten" och patientens medverkan " genom att han 

eller hon själv utför vissa vård- eller behandlingsåtgärder” (PL, SFS 2014:821 

kap.5, 1 & 2 §).  

 

Sjuksköterskans ansvar, enligt ICN:s etiska koder, är att respektera mänskliga 

rättigheter, autonomi och rättvisa ”för att utveckla och bevara yrkeskompetens och 

professionalitet och för att ingripa när människors hälsa hotas” (ICN, 2012). 

En relation i hierarkisk ordning utgörs oftast mellan sjuksköterskan och patienten 

där patienten befinner sig i ett underläge och oförmögen att ta beslut om sin vård 

och behandling. Sjuksköterskan har samtidigt ansvar att bemötande och 

maktförhållande i omvårdnadsrelationer balanseras genom att visa respekt för 

personens sårbarhet, värdighet, integritet och självbestämmande (Socialstyrelsen, 

2005). Även om styrande lagstiftning (PL, SFS 2014:821) som reglerar 
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patientens delaktighet finns är patientens rätt att delta och bestämma i sin egen vård 

fortfarande svår att tillgodose inom vården. Det är viktigt att förstå vilka 

förutsättningar som behövs för att patienten ska känna sig delaktig i sin vård. 

Vårdpersonal möter oftast människor i kris eller i förändrad livssituation och 

därför måste ha goda kunskaper i kommunikation och ska även kunna visa empati. 

Vårdpersonalens människosyn kan påverka tolkningen av patientens behov negativt 

på grund av personalens otillräckliga stöd och utbildning (Socialstyrelsen, 

2015). Här har sjuksköterska ett viktigt uppdrag att stödja och vägleda 

medarbetarna ” att utveckla högre etisk medvetenhet” och även att medverka i 

utvecklingen av omvårdnadens värdegrund och evidensbaserad verksamhet (ICN, 

2012). 

 

Vid vård av äldre patienter ska sjuksköterskan även kunna identifiera den äldre 

personens behov och resurser, ha kunskap om hur äldres självständighet och 

oberoende kan stödjas samt hur äldre patienter och deras anhöriga kan vara delaktiga 

i vården (Hedman & Jansson, 2015). En god relation mellan sjuksköterska och 

patient samt engagemang är nödvändigt för den äldre patientens delaktighet och en 

god vård. Otillräcklig kompetens samt brist på teoretisk och praktisk kunskap är 

hinder som kan orsaka minskad patientdelaktighet i vården (Sahlsten et al., 2005). 

 

3. Problemformulering 

Vården ska enligt lagen utformas och ske i samråd mellan sjukvårdspersonalen och 

patienten (HSL, SFS 2017:30). Patienterna ska själva välja och påverka den egna 

vården, dock många väljer avstå helt från att ta ansvar för sin delaktighet i 

behandling under vårdtiden. Att vara delaktig i sin vård och behandling skiljer sig 

åt beroende på patientens sjukdom, kognitiva tillstånd samt omständigheterna. 

Många studier visar att patienter som är delaktiga i den egna vården, speciellt under 

längre sjukhusvistelser, upplever en större nöjdhet. En hierarkisk ordning utgörs 

oftast i relation mellan sjuksköterskan och patienten där patienten hamnar i 

underläge oförmögen att delta i sin vård och behandling. Sjuksköterskor har ansvar 

att upplysa och bjuda in patienten till en aktiv roll i sin vård och behandling samt 

åtgärda de faktorer som kan hindra patientens delaktighet. 
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4. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser och vad som kan 

påverka patienternas delaktighet i beslut om vård och behandling inom slutenvård. 

 

5. Metod 

5. 1. Design   

Då studiens syfte var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av patientens 

delaktighet i vård och behandling användes kvalitativ metod med induktiv ansats.  

Denna metod är bäst lämpad för att svara på syftet då kvalitativ metod ger mer 

varierande svar där deltagarna i studien uppger egen beskrivning, upplevelse och 

erfarenhet av ett fenomen. Induktiv ansats går ut på att framta förklaringar och nya 

begrepp utifrån resultat från kvalitativa studier (Malterud, 2014). 

 

5.2 Urval 

Ett strategiskt urval användes för att få innehållsrik information från informanterna 

som hade egen beskrivning, erfarenhet och upplevelse (Polit & Beck, 2012). Urvalet 

var åtta legitimerade sjuksköterskor verksamma på ett västsvenskt lasarett. 

Inklusionskriterierna för urvalet var att informanterna skulle vara legitimerade 

sjuksköterskor yrkesverksamma i minst två år och arbetat på en geriatrisk 

vårdavdelning. Nyexaminerade och nyanställda sjuksköterskor exkluderades från 

studien. Deltagarna var sju kvinnor och en man i åldrarna 28–61 år och samtliga 

hade 5–40 års erfarenhet av arbete som sjuksköterskor inom sluten vård. 

 

5.3. Datainsamling 

För datainsamlingen användes semistrukturerade intervjuer med intervjuguide som 

bestod av förutbestämda öppna frågor (Polit & Beck, 2012). Författarens uppgift 

vid intervjun var att uppmana deltagarna att berätta och beskriva med egna ord 

noggrann bild av det aktuella ämnesområde (Malterud, 2014). Intervjuerna 

påbörjades med information om syftet med studien samt informanternas 

presentation med uppgifter såsom kön, ålder och antal år i yrket som sjuksköterska. 

Intervjuguiden innehöll en inledande fråga, tre intervjufrågor, två bakgrundsfrågor 

och tre följdfrågor sammanställda i konsultation med handledaren. Följdfrågor 

ställdes under intervjun vid otillräckligt svar på frågorna. Informanterna 
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intervjuades av en enskild författare där samtalet spelades in med en diktafon. Varje 

samtal varade mellan 15–30 minuter. 

 

5.4. Tillvägagångssätt 

Till vårdenhetschefen vid en geriatrisk vårdavdelning på ett västsvenskt lasarett 

skickades ett brev med två likalydande exemplar av informationsbrevet och ett 

svarsbrev (Bilaga 1). Brevet innehöll information kring studiens syfte, 

genomförande och information om att all data kommer att 

behandlas konfidentiellt. Ett svarsbrev med ett frankerat kuvert skickades 

tillsammans med informationsbrevet där vårdenhetschefen skulle ge sin underskrift 

för tillstånd och samtycke av genomförandet av studien. Påskrivet svarsbrev 

returnerades i ett frankerat kuvert. Vårdenhetschefen skickade ett 

informationsbrev och förfrågan om frivilligt deltagande i studien till 

alla sjuksköterskor på en geriatrisk vårdavdelning på ett västsvenskt lasarett via 

mejl. I informationsbrevet framkom information om studiens syfte, hur intervjuerna 

skulle genomföras, att medverkan var frivillig samt att de närhelst kunde avbryta sitt 

deltagande (Bilaga 2). Sjuksköterskor valdes ut utifrån tillgänglighet och tid samt 

att de var lämpliga att intervjuas till denna studie. Förslag på intervjutider skickades 

till de sjuksköterskor som uttryckte samtycket att delta i studien via mejl. Ett särskilt 

rum för intervjuer bokades in. Ett samtycke, inhämtades muntligt och skriftligt 

direkt innan intervjun påbörjades. Åtta informanter skulle ingå i studien och vid stort 

bortfall planerades kontakt med verksamhetschef på en annan vårdavdelning där 

äldre patienter vårdas. Intervjuerna skulle ske enskilt med hjälp av en intervjuguide 

(Bilaga 3). Intervjuerna spelades in på diktafon för att lättare kunna transkribera 

intervjuerna ordagrant samt kunna analysera materialet av båda författarna utan att 

missa viktig information. Transkribering genomfördes dagen efter och författarna 

delade upp materialet och transkriberade hälften var.  

