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Abstrakt 

Bakgrund: Delaktighet syftar till att öka patientens ställning och rättigheter i vården och har 

även bevisats medföra goda hälsoeffekter hos patienten. Trots sjuksköterskans 

förordningsstyrda roll och ansvar i att utöva ett personcentrerat förhållningssätt och främja 

delaktigheten hos patienten visar tidigare forskning att det finns svårigheter med att 

implementera delaktighet i vården. Denna implementering har försämrats trots uppdaterade 

förordningar.  

 

Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av delaktighet i omvårdnaden på 

slutenvårdsavdelningar på sjukhus. 

 

Metod: En litteraturöversikt baserad på 13 vetenskapliga kvalitativa artiklar. Artikelsökning 

gjordes i databaserna CINAHL och Pubmed. 

 

Resultat: Tre huvudkategorier identifierades; Information om patientens tillstånd, Upplevelser 

av delaktighet relaterade till personalen och Upplevelser av delaktighet relaterade till 

patienten. Patienter beskrev att en förutsättning för att kunna vara delaktig i sin omvårdnad var 

att få information om sitt tillstånd samt vara en del i överrapporteringar där dennes preferenser 

framgick. En förmyndaraktig attityd hos sjuksköterskan, stress på avdelningen och situationer 

där sjuksköterskan inte bjöd in patienten till att delta upplevdes hindra delaktighet. Patienter 

upplevde att deras hälsotillstånd och ålder både främjade och hindrade delaktighet. Vidare 

menade patienter att en otillräcklig medicinsk kunskap och en önskan att vara passiv i vården 

hindrar delaktighet, men att familjens deltagande i vården möjliggjorde delaktighet. 

 

Slutsats: Resultatet visar att det finns svårigheter i vården avseende patienters delaktighet. Ett 

flertal faktorer påverkar möjligheten till patientdelaktighet så som patientens ålder, 

hälsotillstånd och medicinsk okunskap.  Sjuksköterskan har huvudansvar i att möjliggöra ett 

klimat där patienten känner sig delaktig i sin vård. Ett första steg mot att arbeta mot en ökad 

patientdelaktighet är att i vården av patienter uppmärksamma de delar som påverkar deras 

delaktighet.  

Nyckelord: delaktighet, litteraturöversikt, omvårdnad, patienter, slutenvård  



	

Abstract 

Background: Participation aims to increase the patient's position and rights in healthcare and 

has also been proven to bring good health effects for the patient. Despite the nurse's ordinance-

regulated role and responsibility in exercising a person-centered approach and maintaining the 

patient's participation, it is shown that there are difficulties in implementing participation in 

healthcare. This implementation has also been proven to be deteriorated despite updated 

regulations. 

 

Aim: To describe patients' experiences of participation in nursing care in inpatient wards in 

hospitals. 

 

Method: A literature review based on 13 qualitative articles. The databases CINAHL and 

Pubmed was used for article research. 

 

Result: Three main categories were identified; Information about the patient's condition, 

Experiences of participation related to staff and Experiences of participation related to the 

patient. Patients described that a prerequisite for being involved in their nursing care was 

getting information about their condition and being part of over-reporting where preferences 

emerged. A guardian attitude at the nurse, stress on the department and situations where the 

nurse did not invite the patient to attend was found to prevent participation. Patients experienced 

that their health and age both promoted and hindered participation. Furthermore, patients 

believed that insufficient medical knowledge and a desire to be passive in care prevent 

participation, but that the family's participation in healthcare enabled participation. 

 

Conclusion: The result shows that there are difficulties in the care of patients' involvement. 

Several factors influence the possibility of patient participation such as the patient's age, health 

status and	insufficient medical knowledge. The nurse has the main responsibility in enabling a 

climate where the patient feels involved in their care. A first step towards working towards an 

increased patient participation is to pay attention to the parts that affect their participation in 

the care of patients. 

 

Key words: inpatient care, literature review, nursing care, participation, patients 
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1. Inledning 

Författarna till examensarbetet har under den verksamhetsförlagda utbildningen mött och talat 

med patienter på slutenvårdsavdelningar som inte känt sig lyssnade på eller uppmärksammade 

av sjuksköterskan i olika vårdsituationer. Vid exempelvis tillsyn av patientens mående, 

medicintekniska utövningar samt vid kontroll av vitalparametrar eller blodprovstagningar har 

detta problem uppmärksammats. Patienterna har upplevt att de inte är delaktiga i sin vård och 

att de då känner sig exkluderade i beskrivna situationer och de besluts som tas gällande deras 

vård. Dessa patientaspekter har väckt intresset för att skriva om patienters upplevelser av 

delaktighet inom slutenvården. 

  

2. Bakgrund  

För att få en förståelse om vad slutenvård är och vilka patienter som vårdas där kommer en 

beskrivning i nedanstående text. Delaktighetens betydelse för patienten inom vården och 

positiva faktorer till följd av en patientdelaktighet tas upp, likaså problemen som finns med att 

implementera delaktighet i vården. Personcentrerad vård är ett förhållningssätt som ligger till 

grund för en patientdelaktighet och har därför en väsentlig del i bakgrunden. Sjuksköterskor 

använder sig av ett personcentrerat förhållningssätt i olika grad, och är en indikation på att de 

behöver bli enade inom detta område. Sjuksköterskan har en viktig roll i att möjliggöra 

delaktighet för patienter, och ska följa lagar som till exempel Hälso- och sjukvårdslagen för en 

god vård. 

2.1 Slutenvård och patienterna i vården 

Slutenvård avser hälso- och sjukvård som ges till patienter vars behov av vård överstiger de 

resurser som finns inom hemsjukvård och öppenvård. Patienten blir inskriven på sjukhus och 

tilldelas en vårdplats (Socialstyrelsen, 2018). Patienterna som vårdas inom slutenvården kan 

delas in i tre grupper; de som vårdas för sjukdomar, de som vårdas för skador och förgiftning 

och de som vårdas i samband med graviditet och förlossning. De vanligaste diagnoserna bland 

patienter som blir inskrivna på grund av sjukdomar är hjärt- och kärlsjukdomar. Under år 2017 

vårdades ca 56 700 kvinnor och 75 100 män inom slutenvården för hjärt- och kärlsjukdomar. 

Vård inom slutenvården förekommer i varierande grad inom olika åldersspann. Vid exkludering 
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av slutenvård vid förlossning så vårdas främst de åldersgrupper som är äldst (50 år och äldre) 

och därefter den åldersgrupp som är allra yngst (0-4 år) (Socialstyrelsen, 2018). 

2.2 Delaktighetens betydelse för patienten 

Delaktighet i vården innebär att patienten har inflytande över den behandling som är aktuell för 

denne, och att vårdpersonalen har en lyhördhet för patientens preferenser. När flera 

behandlingsalternativ finns tillgängliga för patienten, så ska patienten ha den avgörande rollen 

i vilken behandling som ska ges (Stockholm Läns Landsting, 2015).  

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2017) beskriver att delaktighet 

är viktigt då det påverkar patienten på flera etiska och sociala plan. Fördelar med delaktighet är 

att hänsyn tas till patientens autonomi och en humanistisk människosyn där patienten ses som 

en individ med rättigheten att ta beslut i sitt eget liv. En annan fördel är att samstämmigheten 

med vårdpersonalen ökar vilket ger patienten högre motivation till att uppnå mål i sin vård. 