 

5. 5.  Analys  

Valet av metod och mängd av data styrde valet av analys. En kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats användes vid bearbetning av materialet. 

Metoden hjälper att på ett strukturerat sätt behandla och tolka texter på olika nivåer 
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i omfattande material. Vid induktiv ansats tolkas och analyseras all insamlad 

material på ett objektivt och förutsättningslöst sätt (Lundman & Graneheim, 2012). 

Intervjuerna transkriberades ordagrant efter varje avslutad intervju av författaren 

som utförde intervju. Den transkriberade texten lästes igenom av båda författarna 

flera gånger för att få en känsla för texten och identifiera domäner vilka grundades 

i huvudfrågorna. Enligt Lundman och Granheim (2012) är första steget i 

innehållsanalys att hitta meningsbärande enheter som skapar ett sammanhang. 

Meningsbärande enheter från domäner lyftes upp i sin enhet och kondenserades till 

en kortare text. Därefter kodades de med ett nyckelord. Koderna markerades med 

olika färger för att lättare kunna hitta likheter mellan koderna. Koderna sorterades 

till underkategorier och kategorier. Parallellt arbete med processen utfördes för 

att komma fram till ett gemensamt resultat (a.a.). Exempel på analysförfarandet 

redovisas nedan i tabell.  

 

Tabell 1 Exempel innehållsanalys 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod 

…det varierar lite hur 

klara och medvetna 

patienterna är när de 

kommer på avdelningen. 

Det varierar hur klara och 

medvetna patienter är 

Variation i 

medvetenhet hos 

patienten 

 

 

6. Etiska överväganden  

Vid forskning där människor är involverade ska hänsyn tas till en rad faktorer. 

Individer som deltar i forskning ska skyddas från bland annat psykisk och fysisk 

skada. Vetenskapsrådet (2002) har i sin skrivelse Forskningsetiska principer, inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning åskådliggjort fyra huvudkrav som är 

viktiga för att det grundläggande individskyddskravet ska upprätthållas. Det första 

kravet är informationskravet, där forskaren ska lämna information till deltagarna om 

syftet med forskningen och beskriva forskningen i stora drag. Det ska även upplysas 

om att deltagandet är frivilligt och medverkan kan avbrytas när deltagaren önskar. 

Det andra kravet är samtyckeskravet. Deltagarna måste lämna sitt samtycke till att 

delta. Deltagandet är därmed frivilligt. Deltagaren kan när som helst avbryta sin 
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medverkan. Ett avbrott får inte innebära att deltagaren får negativa konsekvenser till 

följd av avbrottet. De återstående två kraven är konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet innebär att information som inhämtas om 

enskild individ i forskningen ska lagras på sådant sätt att utomstående inte får 

tillgång till den. Informationen ska vidare avrapporteras på sådant sätt att det inte 

går att identifiera deltagaren. Nyttjandekravet omfattar forskarens användning av 

informationen som inhämtas. Informationen som inhämtas får enbart användas i 

forskningen och inte i något annat syfte (a.a.). 

 

Som deltagare i undersökningen enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har 

deltagarna rätt att få information om hur deras personuppgifter kommer att 

behandlas (Dataskyddsförordningen, 2018). En etisk egengranskning gjordes inför 

studien (bilaga 4) samt en anmälan om behandling av personuppgifter skickades in 

till Högskolan Dalarna (bilaga 5).  

 

Dessa fyra krav tog författarna hänsyn till under studiens gång genom att 

informanterna informerades och samtycke inhämtades både muntligt och skriftligt 

(bilaga 2) innan intervju genomfördes. Insamlade data avidentifierades efter 

avslutad intervju så att materialet inte kunde knytas till informanterna. Intervjuerna 

kodades med informantnummer och materialet förvarades säkert och bara 

författarna kunde komma åt materialet. Materialet kommer att förstöras efter 

avslutad studie. 

 

7. Resultat 

Intervjuernas resultat redovisas i tre kategorier: Kommunikationen, Patientens 

sjuklighet, Vårdpersonalens förhållningssätt och sex underkategorier: Teamets 

kommunikation med patienten, Kommunikationsbrist, Information till anhöriga, 

Sjuksköterskans engagemang, Vårdpersonalens bristande engagemang och 

Förutsättningar i vårdmiljö. Citat används under varje kategori och underkategori 

för att förstärka studiens resultat. 

Resultatet visas även i figur (figur 1) för att skapa en övergripande bild över 

kategorier och underkategorier. 

  



 

11 
 

 

Figur 1.  Resultat med kategorier och underkategorier 

 

7.1. Kommunikation  

Vid kommunikation är det viktigt att inkludera hela teamet samt patienten och 

dennes anhöriga. Bristande kommunikation mellan vårdpersonalen i teamet där 

patienten exkluderas påverkar patientens delaktighet i vård och beslutfattande 

negativt. Anhöriga till patienten är en värdefull informationskälla och ger stöd till 

både vårdpersonalen och patienten.  

Kommunikation redovisas utifrån tre underkategorier: Teamets kommunikation 

med patienten, Kommunikationsbrist och Information till anhöriga med tillhörande 

citat. 

 

7. 1. 1.  Teamets kommunikation med patienten  

Kommunikation i teamet där patienten inkluderades var viktig för patientens 

möjlighet till delaktighet. Sjuksköterskor beskrev i studien att kommunikation 

berodde på tillgång till adekvat och begriplig information genom utbyte av 

information samt patientens förståelse för sin egen situation. Sjuksköterskorna 

beskrev i studien att patienterna som upplevde att de har fått tillräckligt med 

information var mer delaktiga i sin vård och beslutfattande. Kommunikation var 

enligt sjuksköterskornas beskrivning en pågående process under hela patientens 

vårdtid och skulle anpassas till olika situationer och tillfälle. 

 

Allting handlar egentligen om kommunikation, kommunikation 

med varandra i teamet men också att inte glömma bort patienten 

i den kommunikationen och det är ju bland det svåraste, alltså 

Beskriva sjuksköterskans upplevelse och vad som kan påverka patienternas delaktighet i 
beslut om vård och behandling inom slutenvård

Kommunikation

Teamets 
kommunikation 
med patienten

Kommunikations
brist

Information till 
anhöriga

Patientens 

sjuklighet
Vårdpersonalens förhållningssätt

Sjuksköterskans 
engagemang

Vårdpersonalens 
bristande 

engagemang

Förutsättningar i 
vårdmiljö
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kommunikation…man tror att det är så himla enkelt och alltid är 

så glas klart, men så är det inte… (sjuksköterska 1) 

 

Sjuksköterskorna beskrev att om patienten fick möjlighet att ställa frågor och inte 

kände stress från personal under informationssamtal, kunde patienter känna tillit och 

ta till sig given information. Dialog mellan sjuksköterska och patienten var 

ömsesidig och ledde till att patienten aktivt kunde delta i sin vårdplan tillsammans 

med vårdpersonal. Sjuksköterskor beskrev att information som lämnades på ett 

korrekt sätt har bidragit till att patienten lättare kunde klara av vårdtiden och aktivt 

deltog i sin behandling och beslutfattande. Sjuksköterskor beskrev i studien att 

utveckling av kommunikation mellan patienten och vårdpersonalen berodde på att 

skapa öppen dialog samt att vårdpersonalen visade respekt för patientens autonomi. 

 

 Det är viktigt att tänka på äldres autonomi, att de hör vad man 

säger, att de förstår vad man säger. Det är inte alltid de kommer 

ihåg vad man säger…. Man måste upprepa saker.  

(sjuksköterska 5) 

 

En korrekt individanpassad information ledde även till att patienten kände sig trygg 

och säker inom teamet. Sjuksköterskor beskrev att skriftlig information om vad som 

händer under vårdtiden underlättade för patienten att förstå och prata om sin 

sjukdom. Vidare beskrev några sjuksköterskor att det underlättade om samma 

sjuksköterska gav utförlig individanpassad information vilket gjorde att patientens 

delaktighet ökade. Dialog mellan vårdpersonalen och patienten flöt då på och 

patienten kände sig trygg och omhändertagen. 

 

Det är viktigt att man upprepar information, att man kanske 

lämnar över både muntlig och skriftlig information till patienten 

och frågar patienten så att de berättar själva vad det är som är 

planerat och vad det är som är bestämt. (sjuksköterska 6) 

 

Att lyssna på patientens levnadshistorik beskrevs av sjuksköterskor i studien som 

viktig för att kunna ge information utifrån den enskildes behov.  Vårdpersonalen var 
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mer öppna för diskussion med patienterna och mer flexibla för att revidera 

omvårdnadsplan i samråd med patienterna. 

 

Man ska ju ta vara på ...som i personcentrerad vård, att man ska 

ta vara på patientens kunskaper, om sitt liv, sin behandling, sina 

sjukdomar och hur har man hanterat det … (sjuksköterska 3) 

 

Enligt sjuksköterskor uppskattades informationsöverföring och uppmuntran att 

ställa frågor till läkare av många äldre patienter. Sjuksköterskor beskrev vikten av 

deras funktion som länk mellan läkare och patienten när en viktig information skulle 

framföras. Patienten som var involverad i den egna vården och kunde fatta egna 

beslut hade bättre förutsättningar till delaktighet och beslutfattande. Patienten hade 

då möjlighet att göra egna val utifrån given information i samråd med 

sjuksköterskan. 

 

Personalen ska lämna förslag på behandlingsplan och framföra 

det till patienten för att patienten ska kunna ta ställning till vad 

den tycker om förslaget. Är patienten tveksam till, beskriva vad 

man kan föreslå för plan och ta reda på hur patienten tycker om 

det förslaget. Möter man då tveksamhet från patienten, då får man 

revidera sin plan och utarbeta den i samråd, förstås med 

patienten. Planen ska revideras och patientens åsikter tas i 

beaktning då. (sjuksköterska 7) 

 

Det fanns vissa situationer där patienterna hade möjlighet att påverka sin behandling 

mer och i de flesta fall handlade det om patienterna med palliativ vård. 

 

7.1.2. Kommunikationsbrist 

Vid brist på informations- och kommunikationsöverföring mellan vårdpersonal och 

brist på tydlig vårdplan vilken inkluderade samarbete med patienten uteblev 

patientens delaktighet och beslutfattande i sin egen vård. 

Sjuksköterskorna påpekade vikten av att försäkra sig om att patienten har uppfattat 

information och kunde upprepa given information. Sjuksköterskor beskrev i studien 
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att patienter befann sig i en utsatt situation på grund av sitt tillstånd och kunde 

missuppfatta eller var oförmögen att tolka given information på ett tillfredsställande 

sätt vilket ledde till otrygghet och oro. 

 

Det är viktigt att en sjuksköterska ...lyssnar på patienterna och är 

lyhörd. Med allt som det är relationsmässigt, så skapar man 

trygghet med patienter och patienten öppnar då sig och diskuterar 

kanske vissa saker som de inte skulle säga om man bara gör det 

man ska göra och sen går därifrån. Det är viktigt att man tänker 

på det. (sjuksköterska 6) 

 

Kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan blev mindre vid komplicerad 

information som var svår att förstå och hantera för en äldre patient. Brist på 

individuellt anpassad information var en av orsakerna till att patienterna inte deltog 

aktivt i sin vård och behandling. Vidare beskrev sjuksköterskor att vissa patienter 

hade svårt att förstå information och betonade vikten av att delge information på ett 

begripligt sätt.  

 

En del språk inom sjukvården är ju fackspråk, det är ju inte så 

man pratar hemma kanske. Och att man ger individuellt anpassad 

information utefter vad patienten i stunden är mottaglig för och 

att man ger information vid många olika tillfällen. (sjuksköterska 

8) 

 

Vissa sjuksköterskor påpekade att det fanns brister i ronderna där patienterna 

fortfarande saknade möjlighet till att medverka. Beslut om behandlingen togs av 

teamet där egentligen även patienten ska ingå. Sjuksköterskorna beskrev svårigheter 

att påverka läkarna och deras sätt att informera patienter och kommunicera i teamet. 

Sjuksköterskor beskrev att läkarna endast informerade patienterna men väckte inte 

diskussion om behandlingen. 
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Läkarna informerar patienter om planer för vård men diskuterar 

inte detta. Läkarna går rund till patienter och stämmer av …men 

då är det ju oftast för att meddela planer för vård…. kanske inte 

varje gång man diskuterar med patienten… (sjuksköterska 3) 

 

Sjuksköterskor beskrev en oförmåga att påverka och förändra den hierarkiska 

strukturen. De beskrev att läkare inte kommunicerade med patienten och anhöriga 

på adekvat sätt särskilt vid tillfälle när viktiga beslut skulle tas. Sjuksköterskor 

upplevde att informationsöverföring inom teamet var bristande och i vissa fall hade 

patienterna fått mer information från läkare än sjuksköterskan som satt på ronden. 

 

…men man hoppas ju att man blir informerad och i den biten är 

ju vi, som sköterskor oftast inte involverade och vet vad doktor 

säger… utan det får vi reda på efteråt när man pratar med 

patienten… (sjuksköterska 1) 

 

Sjuksköterskorna beskrev vidare att de upplevde att en stor andel av patienter och 

deras anhöriga kom efter samtal med läkaren och begärde att sjuksköterskorna 

upprepade den redan givna informationen från läkare. 

 

7.1.3. Information till anhöriga 

Sjuksköterskor beskrev i studien vikten av anhörigas åsikter och önskningar samt 

betydelse av ömsesidigt samarbete för ökad patientdelaktighet. Anhöriga beskrevs 

av sjuksköterskor som en del i teamet och viktig informationskälla. Anhöriga 

förmedlade vad patienten gillade och inte gillade, så att vårdpersonal fick bättre 

förståelse om patienten som en unik individ under vårdtiden.  