Delaktighet har även visats leda till bättre hälsoeffekter hos patienten, vilket kan förklaras med 

att patientens resurser tas tillvara vid detta synsätt. En annan fördel SBU nämner gällande 

delaktighet är att det leder till en tillfredsställelse hos patienten (ibid.). Patientlagen (SFS 

2014:821) framhäver patientens ställning i vården där hälso- och sjukvårdsverksamhet åläggs 

att “stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet.” (Kap.1, §1). 

        

Delaktighet kan leda till ökad patientsäkerhet enligt Skagerström, Ericsson, Nilsen, Ekstedt och 

Schildmeijer (2017). När en patient är delaktig, ifrågasätter och är medveten om vad som 

händer så kan detta bidra till minskad fallrisk och minskad risk för att patienten skulle få 

exempelvis läkemedel som denne är allergisk mot (Skagerström et al., 2017). Vidare framförs 

även sjuksköterskors syn på sitt ansvar respektive patientens ansvar för att uppnå delaktighet 

och därmed patientsäker vård. Sjuksköterskor anser sig ha ansvar över att säkerställa patienters 

möjlighet till att erhålla information och att förtroende skapas mellan dem. Patienter anser sig 

ha ansvar över att på eget initiativ involvera sig mer och våga påpeka eventuella tveksamheter 

och funderingar som hen har gällande sin vård (Skagerström et al., 2017).  
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2.3 Patientens delaktighet i beslut – tidigare forskning  

Enligt Redley et al. (2019) kan patienterna inkluderas mer vid ronder där de kan ges möjlighet 

att vara delaktiga i beslut rörande sin egen vård. Trots det visar resultatet att det finns 

svårigheter att ta tillvara på denna möjlighet. Redley et al. (2019) observerade att patienter inte 

alltid får möjlighet att vara delaktiga i ronder. Detta eftersom patienter inte gavs möjlighet att 

ställa frågor eller konversera vid dessa tillfällen. Observationerna visade även att patienterna 

var mer delaktiga i början än i slutet av ronderna (ibid.). Bolster och Manias (2009) belyser 

även att de finns svårigheter med att implementera delaktighet i vården. Resultatet visar att det 

är problematiskt att realisera patientdelaktighet på akutvårdsavdelningar på grund av att 

sjuksköterskor inte förenar teoretisk kunskap med praktisk kunskap avseende personcentrerad 

vård. Orsaker till detta var att sjuksköterskor antingen inte var medvetna om hur de skulle 

använda sina kunskaper om personcentrerad vård i praktiken eller att de inte respekterade dessa 

kunskaper. Resultatet visar även att sjuksköterskorna utförde vården utifrån sina egna 

uppfattningar om vad som var viktigt för patienten, därmed exkluderades patientens möjlighet 

till delaktighet (ibid.). Exkluderandet av patientdelaktighet beskrivs även av Florin, Ehrenberg 

och Ehnfors (2005), och kan vara en följd av olika uppfattningar av delaktighet hos 

sjuksköterskan respektive patienten. Florin, Ehrenberg och Ehnfors (2005) resultat visar att 

patienters preferenser och syn på delaktighet i vården är något som sjuksköterskor inte alltid tar 

hänsyn till. Det förekommer situationer där sjuksköterskor uppfattar patienters önskan av att 

vara delaktig i sin egen vård som starkare än patienternas egna uppfattningar, och tvärt om. Vid 

beslutsfattande gällande patientens vård stämde patientens önskningar av att vara aktiv i 

beslutsfattande inte överens med sjuksköterskornas uppfattningar av patienters syn på att var 

aktiv i dessa situationer. Resultatet visar att 41 % av patienterna i studien önskade vara mer 

delaktiga i beslut om deras vård jämfört med 39 % som önskade vara mindre aktiva. Resterande 

20 % hade den roll de ville ha avseende grad av delaktighet. Åldersaspekter kunde här spela 

roll, då resultaten visar på att yngre patienter i större utsträckning önskade att få delta i sin vård 

medan äldre patienter ofta önskade att få vara mindre aktiva. Sjuksköterskor underrättar sig inte 

alltid om eller är inte medvetna om patienters perspektiv och preferenser i vården enligt vilket 

resulterar i att patienten inte involveras i sin vård på rätt sätt (ibid). 

 

Patientlagen (SFS 2018:554) som kom år 2014 med syftet att stärka patientens ställning i vården 

har enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys, 2017) utvärdering av 

patientlagen inte visats bidra till någon förbättring i vården. Vårdanalys (2017) utvärdering av 
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lagen och dess olika områden visar att vårdens tillgänglighet, patientens delaktighet och 

information som patienter ska få om sin vård är de områden som försämrats.	Patientenkäter 

användes i Vårdanalys (2017) utvärdering av Patientlagen (SFS 2018:554) och belyste 

delaktighet med grund i Patientlagens (SFS 2018:554) definition av begreppet. Delaktighet 

innebär enligt Patientlagen (SFS 2018:554) att hälso- och sjukvården ska utformas tillsammans 

med patienten, att de behandlingsåtgärder som sätts in utgår från patientens förutsättningar samt 

att patientens närstående inkluderas. Resultatet visade att endast 58% av de som svarat på 

enkäten tycker att delaktigheten i vården efterfrågas och välkomnas, jämfört med 63% året 

innan lagen trädde i kraft. Arton procent ansåg att delaktighet aldrig efterfrågats eller 

välkomnats. Det framförs även att 84 % av deltagarna i patientenkäten ansåg sig vara delaktiga 

i sin vård, vilket är en försämring (ibid). 

 

2.4 Personcentrerad vård 

Enligt Ekman, Norberg och Swedberg (2014)	har vården kring patienten utvecklats under flera 

hundra år. Under 1700-talet präglades vården av en naturvetenskaplig syn där fokus låg på 

sjukdomsprocesser hos patienten. Detta synsätt utvecklades till att på 1800-talet bli mer 

patientnära då behovet av närmare undersökningar så som att lyssna och känna på patienten 

uppmärksammades som viktiga faktorer till underlag för diagnostik och behandling. Under 

1900-talets början sågs patienten inom vården främst som sjuka kroppar vilka sjuksköterskan 

skulle observera och hålla rena och fria från sår. Under 1900-talets mitt utvecklades vårdens 

syn till att se patienten som självständig och relationen mellan vårdgivare och patient betonades 

allt mer som viktig. Patienten ses fortsättningsvis på ett holistiskt sätt under 1900-talet, där 

dennes tankar, känslor och sätt att handla är viktigt att förstå. Relationen till patienten ses som 

en grund för att denne ska uppnå hälsa och välbefinnande. 