 

Det är inte alla som förstår det och som tur är så har de anhöriga 

som oftast kan vara med och prata och svara på frågor. 

(sjuksköterska 5) 

 

Sjuksköterskorna beskrev anhöriga som en stor resurs och deras kunskap kring 

patientens vilja var oerhört viktig. Hur pass engagerade anhöriga var i patientens 
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behandling berodde på anhörigas ork och tidigare relation. Sjuksköterskorna 

beskrev att anhöriga uttryckte önskan att medverka i dialog kring patientens vård 

och behandling. Anhöriga beskrevs som en fungerande länk mellan patienten och 

sjuksköterskan vilket förbättrade vården av patienten. 

 

… om patienten har anhöriga som är engagerade då är ju via de 

som man får höra vad tror du att den här personen skulle tycka 

och tänka om den här. (sjuksköterska 1) 

 

Sjuksköterskor beskrev att anhöriga upplevde att de var uppskattade och bekräftade 

samt kände att de var delaktiga i patientens vård och behandling. Sjuksköterskor 

beskrev vidare att anhöriga inte skulle ta för mycket ansvar då detta kunde leda till 

att de försökte bestämma över patienten. 

 

Anhöriga är en del av patienten men ersätter inte deras 

delaktighet, anhöriga är ju en del liksom runt patienten 

naturligtvis, men patienten är ju svår att göra delaktig…. 

(sjuksköterska 1) 

 

Slutligen tyckte sjuksköterskor att alla patienter oavsett diagnos kunde ta ett visst 

beslut om sin vård och behandling medan deras anhöriga försökte representera de 

på ett sätt de tyckte patienten ville bli representerad. 

 

7. 2. Patientens sjuklighet 

Sjuksköterskorna upplevde att patienternas delaktighet berodde på patienternas 

komplexa situation och graden av sjuklighet. Vid större omvårdnadsbehov var 

patienterna mer beroende av vårdpersonalens hjälp utan större delaktighet i den. 

Patienterna med demens och nedsatt kognitiv förmåga hade svårt att förmedla vad 

och hur de kände. Sjuksköterskor beskrev att en del patienter som inte vågade, ville 

eller på grund av sin sjukdom inte efterfrågade planen med sin vård, hamnade i 

underläge.  
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Patienterna överlämnade sig till vårdpersonalen och litade på att de hjälpte dem att 

tillfriskna och fatta rätt beslut åt dem. Patienternas förutsättningar för vård varierade 

beroende på hur sjukliga patienterna var och på grund av vissa sjukdomstillstånd så 

klarade de inte av att vara delaktiga. 

 

Vissa är ju inte kognitiv klara och kan kanske ta in vad vi säger 

då, men vi har ju faktiska patienter som…hamnar ju i nån slags 

underläge när de kommer på sjukhuset och frågar inte heller 

alltid för att de är rädda att störa eller …haft en stroke och har 

afasi kan ju vara svårt… (sjuksköterska 1) 

 

Det beskrevs även att multisjuka patienter hade nedsatt förståelse för sin sjukdom 

vilket minskade deras möjlighet att vara delaktiga i en diskussion om behandling 

och omvårdnad. Detta ledde till att deras tillit till sjuksköterskan ökade medan deras 

delaktighet minskade på grund av svårigheten att hantera sin sjukdom. Akuta 

sjukdomstillstånd som infektioner eller akuta frakturer ledde oftast till en akut 

konfusion och då kan det bli svårt för patienterna att förstå orsaken för inläggning. 

Sjuksköterskorna upplevde även att levnadsvanor som alkoholkonsumtion, 

rökvanor och olika läkemedel kunde påverka patienternas delaktighet. 

 

...om patient kommer in med infektionsbehandling är det möjligt 

att patienten är lite förvirrad och konfusorisk. Sen kan det också 

bli vanliga sjukdomar som påverkar patienten och levnadshistorik 

om den använder alkohol om den röker eller om det finns några 

mediciner som påverkar…. (sjuksköterska 4) 

 

Även patienter med en strokediagnos, svårt sjuka patienter med nedsatt 

medvetenhet eller patienter med mycket nedsatt hörsel och dålig syn kunde ha 

väldigt begränsad möjlighet att delta i vården eller att förstå situationen. 

 

7. 3. Vårdpersonalens förhållningssätt 

Sjuksköterskorna hade olika värderingar, kompetens och engagemang i sitt arbete 

som påverkade deras upplevelser av vikten av patienternas delaktighet. Det fanns 
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även förhållanden som påverkade sjuksköterskans förhållnings- och arbetssätt 

såsom sjuksköterskans engagemang, vårdpersonalens bristande engagemang samt 

förutsättningar i vårdmiljö. 

 

7. 3. 1. Sjuksköterskans engagemang  

Det var viktigt för sjuksköterskor att behandla och bemöta patienterna på lika sätt 

utan att egna värderingar skulle påverka patienternas beslut. Att ge god vård till alla 

patienter oavsett diagnos framkom hos de flesta informanterna. 

Sjuksköterskorna hade beskrivit att det var mycket viktigt att ta den tid som 

behövdes för att samtala med patienten och få en helhetsbild av personen.  När 

personalen lyssnade och visade empati kände sig patienterna trygga. 

Sjuksköterskor engagerade patienterna i sin vård genom att lyssna och ställa 

följdfrågor. Ändå ansåg sjuksköterskor att patienterna engagerades enbart till en viss 

grad och att involvera patienterna i den medicinska behandlingen var mycket svårt. 

Detta var något som sjuksköterskor ansåg ha en förbättringspotential på 

avdelningen. 

 

...ibland så kanske det inte finns den möjligheten att låta patienten 

påverka den rent medicinska behandlingen, men omvårdnaden 

och hur vi tar hand om patienter och hur de upplever vår omsorg 

och omvårdnad – där kan de alltid vara delaktiga. Och där tycker 

jag att det kan förbättras…. (sjuksköterska 7) 

 

Intervjuerna visade att det var viktigt för sjuksköterskor att skapa en god relation 

med patienterna. Om sjuksköterskan var lyhörd, lyssnade och bemötte patienterna 

med respekt skapades en trygg och tillförlitlig relation mellan parterna. Det fanns 

sjuksköterskor som hade lyckats bättre än andra att prioritera bort vissa 

arbetsuppgifter och fokusera sig på en enskild patient. 

 

Hur mycket jag än har att göra, i det här läget är det bara den 

här patienten som jag har framför mig som jag ska lägga allt 

fokus på, lägga det andra åt sidan – det får jag ta sen…. 

(sjuksköterska 7) 
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Det var viktigt för sjuksköterskan att själv söka kunskap om patienten och vara 

nyfiken för att kunna identifiera äldre personens behov och resurser för att kunna 

planera vård tillsammans. 

 

7. 3. 2. Vårdpersonalens bristande engagemang 

Personalens nedvärderande attityd mot äldre har också förekommit i intervjuerna. 

Sjuksköterskor ansåg att det fanns många som inte visade respekt och saknade 

förtroende för patienter. 

 

… jag tycker inte att man respekterar deras kunskap och deras 

liv faktiskt, utan att man…ofta man fokuserar på ålder, ålderism, 

att man tänker…jag lite diskriminering… (sjuksköterska 3) 

 

Bristande kunskap och engagemang hos personalen samt intag av maktposition 

beskrevs som ett hinder för att kunna engagera patienterna i deras vård och 

behandling.  

 

7. 3. 3. Förutsättningar i vårdmiljön 

Det fanns inte alltid tid för att bemöta patientens individuella behov på den nivå som 

sjuksköterskor hade önskat. Tidsbrist var också orsaken till att vissa arbetsuppgifter 

har skjutits fram till nästa arbetspass utan att någon utförde dem. När sjuksköterskor 

uppvisade tecken på stress och oro så påverkades även patienternas beteende 

negativt. Stress, för många arbetsuppgifter och stort patientflöde på avdelningen 

beskrevs som hinder vid bemötandet. 

 

 Jag har inte alltid tid att bemöta patienten individuell så bra och 

så mycket jag vill…om det är bråttom och stress i jobbet och 

mycket hospitering och saker som påverkar på mitt jobb. Ibland 

kan jag bemöta bättre och ibland har jag ingen tid att bemöta 

patienter…. (sjuksköterska 4) 
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Det framkom även att det fanns organisatoriska hinder som rutiner på avdelningen, 

tillgång till vårdplatser, vårdmiljö och ekonomi som hade påverkan på 

sjuksköterskans professionella arbetssätt och patienternas möjlighet till delaktighet.  

 

8. Diskussion 

8.1. Sammanfattning av huvudresultatet 

Denna studie visade att kommunikation mellan vårdpersonal, patient och anhöriga 

var viktig för att kunna engagera patienten i sin vård. Individuell anpassad 

information brast och ledde till missförstånd hos både anhöriga och patienter. 

Patientens sjuklighet hade avgörande betydelse i vilken grad patienten var 

involverad i sin vård. Patienter med demensdiagnos, stroke, konfusion, nedsatt syn 

eller hörsel hade svårt att ta till sig informationen och planera sin vård. Studien 

visade att sjuksköterskor behandlade och bemötte patienterna på lika sätt, visade 

respekt och empati. Patienterna engagerades i sin vård genom att personalen 

lyssnade och var lyhörda mot de. Samtidigt har studien visat att det saknades 

tillräckligt kunskap och engagemang hos vissa vårdpersonal. Nedvärderande attityd 

och lågt förtroende för patienterna beskrevs som hinder att kunna involvera 

patienterna i deras vård. Ytterligare hinder som rutiner på avdelningen, tillgång till 

vårdplatser, vårdmiljö och ekonomi hade stor påverkan på sjuksköterskans 

professionella arbetssätt och patienternas möjlighet till delaktighet   för 

beslutsfattandet i en   personcentrerad vård. 

 

8.2. Resultatdiskussion 

Resultatet av denna studie visade att sjuksköterskor upplevde att inte alla patienter 

var helt delaktiga i beslut om sin vård och behandling.  Denna studie visade att det 

fanns flera olika faktorer som kunde påverka patienternas delaktighet i vården. 

Kommunikationen inom teamet och med patienten, patienternas sjuklighet och 

vårdpersonalens förhållningssätt vad de faktorer som framkom i studiens resultat. 

 

8.2.1. Kommunikationen 

Kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten var viktig för att bjuda in 

patienten till delaktighet. Denna studie visade att det var viktigt för sjuksköterskor 

att försäkra sig att patienterna har förstått given information. Sjuksköterskor beskrev 
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möjlighet till kontinuerlig information i muntlig och även i skriftlig form om 

patienterna hade efterfrågat det. Detta överensstämmer med tidigare påstående av 

Edberg et al. (2013) som skrev att vissa patienter väljer att aktivt delta i sin vård och 

vissa väljer att avstå helt från att ta ansvar för sin behandling under vårdtiden. Det 

är viktigt att sjuksköterskan beaktar att äldre människan kan agera och svara utifrån 

tidigare livserfarenhet (Hedman &Jansson, 2015). Personalen måste se en enskild 

individ i varje patient och utgå i sitt arbete utifrån patientens värderingar och inte 

egna värderingar.  

 

Resultatet av denna studie visade att patienterna och anhöriga oftast hade svårt att 

förstå information från läkare och därför efterfrågade ytterligare information från 

sjuksköterskan. Sjuksköterskor beskrev sitt arbete som en länk mellan patienten och 

läkare. Patienterna kan ha bristande förståelse när vårdpersonal använder fackligt 

språk och inte avsätter god tid för samtalet med äldre patient. Brist på 

individanpassad information till patienterna har förekommit i denna studie och ledde 

till att patienterna inte deltog aktivt i sin vård och behandling. Dessa resultat stödjer 

tidigare forskning där tidig information om planerade behandlingar och inbjudan till 

diskussion har ökat patientens deltagande i vården (Ringdal, Chaboyer, Ulin, 

Bucknall & Oxelmark, 2017), vilken visar vikten av att informera patienter i tidigt 

skede.  

 

Sjuksköterskor måste även vara medvetna om och ha förståelse av vikten av 

kommunikationsinnehållet för att kunna förbättra patientens förståelse av 

informationsutbytet och även öka patientens säkerhet i vården (Jonsson, Wagman, 

Boman, & Pennbrant, 2018). Denna studie visade att kommunikation inom teamet 

där patienter och i vissa fall även anhöriga ingick inte alltid var det bästa möjliga. 

Oklara rutiner runt ronden, oklart ansvar för vem informerar patienterna och tidsbrist 

kunde vara en möjlig förklaring. Denna studie visade att anhöriga var en del av 

teamet och hade en viktig roll som informationskälla, de fungerade som en länk 

mellan patienten och vårdpersonal. Förvånande sjuksköterskor ansåg att anhörigas 

medverkan inte alltid ledde till att patienternas vilja att bli delaktiga i vård och 

behandling ökade. Resultatet från denna studie tycks överensstämma med liknande 

forskning som funnit att personer med demensdiagnos inte känt sig lyhörda av sina 
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anhöriga (Tyrrell, Genin & Myslinski, 2006) och att familjemedlemmar 

underskattade deras intresse att delta i beslutsfattandet (Feinberg & Whitlatch, 

2002). Resultatet kan förklaras av att vårdpersonalen inte har lyssnat och involverat 

patienterna i egen vård och beslutsfattandet på grund av demensdiagnos. 