 

Personcentrerad vård innebär enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2016) att se en patient som 

jämbördig och delaktig där patientens preferenser och kunskap om sin hälsa tas hänsyn till och 

inkluderas i vården. Sjuksköterskan är intresserad av patientens berättelse och erfarenheter 

vilket är av betydelse för att främja och sträva efter att uppnå högsta möjliga upplevelse av 

hälsa hos patienten. Den personcentrerade vården innebär att se hela personen som vårdas och 

inte bara fokusera på de fysiska behoven utan även sociala, existentiella och andliga behov 

(ibid.). Ekman et al. (2011) menar att ett personcentrerat förhållningssätt i praktiken etableras 
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genom tre steg; lyssna till patientens berättelse, att som vårdpersonal upprätta ett partnerskap 

med patienten samt att dokumentera. Att lyssna till patientens berättelse är en förutsättning för 

att uppnå partnerskap då intresse för patienten framhävs. Här framkommer patientens aspekt på 

hela sin livssituation, vilket kan användas som resurser i vården. Partnerskapet innefattas av att 

dela erfarenheter där sjuksköterskan och patienten tillsammans kan planera vården. Målen i 

patientens vård diskuteras tillsammans och genom partnerskapet formas vården utifrån 

patientens livssituation, tankar, känslor och preferenser. Dokumentationen av patientens 

aspekter och preferenser som framkommer i patientens berättelse och de delade erfarenheterna 

mellan patient och sjuksköterska är viktiga för att säkerställa att vården sker utifrån de uttalade 

överenskommelserna (ibid.). 

 

McCormack, Karlsson, Dewing och Lerdal (2010) belyser förutsättningarna hos sjuksköterskan 

som har betydelse för integreringen av personcentrerad vård. Sjuksköterskor arbetar utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt i varierande grad, vilket beskrivs som en nackdel då 

sjuksköterskegruppen inte står enad inom detta område. De sjuksköterskor som följer det 

personcentrerade förhållningssättet i större utsträckning tenderar att bli kritiserade av resterande 

sjuksköterskor, och det kan leda till att patienten fortsatt ses som patient istället för en person. 

Det krävs engagemang i det personcentrerade arbetssättet från varje enskild sjuksköterska för 

att detta förhållningssätt ska kunna implementeras i vården. När sjuksköterskan får en 

känslomässig koppling till en patients berättelse så kan en relation lättare utvecklas till en 

patient. God vårdmiljö har stor betydelse för den personcentrerade vården. Enligt McCormack 

et al. hindras personcentrerad vård då oskrivna regler och ritualer efterföljs på en vårdavdelning 

eftersom vården inte sker i samråd med patienten, likaledes då vårdpersonal är oense och inte 

kan samarbeta kring en patients vårdplan. Vidare beskrivs även att när det finns konflikter 

mellan sjuksköterskans egna värderingar och exempelvis vårdmiljöns värderingar kring 

personcentrering riskeras sjuksköterskans värderingar att utebli i det praktiska arbetet. 

Relationen mellan sjuksköterskan och patienten med utrymme för patientens tankar och 

värderingar har en betydande roll i personcentreringen (ibid.).  

 

2.5 Sjuksköterskans roll – lagar och riktlinjer 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2018:1997), HSL, innehåller generella riktlinjer och mål för 

hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården ska enligt HSL (SFS 2018:1997) ha god kvalitet 
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där den hygieniska standarden är god samt att patientens behov av säkerhet, kontinuitet och 

trygghet tillgodoses. Vidare ska hälso- och sjukvården grunda sig i att patientens integritet och 

självbestämmande respekteras samtidigt som en god kontakt mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal främjas (HSL, SFS 2018:1997).  

Patientdatalagens (SFS 2018:1214) tillämpning sker när vårdgivaren inom hälso- och 

sjukvården behandlar personuppgifter. I denna lag ingår skyldighet till att journalföra patienter. 

Syftet med patientdatalagen är att hälso- och sjukvårdens informationshantering organiseras för 

en tillgodosedd god kvalitet och patientsäkerhet samt att kostnadseffektivitet främjas (ibid.). 

Patientlagen (SFS 2018:554) syftar till ett främjande av patientens självbestämmande, integritet 

och delaktighet. I grunden består lagen av vårdgivarnas och hälso- och sjukvårdspersonalens 

skyldigheter. Bestämmelserna gäller möjligheten att som patient ha inflytande över sin vård 

eller områden med direkt betydelse för utformandet av vården (ibid). 

 

Sjuksköterskans ansvar i vården är omvårdnaden av patienter. Detta område och 

undervisningsämne i sjuksköterskeutbildningen syftar till att med en humanistisk människosyn 

bidra till att för patienten uppnå en så god hälsa som möjligt, där välbefinnande är målet 

(Jakobsson & Lützén, 2014). Svensk sjuksköterskeförening (2014) beskriver vidare att 

sjuksköterskan behöver ha en förståelse för den unika patienten och dennes syn på hälsa. På så 

sätt kan vården utformas efter den enskilde patientens uppfattning. I den process där 

sjuksköterskan bidrar till patientens välbefinnande krävs även att sjuksköterskan värnar om 

respekt till patienten, dennes trygghet och delaktighet (ibid.). Enligt Florin (2014) behandlar 

omvårdnadsprocessen flera hälsoaspekter hos patienten där datainsamling, 

omvårdnadsdiagnostik, målformulering, omvårdnadsåtgärder och utvärdering verkställs. 

Processen syftar till att individualisera vården för patienten genom att identifiera och formulera 

patientens hälsoproblem-, risker och resurser, samt åtgärda och utvärdera dessa utifrån 

patientens individuella mål i omvårdnaden (ibid). 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) tar upp kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor i yrkesutövningen. Ett av områdena är personcentrerad vård och innebär att den 

legitimerade sjuksköterskan ger omvårdnad till patienten som är samstämmig med patientens 

preferenser. Sjuksköterskan bör här se till patientens individuella behov, resurser, värderingar 

och att patientens förväntningar tillvaratas i omvårdnaden.	 Patientens berättelse bör vara 

utgångspunkten i vårdmötet mellan hen och sjuksköterska. Det ska också finnas en öppenhet 
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mellan parterna för att ta in varandras erfarenheter och kunskap för att vården ska kunna 

utformas i samverkan. 

 

2.6 Problemformulering 

Det finns till synes problem med att implementera delaktighet i vården, delvis kopplat till att 

sjuksköterskan respektive patientens uppfattningar om patientens önskningar inte är förenliga. 

En bristande kunskap hos sjuksköterskor om personcentrerad vård där delaktighet utgör en stor 

del verkar bidra till patientens möjlighet till delaktighet i vården. Patientens självbestämmande, 

önskemål och de resurser och kunskaper som patienter har kan bli åsidosatta trots att hälso-och 

sjukvården är ålagd att tillgodose dessa enligt förordningar.  

Effekten av att delaktighet inte implementeras i vården blir således att autonomi, en humanistisk 

människosyn, motivation och tillfredsställelse hos patienter och positiva hälsoeffekter 

reduceras i patienters vård. För att öka kunskapen om delaktighet och ett personcentrerat 

förhållningssätt gentemot patienter är det därför viktigt att sammanställa patienters upplevelser 

där de själva beskriver olika faktorer som påverkar deras delaktighet i omvårdnaden. 

2.7 Syfte 

Syftet med litteraturöversikten är att beskriva patienters upplevelser av delaktighet i 

omvårdnaden på slutenvårdsavdelningar på sjukhus. 

3. Metod 
Nedan presenteras litteraturöversiktens tillvägagångssätt. Hur datainsamlingen skett och vilka 

avgränsningar som gjort presenteras och motiveras. Även hur vetenskapliga artiklar granskas 

och analyseras beskrivs, samt etiska överväganden som författarna till litteraturöversikten har 

haft i åtanke under arbetets gång. 

3.1 Design 
Detta examensarbete har genomförts i form av en litteraturöversikt. 

Syftet med denna typ av design är enligt Friberg (2017) att sammanställa forskning och få en 

översikt av forskningsläget inom ett område, där materialet som ska sammanställas består av 

vetenskapliga artiklar. 
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3.2 Urval och datainsamling 
 

De databaser som använts för datainsamling är CINAHL och PubMed. Sökord som speglar 

syftet har använts, vilka är patient participation, patient involvement, ward, nursing care, 

nursing, patient experiences, patient perspective, hospital and inpatient care. För att bredda 

databassökningarna har MeSH använts för att hitta synonymer till sökordet patient 

participation. Synonymen patient involvement användes som sökord men resulterade inte i 

ytterligare användbara vetenskapliga artiklar. De booleska termerna AND och OR har använts 

för att kombinera sökorden. Detta presenteras i bilaga 1. Även manuella sökningar har gjorts i 

andra lästa vetenskapliga artiklars referenslistor. Här påträffades två artiklar som inkluderades 

i litteraturöversikten. Dessa är Latimer, Chaboyer och Gillespie (2013), samt McMurray, 

Chaboyer, Wallis, Johnson och Gehrke (2010) studier. I litteraturöversikten inkluderades de 

vetenskapliga artiklar som var fulltextartiklar och engelskspråkiga så att författarna till 

litteraturöversikten skulle kunna läsa hela studierna och språkmässigt förstå dessa. Att de 

vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2009 och 2019 var även ett 

inklusionskriterie. Författarna till litteraturöversikten ville inkludera tidsmässiga aktuella 

vetenskapliga artiklar, därav ansågs denna avgränsning som relevant. Kvalitativa vetenskapliga 

artiklar var även ett inklusionskriterie. Även detta ansågs som relevant kriterier då upplevelser 

ville beskrivas. 

 

3.3 Värdering av artiklarnas kvalitet  

Enligt Friberg (2017) bör kvaliteten av utvalda vetenskapliga artiklar till litteraturöversikter 

granskas för att en bedömning ska kunna göras i huruvida utvalda artiklar/studier ska 

exkluderas eller inkluderas. De vetenskapliga artiklarna som använts till litteraturöversikten har 

kvalitetsgranskas enligt en granskningsmall av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2014) och 

Forsberg och Wengström (2016), se bilaga 2. Här kan artiklarna maximalt erhålla 25 poäng. 

Artiklar med 20 - 25 poäng värderades ha hög kvalité, de som värderades ha 15-20 ansågs ha 

medelhög kvalité och de med under 15 poäng låg kvalité. Endast artiklar med hög kvalité 

inkluderades i litteraturöversikten. 
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3.4 Tillvägagångssätt 
Litteraturöversikten har skrivits gemensamt och litteraturöversikten har genomförts i par där 

litteratursökningen genomfördes av båda författarna till litteraturöversikten. Titlar och abstrakt 

har lästs igenom vid litteratursökningen där eventuella användbara vetenskapliga artiklar valts 

ut för att besvara syftet. Därefter har författarna till litteraturöversikten lästs varandras 

framtagna artiklars abstract. De artiklar som var relevanta för syftet har författarna till 

litteraturöversikten sedan analyserat tillsammans. Vid eventuella svårigheter avseende 

översättning av det engelska språket har författarna till litteraturöversikten diskuterat 

innebörden av texten tillsammans samt använt engelskt lexikon av Berglund, Gatehouse, 

Orrevall, Thiel och Wiman (2011).   

3.5 Analys 
Enligt Friberg (2017) innebär analysen av vetenskapliga artiklar i en litteraturöversikt att som 

första steg läsa igenom artiklarna upprepade gånger och skriva en kort sammanfattning för att 

få en helhet. I steg två upprättas en översiktstabell innehållande syfte, metod, resultat samt 

slutsats som fylls i för att skapa struktur i analysen. I steg tre söks likheter och skillnader i 

studierna och det slutliga steget innefattas av att sammanställa resultat i kategorier/teman som 

till sist kommer att presenteras i litteraturöversikten (ibid). 

De vetenskapliga artiklarna som har använts i resultatet har analyserats enligt Fribergs (2017) 

beskrivna tillvägagångssätt. Utfallet av analysen blev att tre artiklar exkluderades då författarna 

till litteraturöversikten inte tyckte att de svarade på syftet. 13 artiklar valdes sedan ut till att 

företräda litteraturöversiktens resultat. 

  

3.6 Etiska överväganden 

Forskning får genomföras när samtycke inhämtats från deltagarna efter att information lämnats 

ut om studien (Sygeplejerskers samarbete i Norden, 2003). För att en studie ska få genomföras 

behöver forskningsplanen även bli godkänd av en forskningsetikkommitté (ibid.). 

Dessa kriterier har ansetts vara viktiga att uppfylla när de vetenskapliga artiklarna valts ut till 

att ingå i litteraturöversiktens resultat. Helsingforsdeklarationen utformades år 1964 av World 

Medical Association (WMA) och framför forskningsetiska principer som vårdpersonal kan 

följa vid sin forskning. En grundläggande del i Helsingforsdeklaration är att individens 

välbefinnande sätts i främsta rummet och att denne inte tar skada av forskningen (Kliniska 



	 10	

Studier Sverige, 2017). Vid genomläsning av artiklarna har författarna till litteraturöversikten 

beaktat att dessa frågor har diskuterats samt att det i studierna inte finns några tecken på att 

deltagarnas välbefinnande skulle ha försummats. Detta för att det kan anses som betydelsefullt 

att deltagande individer i forskning ska handhas med omsorg för ett tryggt samarbete. För att 

de vetenskapliga artiklarna ska tolkas rättvist och utifrån sitt egentliga kontext så har även 

författarna till litteraturöversikten vid granskning haft ett objektivt förhållningssätt. 

4. Resultat 

Resultatet baseras på 13 vetenskapliga kvalitativa artiklar vars studier är genomförda i USA 

(N=1), Norge (N=2), Australien (N=4) och Sverige (N=6). Se bilaga 2 för sammanställning av 

de artiklar som ligger till grund för resultatet. Efter att artiklarna har analyserats har tre 

kategorier identifierats. Dessa är Information om patientens hälsotillstånd, Upplevelser av 

delaktighet relaterade till personalen och Upplevelser av delaktighet relaterade till patienten. 

Mer specificerade underkategorier till varje huvudkategori presenteras nedan. 

 

Huvudkategori Underkategorier 

Information om patientens 
hälsotillstånd 

Informationens betydelse för patienten 
Dokumentation och överrapportering mellan 
sjuksköterskor 

Upplevelser av delaktighet relaterade 
till personalen 

Sjuksköterskans attityd och interaktion med 
patienten 
Bjuda in patienten till att delta i vården 
Stress hos sjuksköterskorna 

Upplevelser av delaktighet relaterade 
till patienten 

Patientens hälsotillstånd 
Patientens ålder och generation 
Patientens ovilja till delaktighet 
Familjens betydelse 
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4.1 Information om patientens hälsotillstånd  

Information som behandlar patientens hälsotillstånd var en återkommande huvudkategori vid 

analysen av de vetenskapliga artiklarna och blev således en av huvudkategorierna ovan. 