 

8.2.2. Patientens sjuklighet 

Studien visade att patienternas sjuklighet spelade en stor roll i delaktigheten och de 

var helt beroende av personalens åtgärder vid akuta situationer. Demensdiagnos, 

konfusion, kognitiv svikt samt strokediagnos ledde till att patienterna hade svårt att 

förmedla sig, efterfråga planerna med vården och behandlingen eller vara en del i 

dessa planer. Detta resultat överensstämmer med vad tidigare studie har påvisat 

(Ringdal et al., 2017). Brist på energi på grund av sin sjukdom kan vara anledning 

till att inte delta i vården. Att ta beslut utan att förstå vad det finns att välja mellan 

kan vara utmanande för sådana patienter (a.a.). Det är viktigt att vårdpersonalen ha 

förståelse och visar respekt för personens sårbarhet i sådana situationer. Denna 

studie visade att även naturlig åldrande med nedsatt hörsel och dålig syn begränsade 

patienternas möjlighet att förstå situationen. Det är viktigt att sjuksköterska har 

kunskap om det biologiska åldrandet för att kunna identifiera omvårdnadsbehov och 

utföra relevanta omvårdnadsåtgärder för den äldre (Hedman & Jansson, 2015). 

Enligt Orems egenvårdsteori ska vårdpersonalen enbart kompensera patientens 

egenvårdsbrister när sådana uppkommer (Kirkevold, 2000). Det är viktigt att 

sjuksköterskor har tillräckligt kunskap inom gerontologi och geriatrik för att kunna 

bedöma patienternas behov. 

 

Studien visade att sjuksköterskorna upplevde att alla patienter var unika med olika 

attityder och olika villighetsnivåer. Vissa patienter ville bli involverade i sin vård 

och vissa vågade inte ta initiativ att fråga om planen på sin vård. Patienternas status 

såsom ålder, aktiviteter tidigare i livet och mental förmåga kan vara avgörande för 

graden av delaktighet (Tobianco, Bucknall, Marshall, Guinane & Chaboyer, 2015). 

Tidigare god eller dålig erfarenhet inom vården kan vara avgörande i vilken grad 

patienten vill vara delaktigt i sin vård (Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane & 

Chaboyer, 2016). Det är viktigt att sjuksköterskor tar med i sin bedömning 

patientens tidigare vårderfarenhet när patientens vård och behandling planeras. 
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8.2.3. Vårdpersonalens förhållningssätt 

Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska har sjuksköterskan 

ansvar för att omvårdnaden ska ges med gott bemötande och att maktförhållande i 

omvårdnadsrelationer balanseras genom att visa respekt för personens sårbarhet, 

värdighet, integritet och självbestämmande (Socialstyrelsen, 2005). Denna studie 

beskrev att de flesta sjuksköterskor behandlade och bemötte patienterna på lika sätt, 

visade respekt och empati. Patienterna engagerades i sin vård genom att 

vårdpersonalen lyssnade och var lyhörda. En god relation mellan sjuksköterska och 

patient samt engagemang är nödvändigt för den äldre patientens delaktighet och en 

god vård (Sahlsten et. al., 2005). Sjuksköterskor i studien tyckte att de kunde skapa 

en god relation med patienterna och prioritera bort vissa arbetsuppgifter för att 

fokusera på en enskild patient. McCormack och McCance (2006) betonar i sin 

forskning att bemöta patienten på individnivå, engagera patienten, visa sympatisk 

närvaro och arbeta utifrån patientens värderingar kan skapa en legitim grund. Vid 

vård av äldre patienter ska sjuksköterskan kunna identifiera äldre personers behov 

och resurser, ha kunskap om hur äldres självständighet och oberoende kan stödjas 

samt hur äldre patienter och deras anhöriga kan vara delaktiga i vården (Hedman & 

Jansson, 2015).  

 

Sjuksköterskans roll i att genomföra deltagande i vården är komplext, 

sjuksköterskan måste tillgodose varje patients risker och egenskaper, vilket 

framhäver behovet av goda bedömningsförmågor (Tobianco et al., 2015). 

Sjuksköterskans uppgift, enligt Orem, är att kunna bedöma individens 

egenvårdskrav, identifiera olika typer av egenvårdsbrist och att kunna kompensera  

egenvårdsbrist med professionell omvårdnad om individen saknar närstående 

omsorg (Kirkevold, 2000).  Denna studie visade att det saknades tillräcklig kunskap 

och engagemang då viss vårdpersonal hade nedvärderande attityd och låg förtroende 

för patienterna. Denna studie bekräftar Sahlstens et al. (2005) tidigare 

forskningsresultat där otillräcklig kompetens, brist på teoretisk och praktisk kunskap 

kunde vara ett hinder som orsakade minskad patientdelaktighet i vården. Dessa 

resultat tyder på att mer specifik utbildning krävs för vårdpersonal som arbetar med 

äldre patienter.  
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Ytterligare hinder som rutiner på avdelningen, tillgång till vårdplatser, vårdmiljö 

och ekonomi hade stor påverkan på sjuksköterskans professionella arbetssätt och 

patienternas möjlighet till delaktighet   för beslutsfattandet i en   personcentrerad 

vård. Detta överensstämmer med tidigare forskning där McCormack och McCance 

(2006) beskrev att vårdmiljö har störst förmåga att begränsa eller förbättra 

generalisering av personcentrerade processer i vården. Stora förändringar i 

slutenvårdssystemet krävs för att kunna förändra ekonomiskt tänkande i vården och 

istället se patienten som en unik individ. 

 

8.3. Metoddiskussion 

För att säkerhetsställa att ett forskningsresultat ska ha ett bevisligt värde så måste 

följande begrepp beskrivas hos kvalitativa studier: trovärdighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet, och bekräftelsebarhet (Polit & Beck, 2012).  

 

8.3.1. Design och urval 

Kvalitativ metod valdes utifrån studiens syfte att undersöka sjuksköterskans 

upplevelse. Strategiskturval tillämpades genom att välja sjuksköterskor som var 

lämpliga till studien samt ville ställa upp vid en bestämd tid och dag under deras 

arbetstid. Urval var brett med deltagare som hade lång arbetslivserfarenhet, en utav 

de hade specialistutbildning inom vård av äldre vilket resulterade till högre kvalitet 

i materialet. Överförbarhet kan bekräftas utifrån att ett brett antal informanter 

arbetade på samma geriatrisk vårdavdelning, ställde upp i studien samt torde ha 

insikt i frågan om vad som kunde påverka patientens delaktighet. 

 

8.3.2. Tillvägagångssätt 

Forskarna har säkerställt tillförlitligheten genom att tillvägagångssättet finns 

beskrivet och urvalet av informanter samt vilken bakgrund informanterna har finns 

dokumenterat för att säkerställa bekräftelsebarhet. Intervjuerna spelades in för att 

intervjun skulle flyta på ostört och eventuella feltolkningar undvikas. Intervjuerna 

transkriberades därefter och vid de tillfällen det inte gick att förstå vad informanten 

sa eller menade, utelämnades den delen från resultatet. För att undvika avbrott, 

kontrollerades diktafonen innan varje intervju. För att säkerställa trovärdigheten så 
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valdes semistrukturerade intervjuer med förutbestämda öppna frågor. Det av den 

anledningen att informanterna skulle kunna ha större utrymme att ge sina egna 

tankar kring frågorna och undvika att bli ledda till ett visst svar. Frågorna var 

förutbestämda för att samtliga informanter skulle få samma frågor under intervjun. 

Sammanlagt genomfördes det åtta intervjuer. Intervjuerna genomfördes av varje 

författare enskilt. Kriterierna för deltagande för informanterna var att de minst skulle 

ha varit yrkesverksamma i två år och ska ha arbetat på en geriatrisk 

akutvårdsavdelning. Det var lägsta kriteriet för deltagande utöver detta så varierade 

det hur länge informanterna hade varit yrkesverksamma, deras ålder samt kön.  