Patienter beskriver upplevelser av delaktighet i omvårdnaden, och hur dessa påverkades av 

olika faktorer. Informationen speglades av patienterna i artiklarna utifrån både främjande och 

hindrande perspektiv. Patienterna framförde information på två olika sätt. De speglade 

informationens betydelse för sig själv som patient samt hur information via dokumentation eller 

via överrapporteringar sjuksköterskor emellan kunde påverka deras delaktighet (Höglund, 

Winblad, Arnetz & E. Arnetz, 2010; Jerofke-Owen & Dahlman, 2018; Larsson, Sahlsten, 

Segesten & Plos, 2011a; Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos, 2011b; Latimer et al., 2014; Mako, 

Svanäng & Bjerså, 2016; McMurray et al., 2010; Ringdal, Chaboyer, Ulin, Bucknall & 

Oxelmark, 2017; Swenne & Skytt, 2013; Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane och 

Chaboyers, 2015. 

4.1.1 Informationens betydelse för patienten 

För att uppleva delaktighet i sin vård uttryckte patienterna att en förutsättning var att 

sjuksköterskor tog sig tid att ge information om patientens sjukdom. Både muntlig och skriftlig 

information uppskattades av patienterna. Detta ansågs som en möjlighet till att förstå sin 

situation, ställa frågor och för att kunna vara med och diskutera hur vården skulle utformas 

(Höglund, Winblad, Arnetz & E. Arnetz, 2010; Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos, 2011a; 

Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos, 2011b; Mako, Svanäng & Bjerså, 2016; Ringdal, 

Chaboyer, Ulin, Bucknall & Oxelmark, 2017; Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane och 

Chaboyers, 2015). Detta styrks även av Swenne och Skytt (2013) där patienterna menade att de 

uppskattade när ansvarig sjuksköterska stannade kvar efter ronder för att förtydliga den 

information som läkaren hade givit. Detta upplevde patienten som värdefullt då det medicinska 

språket var svårt att förstå, samtidigt som en enskild stund med sjuksköterskan tillät att ställa 

de frågor som inte hanns med under ronden (ibid). Även Latimer et al. (2014) styrker hur 

information om patienternas hälsotillstånd kunde öka delaktigheten. Patienterna som i denna 

studie hade drabbats av trycksår menade att tillräcklig information kunde användas som stöd 

för att patienten skulle kunna förstå sig på sitt tillstånd samt hur de själva kunde bidra till 

preventiva åtgärder mot trycksår (ibid).  
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Patienterna framförde att de fanns olika sätt för patienter att erhålla den skriftliga informationen 

som kunde främja delaktighet. Informationssökning på internet kunde för patienterna bidra till 

ökad kunskap om sitt hälsotillstånd. Därmed kunde de enklare hänga med i diskussioner 

tillsammans med sjuksköterskan och de diskussioner som behandlade beslut om patienternas 

behandling och rehabilitering (Ringdal et al., 2017; Jerofke-Owen & Dahlman, 2018). Jerofke-

Owen och Dahlman styrker vidare den skriftliga informationens betydelse för patienternas 

delaktighet. Patienterna menade att whiteboardtavlor var goda hjälpmedel för att patienterna 

skulle kunna hålla sig informerade om vad som skulle hända under dagen. Här skrev 

sjuksköterskorna bland annat upp patientens mål i vården och vilken sjuksköterska som 

arbetade, vilket patienter upplevde ökade möjligheten till att vara delaktiga i vården (ibid.). 

  

4.1.2 Dokumentation och överrapportering mellan sjuksköterskor  

Patienterna beskrev att otillräcklig dokumentation där vårdplanen och 

informationsöverföringen var bristfälliga hindrade patientdelaktighet på så vis att deras 

önskemål om den egna vården inte framkom (Larsson et al., 2011a.; Larsson et al., 2011b). Det 

som önskats dokumenteras från patientens sida journalfördes inte. Detta ledde till att samarbetet 

mellan sjuksköterskan och patienten inte gynnades, på så sätt att vården oavsett vårdplan 

utformades olika beroende på vilken sjuksköterska som arbetade (ibid.). 

 

Patienterna beskrev även oro över att rätt information inte framkom vid överrapporteringar 

mellan sjuksköterskor (Jerofke-Owen & Dahlman, 2018; Larsson et al., 2011b). Vid muntlig 

överrapportering ville patienter vara mer involverade på grund av att de upplevt att felaktig 

information förmedlades. Detta hindrade delaktighet då informationsöverföring mellan 

sjuksköterskor inte skedde utifrån patientens önskemål (ibid.). Resultat visar även på att 

delaktigheten kunde främjas då patienterna hade möjlighet att delta vid 

överrapporteringstillfällen mellan sjuksköterskor (McMurray et al., 2010; Tobiano et al., 2015). 

När patienterna deltog vid överrapportering mellan sjuksköterskornas skiftbyten fanns 

möjligheter att involveras i vården på så vis att de kunde lägga till väsentlig information om sitt 

tillstånd. Därmed upplevde patienterna att dessa överrapporteringstillfällen kunde bidra till att 

vården utformades på patientens villkor samt att de ökade deras delaktighet (ibid.).  
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4.2 Upplevelser av delaktighet relaterade till personalen 

Patienternas upplevelser av personalens roll avseende delaktigheten i vården var en 

återkommande huvudkategori i de vetenskapliga artiklarna. Patienterna beskrev hur 

personalens sätt att bemöta och interagera med patienten kunde påverka delaktigheten både 

negativ och positivt. Även personalens förmåga att bjuda in patienten till att delta, samt stress 

hos sjuksköterskorna var återkommande faktorer som patienter upplevde påverkade 

delaktigheten (Foss, 2010; Höglund et al., 2010; Jerofke-Owen & Dahlman, 2018; Larsson et 

al., 2011a; Larsson et al., 2011b; Latimer et al., 2014; Mako et al, 2016; Marshall, Kitson & 

Zeitz, 2012; McMurray et al., 2010; Nyborg, Kvigne, Danbolt & Kirkevold, 2016; Ringdal et 

al., 2017; Swenne & Skytt, 2013; Tobiano et al., 2015). 

4.2.1 Sjuksköterskans attityd och interaktion med patienten 

Vissa sjuksköterskor hade enligt patienterna attityder som dumförklarade patienternas tankar, 

vilket i sin tur hindrade möjlighet till delaktighet (Larsson et al, 2011a; Ringdal et al., 2017). 

Detta resultat styrks även av Larsson et al. (2011b) då patienterna menade att det fanns 

situationer där sjuksköterskor uttryckte sig på ett nedvärderande sätt och dumförklarade fysiska 

symtom och tankar som patienterna uttryckte. Patienterna menade fortsatt att de tog illa upp av 

detta beteende och att det bidrog till att sjuksköterskor ansågs som opålitliga i omvårdnaden, 

vilket därmed hindrade delaktighet (ibid.). Även Tobiano et al.s (2015) resultat styrker att 

sjuksköterskors attityder påverkar patienternas möjlighet till delaktighet. Då sjuksköterskor 

ansåg sig besitta makt och expertkunskaper skapades en obalans i relationen mellan 

sjuksköterskan och patienterna. Patienterna menade här att de inte kände sig uppmuntrade till 

att uttrycka sina önskemål och tankar i vården. Deras kunskaper och ställning i vården 

ignorerades och underskattades därmed av sjuksköterskorna, vilket resulterade i passivitet i 

vården (ibid.). Resultat visar även på att delaktigheten främjades då sjuksköterskorna skämtade, 

var vänliga och log mot patienterna (Mako et al, 2016; Swenne & Skytt, 2013). Detta styrks 

även av Marshall, Kitson & Zeitz (2012) där patienterna beskrev att dessa attityder upplevdes 

skapa emotionell och psykisk trygghet, samt påvisade ett genuint intresse för patienterna. Här 

upplevde patienterna att det skapades en balans och ömsesidighet i relationen mellan 

patienterna och sjuksköterskan, vilket gav uppmuntran till att delta i vården (ibid.). 
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När sjuksköterskor fanns nära och snabbt på plats då behov fanns upplevde patienter att de var 

lyssnade på vilket gav patienterna trygghet, samtidigt som även deras behov möttes på rätt sätt 

och främjade delaktighet (Mako et al., 2016; Marshall et al., 2012). Fortsatt upplevde 

patienterna att interaktiva handlingar från sjuksköterskans såsom att ta sig tid att lyssna till och 

vara nyfiken på patienter gjorde att patienter upplevde sig involverade i sin vård (ibid). Att 

sjuksköterskans interaktiva handlingar kan främjande delaktigheten styrks även av Larsson et 

al. (2011a) samt Larsson et al. (2011b). Patienterna menade att de upplevde att sjuksköterskans 

aktiva lyssnande skapade möjlighet till att själv kunna reflektera över och förstå sin situation 

och vård bättre (ibid.). Situationer där sjuksköterskor inte lyssnade eller visade intresse 

beskrevs även av patienterna, vilket upplevdes hindra delaktighet (Larsson et al, 2011a; Larsson 

et al, 2011b; Ringdal et al., 2017). Patienterna upplevde att detta endast satte deras fysiska 

problematik i centrum och skapade ignorans av deras behov, önskemål och tankar i vården 

(ibid). Hur ignorans som interaktivt hinder påverkar möjligheten till delaktighet styrks även av 

Foss (2010). Patienterna upplevde att då vårdpersonal endast talade till varandra, ignorerade 

patienten och talade så lågt att patienten inte hörde vad som sades hindrade delaktighet. Detta 

menades skapa ett utanförskap eftersom patienterna inte hade möjlighet till att kunna bidra med 

sina tankar eller höra vad som planerades i vården (ibid) 

 

4.2.2 Bjuda in patienten till att delta i vården 
 

Inbjudan från sjuksköterskans till att delta i vården upplevdes som en viktig faktor för att främja 

delaktighet (Marshall et al., 2012; McMurray et al., 2010; Ringdal et al, 2017; Tobiano et al, 

2015). Patienter menade att det var betydelsefullt för delaktigheten att bli konsulterad och 

behandlad som en i vårdteamet trots att de själva inte såg sig besitta goda medicinska kunskaper. 

Detta skapade möjlighet för patienter att dela med sig av sina erfarenheter (ibid.).  

Patienterna upplevde av delaktighet kunde främjas när de blev konsulterade och behandlade 

som experter på sin egen hälsa (Höglund et al., 2010; Jerofke-Owen & Dahlman, 2018; Larsson 

et al., 2011b; Tobiano et al, 2015). Patienterna gavs då möjlighet att framföra sina kunskaper 

och tankar om sin hälsa, vilket resulterade i att de kunde påverka sin vård (ibid.). Patienter 

upplevde att delaktighet hindrades när sjuksköterskor inte bjöd in patienter till att delta i vården 

(Larsson et al., 2011b; Latimer et al., 2014). Patienterna kände sig ignorerade i vården när 

sjuksköterskor inte vågade stötta patienterna eller bjuda in dem vid samtal med andra 

yrkesprofessioner. Vid dessa samtal lät sjuksköterskorna istället andra yrkesprofessioner ta 

plats och diskutera vården, medan sjuksköterskorna tysta stod bakom och tittade på. Vid 



	 15	

samtalen ställde sjuksköterskorna inga frågor riktade till patienten, vilket resulterade i 

frustration och känsla av utanförskap hos patienterna (ibid.). Även McMurray et al. (2010) 

styrker att delaktighet hindras då sjuksköterskor inte bjuder in patienten till att delta i vården. 

Patienterna talades om i tredje person och blev inte inbjudna till att få uttrycka sig vid samtal 

med andra yrkesprofessioner. Patienterna upplevde att detta inte uppmuntrade dem till att kunna 

uttrycka sig om det som sades, vilket resulterade att patienterna istället blev passiva (ibid.).  

 

4.2.3 Stress hos sjuksköterskorna 

Patienterna menade att delaktighet hindrades då sjuksköterskorna på avdelningarna var 

stressade (Foss, 2014; Jerofke-Owen & Dahlman, 2018; McMurray et al., 2010). Patienter 

upplevde att de inte ville “störa” personalen när de såg att de var stressade trots att behov fanns 

av att kommunicera med vårdpersonalen. Patienterna undvek att ställa frågor om sin vård när 

sjuksköterskorna tid vid patientens sida upplevdes pressad, vilket även resulterade i att 

patienterna avstod från deltagande i vården (ibid.). Att patienter avstod från deltagande i vården 

vid stress hos sjuksköterskorna styrks även av Nyborg, Kvigne, Danbolt & Kirkevold (2016). 

Patienterna upplevde även att det behövdes tid för att etablera tillit till vårdpersonalen, och när 

denna tid inte fanns så ville inte patienten involveras (ibid.). Foss (2010) styrker även att stress 

hos sjuksköterskorna påverkade patienternas möjlighet till delaktighet i vården. Patienterna 

upplevde att sjuksköterskor på grund av stress i dagens vård inte hade tid till att vara hos 

patienterna. Patienterna kände sig bortglömda när sjuksköterskorna endast sågs “springa förbi” 

i korridoren istället för att de befann sig vid patienternas sida. Patienterna på vårdavdelningen 

upplevde att stressen därmed orsakade ett utanförskap som hindrade möjligheten till delaktighet 

(ibid.).  

 

4.3 Upplevelser av delaktighet relaterade till patienten 

Patienternas upplevelser av deras roll avseende delaktigheten i vården var en återkommande 

huvudkategori i de vetenskapliga artiklarna. Patienterna beskrev hur patientrollen de besatt 

samt olika faktorer hos dem själva kunde hindra eller främja delaktighet i vården. De 

återkommande kategorierna patienterna speglade var hälsotillståndet, ålder, ovilja till 

delaktighet samt familjens betydelse. 
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4.3.1 Patientens hälsotillstånd 
  
Patienter upplevde att sjukdomstillståndet begränsade förmågan att kunna vara delaktig i sin 

vård (Höglund et al, 2010; Larsson et al., 2011a; Latimer et al., 2014; Ringdal et al., 2017). 