 

8.3.3. Analys av intervjuer 

Samtliga intervjuer varierade i längd och omfattning. Vissa informanter svarade 

ingående på frågeställningarna medan vissa hade kortare svar eller inte kunde 

besvara samtliga frågor på samma sätt då de möjligtvis inte hade reflekterat över 

frågan tidigare. De kortare intervjuerna hade fler följdfrågor än de längre då de 

längre ofta sammanför svaren på följdfrågorna i den första öppna frågan. I de kortare 

intervjuerna användes följdfrågorna för att ge informanten klarhet i vad som frågan 

berörde. I vissa fall så bidrog följdfrågan till ett längre svar och i andra fall så gav 

följdfrågan inte mer än vad som redan var sagt. Intervjuerna transkriberades 

ordagrant av enskild författare, sedan lästes och kontrollerades allt material av båda 

författarna för att öka tillförlitligheten. Transkribering påbörjades efter varje 

avslutad intervju och lästes inte av den andra författaren innan alla intervjuerna var 

klara för att inte påverka genomförandet. Meningsbärande enhet hittades och 

kondenserades till kortare text för att sedan kodas med nyckelord. Tillförlitligheten 

i resultatet har ökats genom att en tredje part (handledaren) har granskat kodningen 

av resultatet. De mest lämpliga citat valdes ut under varje kategori för att visa 

giltigheten i arbetet. Tillförlitligheten ökade genom att diskutera resultatet 

tillsammans i handledningsgruppen. 

 

9. Samhälleliga aspekter  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) och Patientlagen (Patientlag, 

SFS 2014:821) ska patienten få ta del av så mycket information som möjligt om sitt 

tillstånd för att kunna vara involverad och att aktivt medverka och fatta egna beslut 
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i sin vård. Det är en viktig samhällsuppgift att följa upp tillämpningen av lagen och 

hur individers rättigheter i vården tas tillvara.  Samhället kan behöva se över hur 

utbildningar motsvarar dessa krav och hur utbildningar bedrivs. 

Patientorganisationer behöver få större inflytande i politiska och styrande organ för 

att kunna påverka vården. 

 

10. Etiska överväganden 

Mänskliga rättigheter för de som deltar i studien måste skyddas. I studier som 

involverar människor uppträder etiskt dilemma när vetenskapsman strävar att 

presentera sitt resultat och etiska krav (Polit & Beck,2012).  

Enligt konfidentialitetskrav information som inhämtades om enskild individ i 

forskning ska lagras och skyddas på sådant sätt att ingen deltagare skulle kunna 

identifieras utifrån lämnat svar (Vetenskapsrådet, 2002). Alla deltagare 

informerades noggrant både muntligt och skriftligt innan intervju genomfördes 

enligt Dataskyddförordningen (GDPR). Deltagarna informerades att allt material 

avidentifieras efter avslutad intervju så att materialet inte kunde knytas till 

deltagarna och att materialet skulle förstöras efter avslutad studie. 

 

11. Konklusion 

Informationsöverföring och kommunikation är komplex och i många situationer 

svår att ge till och ta emot av patienten, vilket i denna studien beskrivs av 

sjuksköterskorna. Särskilt om individanpassad information saknas eller patientens 

hälsotillstånd begränsas för att förstå informationen.  

I denna studien framkommer att kompetens, kunskap samt god kommunikation och 

individuell anpassad information till patienten möjliggör att sjuksköterskor skapar 

förutsättningar för patientens delaktighet. Det framkommer i studien att 

sjuksköterskor behöver mer utbildning för att öka sin kunskap om äldre patienter för 

att aktivt bjuda in patienten till delaktighet och beslutfattande i vården. 

 

12. Kliniska implikationer  

I denna studie framkommer det att möjlighet till patientens delaktighet finns i vården 

och är ett viktigt uppdrag för verksamheten. Grundstenen till patientens delaktighet 

är respekt för patientens individuella behov och önskemål. Studiens resultat kan 
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användas i utbildningssyfte inom geriatrisk akutvårdsavdelning. Studiens resultat 

kommer att överföras till alla medarbetare under information vid LEAN tavla, 

avdelningsmöte och Power Point presentation vid olika utbildningstillfälle. 

Utbildningar kommer att genomföras i samråd med vårdenhetschef på den 

avdelning studien genomfördes genom muntlig och skriftlig information av båda 

författarna. 

 

13. Vidare forskning 

Vidare forskning är nödvändig för att kunna använda olika faktorer för att minska  

hinder och främja faktorer för att kunna utveckla patientens delaktighet i vård och 

beslutfattande.  

Fortsatt forskning behövs för att utvärdera hur informationsöverföring och 

kommunikation påverkar sjuksköterskans arbetssätt och hur detta i sin följd 

påverkar patientens delaktighet i vård och behandling.  

Vidare krävs mer forskning om hur patienterna själva upplever delaktighet i vård 

och behandling. 

 

14. Självständighetsdeklaration 

Författare Margarita Groseva och författare Senada Halilovic har i lika stor 

omfattning bidragit till alla delar av denna uppsats.  
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Bilaga 1. 

Informationsbrev till vårdenhetschef på GAVA avdelning 13  

 

Ansökan om tillstånd för genomförande av studie på geriatrisk akut vårdavdelning 

GAVA.  

Vi är två sjuksköterskor som går på specialistsjuksköterskaprogram i högskolan i 

Dalarna samt har utbildningstjänst på avdelning 13.Vi ska under våren 2019 

genomföra en intervjustudie vars syfte är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av 

patientens delaktighet i beslut om vård och behandling samt vilka faktorer kan 

påverka patientens beslutfattande. Vi önskar att genomföra denna studie på 

er avdelning. Studien på avdelningen kommer att ske genom att intervjua 

sjuksköterskor individuellt under cirka 30 minuter. Totalt uppskattar vi intervjua 

sex sjuksköterskor med minst två års erfarenhet. Vi hoppas att det 

är möjligt att intervjuerna utförs under informanternas arbetstid samt i en utav 

lokalerna på avdelningen. Alla informanter får skriftlig information om studien och 

vad studiens syfte är samt att deltagandet i studien är frivilligt. Om vi får tillstånd 

och samtycke att intervjua sjuksköterskor på er avdelning vill vi att ni skriver under 

och skickar tillbaka ett exemplar av detta informationsbrevet till oss i det 

förfrankerade svarskuvertet. I det fall tillstånd erhålls så kommer vi kontakta er per 

telefon inom en vecka efter mottaget underskrivet informationsbrev för närmare 

information rörande studien och dess syfte.  

Om ni har ytterligare frågor om studien är ni välkomna att kontakta oss.  

 

Margarita Groseva   Senada Halilovic 

h17margo@du.se                         h17senha@du.se  

Tel.: 0709989929    Tel.: 0739777011 

…………………………………………………………………………………… 

Skriftligt godkännande från verksamhetschef 

 

Datum och ort 

 

 

 

 

Underskrift 
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Bilaga 2. 