Ringdal et al. (2017) menar vidare att patienter upplevde att svagheten som var en följd av 

sjukdomstillståndet gjorde att orken inte fanns till att ta hand om sig själv. Detta resulterade 

i  att patienterna förlitade sig på att vårdpersonalen tog över vården helt. Patienterna blev på så 

vis passiva i sin vård, men kände på grund av sina sjukdomstillstånd inget behov av att delta i 

sin vård då de kände sig säkra i vårdpersonalens händer (ibid.). Höglund et al. (2010); Latimer 

et al. (2014) samt Ringdal et al. (2017) belyser vidare det akuta sjukdomstillståndet som hinder 

för delaktighet. Enligt Höglund et al. (2010) och Ringdal et al. (2017) upplevde patienterna att 

akut sjukdom orsakade en oförmåga att kunna ta hand om sig själv. Den främsta orsaken till 

detta var utmattning som patienterna drabbades av efter ett akut sjukdomstillstånd (ibid.). Enligt 

Latimer et al. (2014) upplevde patienterna att kognitiv nedsättning och handikapp som följd av 

akuta sjukdomstillstånd hindrade delaktighet, men att sjuksköterskorna kunde underlätta för 

patienterna att uppnå så god delaktighet som möjligt. Patienterna ansåg att delaktigheten kunde 

främjas när sjuksköterskorna vid akuta sjukdomstillstånd lade stor vikt i att utifrån patienternas 

önskemål stödja patienternas behov (ibid). 

 

4.3.2 Patientens ålder och generation 

Patienterna som var mellan 71 och 92 år upplevde att deras ålder tillsammans med den 

medföljande tröttheten var en faktor i sig som avgjorde deltagande i sin vård och behandling 

(Foss, 2010; Nyborg et al., 2016; Tobiano et al., 2015). Patienterna ansåg att intellekt och 

uthållighet påverkades med åldern, vilket medförde svårigheter att hålla sig uppdaterad på vad 

som skulle hända (Foss, 2010; Nyborg et al., 2016). Foss (2010) styrker detta vidare då patienter 

som var mellan 80 till 92 år gamla beskyllde sig själva och sin höga ålder som hinder för att 

vara delaktig. Dessa patienter som var födda mellan 1918 till 1930 menade att de vid tidigare 

sjukhusvistelser varit vana att besitta en passiv roll där de skulle göra som de blev tillsagda. 

Patienterna ansåg även att de hade svårt för att ifrågasätta och engagera sig i vården på grund 

av den passiva rollen de var vana vid att ha som patient (ibid.). Även Jeofke-Owen och Dahlman 

(2018) styrker ålderns påverkan på delaktighet i omvårdnaden. Patienterna som var runt 70 år 

gamla menar dock att högre ålder ansågs kunna medföra ett ökat intresse av att vara delaktig i 
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sin vård. Patienterna menade att den ålder med dess medföljande sjukdomar ökade behovet av 

att göra mer för sin egen hälsa. Därmed ökade även behovet av att involvera sig mer i sin vård 

(ibid.). 

 

4.3.3 Patientens ovilja till delaktighet 

En ovilja till att delta i sin vård återkom i flera studier och det rapporterades som en självvald 

egenskap hos patienter som hindrar delaktighet (Jerofke-Owen & Dahlman, 2018; McMurray 

et al., 2010; Swenne & Skytt, 2013; Tobiano et al., 2015). Enligt Jerofke-Owen och Dahlman. 

(2018) och Tobiano et al. (2015) upplever patienter vidare att dem inte önskar att delta vid 

ronder eller överrapporteringar mellan personalen. Patienterna kände sig obekväma vid dessa 

tillfällen och ville inte lyssna på den information som personalen framförde. Patienterna ansåg 

därför att dessa tillfällen främst var till för att personalen skulle kunna utbyta information 

(ibid).  Fortsatt beskrev patienterna att vårdpersonalen tilläts ansvara över vården, då patienter 

tyckte att deras uppgift var att rätta sig efter det vårdpersonalen sade (Jerofke Owen & Dahlman, 

2018; McMurray et al., 2010). Detta styrks vidare då patienterna litade på att vårdpersonalen 

gjorde rätt beslut i patienternas vård (Höglund et al., 2010; Jerofke-Owen & Dahlman, 2018; 

Larsson et al., 2011a; McMurray et al., 2010; Nyborg et al., 2016; Ringdal et al., 2017). Den 

medicinska kompetensen hos vårdpersonalen var den huvudsakliga anledningen till att 

patienterna överlät ansvaret till vårdpersonalen. Patienterna upplevde att de själva inte hade 

tillräckligt goda medicinska kunskaper och erfarenheter för att kunna vara med och diskutera 

vården samt delta i beslut. Patienterna önskade således besitta en mer passiv roll i vården, vilket 

hindrade delaktighet (ibid.). 

 

4.3.4 Familjens betydelse 

Att involvera familjen i sin vård för att dessa skulle representera patienten var ett sätt att 

underlätta deltagandet. Patienter ansåg att de tillsammans med sina anhöriga utgjorde en enhet, 

vilket medförde att patienten kände sig delaktig i vården när den anhörige vidtog åtgärder 

(Jerofke-Owen & Dahlman, 2018; Latimer et al., 2013; Nyborg et al,. 2016, Tobiano et al., 

2015). Patienterna menade även att familjemedlemmar var viktiga att involvera i omvårdnaden 

då dem kunde stödja patienterna och underlätta samtal (Nyborg et al., 2016). På ett liknande 

sätt beskrev patienter enligt Jerofke-Owen och Dahlman (2018) att familjemedlemmar var 
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viktiga då de hjälpte patienterna att formulera frågor, påminde om att ställa frågor och 

“översatte” det medicinska språket. Familjemedlemmar sågs därmed som hjälpmedel för att 

patienterna skulle kunna hålla sig uppdaterad och tack vare det involveras i sin vård (ibid.).  

 

5.Diskussion 
Litteraturöversiktens resultat, metod och etiska överväganden diskuteras nedan. I 

resultatdiskussionen diskuteras huvudkategorierna med koppling till litteraturöversiktens 

bakgrund. I metoddiskussionen tas genomförandet av litteraturöversiktens upp där styrkor och 

svagheter diskuteras med koppling till metodlitteratur. I etikdiskussionen diskuteras de etiska 

frågorna utifrån det vetenskapliga artiklarna samt hut författarna till litteraturöversikten 

diskuterat och förhållit sig till de etiska frågorna. 

5.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienters upplevelser av delaktighet i 

omvårdnaden på slutenvårdsavdelningar. I de artiklar som ligger till grund för resultatet ses 

återkommande aspekter som patienter upplever påverkar delaktighet i omvårdnaden. De 

huvudfynd som analyserats fram handlar om information, aspekter relaterade till personalen 

och aspekter relaterade till patienten. Patienter betonar betydelsen av att få information om sin 

situation för att kunna vara delaktig, men ett hinder för delaktighet är brister i 

informationsöverföring mellan sjuksköterskor. Sammantaget pekar de aspekter som patienter 

relaterar till personalen på att personalens sätt att vara både hindrar och främjar patientens 

delaktighet i vården, där attityder och stress är de mest påtalade aspekterna i artiklarna. I flera 

av artiklarna framkommer även att patienter beskriver sig själva som sårbara i 

omvårdnadskontexten, där sjukdom och ålder hos patienterna är återkommande aspekter i 

artiklarna. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet besvarar litteraturöversiktens syfte vilket är patienters upplevelser av delaktighet i 

omvårdnaden på slutenvårdsavdelningen på sjukhus. Resultatet visar på ett flertal för patienter 

betydelsefulls kategorier. Huvudkategorierna är Information om patienternas hälsotillstånd, 

Upplevelser av delaktighet relaterade till personalen och Upplevelser av delaktighet relaterade 
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till patienten. Dessa diskuteras nedan kopplat till det som beskrivits i litteraturöversiktens 

bakgrund.  