 

Intervjuguide 

 

Demografiska uppgifter: 

Kön 

Ålder 

Antal år i yrket som sjuksköterska 

 

Inledande fråga: 

Beskriv din upplevelse av patientens delaktighet i beslut om vård och behandling. 

 

Ingångsfrågor:  

Vad är viktigt att tänka på när det gäller patientens delaktighet? 

Hur kan du som sjuksköterskan främja respektive hindra patientdelaktighet?  

När är det inte är möjligt att göra patienten delaktig i sin vård, hur gör Du då?  

 Ge exempel på en bra situation. 

 Ge exempel på en dålig situation. 

Vilka faktorer kan påverka patientens beslutsfattande? 

Berätta mer…. 

Är det något som Du tycker kan förbättras? 

Är det något annat du vill lägga till? 
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Bilaga 3. 

Information om sjuksköterskans upplevelser av patientens delaktighet i beslut om 

vård och behandling. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av patientens 

delaktighet i beslut om vård och behandling samt vilka faktorer som kan 

påverka patientens beslutfattande.  

Vi är två sjuksköterskor som studerar Specialistsjuksköterskeprogrammet vid 

Högskolan Dalarna. Under vårterminen 2019 kommer vi att genomföra en intervju 

med cirka 6 sjuksköterskor. Intervjuerna kommer att genomföras enskilt och 

uppskattas ta cirka 30 minuter. Muntligt och skriftligt samtycke efterfrågas innan 

intervju påbörjas. Intervjuerna kommer att utföras under arbetstid. Intervjuerna 

kommer att spelas in med en diktafon som ska skyddas mot obehörig åtkomst. 

Diktafonerna ska förvaras i ett inlåst skåp. Alla inspelningar blir raderad efter att 

alla intervjuer är bearbetade.  

Alla deltagare som väljer att delta i studien kommer att vara anonyma samt om av 

någon anledning deltagare känner sig obekväm under intervju har möjlighet att 

avsluta sitt deltagande utan förklaring.  

Högskolan Dalarna är ansvarig för behandling av personuppgifter i samband med 

examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt 

Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få information om hur dina 

personuppgifter kommer behandlas. Du har också rätt att ansöka om ett så kallat 

registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna. 

Vid frågor om behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Högskolans 

dataskyddsombud.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Ort………………Datum……………. 

Margarita Groseva:    Senada Halilovic: 

h17magro@du.se   h17senha@du.se  

Telefon: 0709989929    Telefon: 0739777011 

Handledare: Ingrid From: ifr@du.se 

mailto:h17magro@du.se
mailto:h17senha@du.se
mailto:ifr@du.se
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Bilaga 4. 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 

människor 

 Ja Tveksamt Nej 

 
1 

 
Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. innehåller 
studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv förmåga, personer 
med psykiska funktionshinder samt personer i beroendeställning i 
förhållande till den som utför studien (ex. på personer i 
beroendeställning är patienter och elever)? 

   
 
 
 

x 

 
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att 
inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få full 
information om undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig 
ett deltagande)? 

   
 
 

x 

 
3 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna? 

   

x 

 
4 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller 
psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

   

x 

 
5 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov)? 

   
x 

 
6 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i eller är 
avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)? 
 
Med känsliga personuppgifter avses, enligt Personuppgiftslagen 
(PuL), uppgifter som berör hälsa eller sexualliv, etniskt ursprung, 
politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse samt medlemskap 
i fackförening 

   
 
x 

 
7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser lagöverträdelser 
som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella 
tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden, och som ingår i 
eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)? 

   
x 

 
 
 

Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23 
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Bilaga 5. 

Anmälan om behandling av personuppgifter 
Blanketten skickas med internpost eller mejlas till dataskydd@du.se 

 

Registret/behandlinge
n 

Uppgifterna nedan gäller: 
Ny behandling  
Ändring av tidigare anmälan  
Avanmälan 

Register/behandling (t.ex. namn på register, databas, IT-system, forskningsprojekt etc.): 

Examensarbete på avancerad nivå i omvårdnaden, kvalitativ intervju. 

Ändamål med behandlingen: 
Forskning 

Kategorier/grupper av personer som berörs av behandlingen: 
Sjuksköterskor anställda inom slutenvård 

Källa där uppgifterna hämtas: 
Den enskilde själv 

Mottagare/grupper av mottagare som uppgifterna kan komma att lämnas ut till:   
 
Andra enheter inom Högskolan Dalarna 

Hanteras uppgifterna av någon annan part för er räkning, t.ex. av en leverantör av IT-
system? 
Ja. Ange i så fall namnet på tredje part:  

Nej 
 

Om Ja, har ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättats? 

Ja  
Nej 

Kommer uppgifterna att föras över till tredje land (utanför EU/EES)? 

Nej  

Ja, med samtycke 

Ja, utan samtycke, men med författningsstöd: 

 
Om Ja, ange hur överföringen går till, t.ex. om det sker över Internet: 

 

Åtgärder som har vidtagits för att trygga säkerheten i behandlingen: 
 
Datainspektionens råd om säkerhet för personuppgifter iakttas. 
 

Tidpunkt när behandlingen beräknas upphöra: 
20190607 
 
 
 

 

Laglig grund för 
behandlingen 

Ange enligt vilken eller vilka rättsliga grunder behandlingen kommer att ske: 

 

Den registrerade har lämnat sitt samtycke

Avtal med den registrerade ska kunna fullgöras

Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet

Vitala intressen för den registrerade ska skyddas

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Berättigat intresse för behandlingen väger tyngre än den registrerades intresse 

 av skydd mot kränkning av den personliga integriteten (inte tillämpbart för 

myndigheter) 
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Övriga uppgifter om 

behandlingen 

Behandlade personuppgifter: 

Namn   Adress   Telefonnummer   E-postadress    Personnummer   

Foto 

 

Övriga uppgifter som behandlas: 

Förnamn, ålder, kön, arbetslivs erfarenhet  och arbetsplats ska behandlas i arbetet som 

bakgrundsuppgifter. 

 
 

Behandlas känsliga uppgifter (ras/etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös/filosofisk 
övertygelse, medlem i fackförening, hälsa, sexualliv, sexualitet, genetiska eller 
biometriska uppgifter)? 
 

Ja Nej 

 

Om Ja, inhämtas samtycke? 

Ja Nej 

Om känsliga uppgifter behandlas utan att samtycke inhämtas, ange skälen till 
behandlingen: 

 
 
 
 

Behandlas uppgifter om lagöverträdelser? 

Ja Nej 

Har den registrerade informerats om registreringen? 

Ja

 Muntligt

 Skriftligt

  På annat sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

Nej

  Registreringen är författningsreglerad

  De registrerade känner redan till 

  att de förekommer i registret

  Annat skäl: 

 

 

 

 

 

 

Övriga uppgifter om behandlingen: 

Examensarbete på avancerad nivå i omvårdnaden. 

 
Uppgiftslämnare 

Uppgiftslämnarens namn och befattning: 

Margarita Groseva, Senada Halilovic. Studenter på 
Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre, VÅ3111 

Telefonnummer: 

0709989929 
0739777011 

Datum för anmälan: 

 
20190201 

 

 

 

 