5.2.1 Information om patientens hälsotillstånd 

Litteraturöversiktens resultat visade att patienter som erhöll information om sitt 

sjukdomstillstånd fick en större förståelse och kunskaper om sin situation som möjliggjorde 

patientdelaktighet då de kunde vara med och utforma sin vård på olika sätt (Höglund, Winblad, 

Arnetz & E. Arnetz, 2010; Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos, 2011a; Larsson, Sahlsten, 

Segesten & Plos, 2011b; Mako, Svanäng & Bjerså, 2016; Ringdal, Chaboyer, Ulin, Bucknall 

& Oxelmark, 2017; Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane och Chaboyers, 2015). 

Enligt Vårdanalys (2017) så verkar patientens ställning i vården inte ha förbättrats. Vidare 

påvisas att områden som vårdens tillgänglighet, patientdelaktighet och information som 

patienten ska få angående sin vård blivit sämre (ibid). Det kan tänkas vara viktigt att som 

sjuksköterska ha en medvetenhet om betydelsen av att bidra till att göra patienten delaktig, 

genom att bland annat ge information om patientens tillstånd samt ta sig tid för att försäkra sig 

om att patienten förstår sin situation. Det skulle kunna tolkas som att patientens ställning 

försämrats trots utformningen av Patientlagen (SFS 2014:821), vilket anses väsentligt av 

författarna till litteraturöversikten. Detta kan ses som en indikation på att problem med 

patientdelaktighet finns i vården, och är därför något som behöver uppmärksammas i syfte att 

förbättra patientens ställning i sin vård. 

 

I litteraturöversiktens resultat framfördes patienternas upplevelser av att rätt information inte 

kommer fram vid överrapporteringar mellan sjuksköterskor eller i det som journalförs, vilket 

hindrar patientdelaktighet då dennes önskemål och resurser förbises (Larsson et al., 2011a.; 

Larsson et al., 2011b). När patienten fick delta vid överrapporteringen mellan sjuksköterskor 

och tillägga information om sitt tillstånd så medförde det en ökad känsla av delaktighet på så 

vis att patientens egna uppfattningar och önskemål framkom (McMurray et al., 2010; Tobiano 

et al., 2015). Ekman (2011) belyser att ett personcentrerat förhållningssätt uppnås i praktiken 

genom att lyssna på patienten, upprätta ett partnerskap och dokumentera. Dokumentationen 

utgår från patientens berättelse och de delade erfarenheterna mellan patient och sjuksköterska, 

för att vården ska ske utifrån de uttalade överenskommelserna (ibid.). Sjuksköterskan har enligt 

Liljequist & Törnvall (2013) ett ansvar i att dokumentera patienters omvårdnadsbehov. Det 

anses betydelsefullt att dokumentationen utgör en väsentlig del av personcentrerad vård utifrån 
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tidigare forskning, men i denna litteraturöversikt framgår att brister finns inom detta område. 

Enligt Patientdatalagen (SFS 2018:1214) finns en skyldighet att föra journal i syfte att uppnå 

vård med god kvalitet. Sjuksköterskan verkar frångå sitt ansvar och denna viktiga del där 

patientens preferenser inte journalförs, vilket skulle kunna innebära att vården utformas olika 

beroende på vilken sjuksköterska som arbetar. Vidare skulle det kunna leda till att patienten 

inte känner tilltro till sjuksköterskan, att patienters upplevelser av att känna sig delaktig i vården 

reduceras, och att vården inte är förenlig med en personcentrerad vård. Då litteraturöversikten 

visar på att fel information framförs vid överrapporteringar mellan sjuksköterskor och vid 

dokumentation så skulle en lösning kunna vara att involvera patienten i dessa för att reducera 

missförstånd. 

 

5.2.2 Upplevelser av delaktighet relaterade till personalen 

I ett flertal artiklar framkom det att patienterna upplevde att personalens attityd hindrade 

delaktighet i omvårdnaden (Larsson et al., 2011a; Larsson et al., 2011b; Ringdal et al., 2017; 

Tobiano et al., 2015). En nedvärderande attityd där sjuksköterskorna såg sig själva som experter 

var den attityd som patienterna beskrev (Larsson et al., 2011b; Tobiano et al., 2015). Patienterna 

upplevde även att delaktighet hindrades när sjuksköterskorna inte bjöd in patienterna till att 

delta i vården (Larsson et al., 2011b; Latimer et al., 2014; McMurray et al., 2010). Även stress 

hos sjuksköterskorna som resulterade i att patienterna kände sig bortglömda upplevdes hindra 

delaktighet (Foss, 2014; Jerofke-Owen & Dahlman, 2018; McMurray et al., 2010; Nyborg et 

al., 2016). Svensk Sjuksköterskeförening (2016) skriver att en personcentrerad vård innebär att 

sjuksköterskan ser patienten som jämbördig och delaktig där patientens kunskaper om sin hälsa 

inkluderas i vården. För att etablera ett personcentrerat förhållningssätt måste sjuksköterskan 

enligt Ekman et al. (2011) lyssna till patientens berättelse, upprätta ett partnerskap och 

dokumentera. Svensk Sjuksköterskeförening (2017) menar att ett av sjuksköterskans 

ansvarsområden i yrkesutövningen är att utgå från patientens berättelser och ha en öppenhet 

parterna sinsemellan. Även McCormack et al. (2010) behandlar personcentrerad vård och 

menar att arbetsplatsen och miljön kan påverka detta. När sjuksköterskegruppen på 

arbetsplatsen engagerar sig i personcentrerad vård, samt har en likvärdig syn på detta så kan en 

personcentrerad vård åstadkommas (ibid.). Författarna till litteraturöversikten diskuterar att de 

attityder där sjuksköterskor anser sig som expert på omvårdnaden och patientens behov inte 

bjuder in patienten som jämbördig eller delaktig i omvårdnaden. Författarna till 
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litteraturöversikten anser även att delaktigheten hindras när sjuksköterskorna inte bjuder in 

patienten till att delta samt glömmer bort patienterna på grund av stress på avdelningen. Därmed 

kan det tänkas att sjuksköterskornas inställningar och arbetssätt i vården inte är förenligt med 

ett personcentrerat förhållningssätt. De resultat i litteraturstudien som behandlar 

sjuksköterskors otrevliga attityder samt arbetssätt är även enligt författarna till 

litteraturöversikten oväntade och ledsamma resultat. Det kan anses att dessa attityder och 

arbetssätt inte representerar sjuksköterskeprofessionen med tanke på det åtagandet av 

ovanstående ansvarsområden varje sjuksköterska tar till sig via legitimationen. Författarna till 

litteraturöversikten diskuterar att varje enskild sjuksköterska själv bör se över sitt beteende samt 

hur arbetssättet prioriteras i yrkesutövandet. Författarna till litteraturöversikten anser att det är 

särskilt viktigt att sjuksköterskor bemöter patienterna på ett sätt som skapar en öppenhet mellan 

patienten och sjuksköterskan. Detta styrks av tidigare forskning som ser detta som ett 

ansvarsområde i yrkesutövningen. Samtidigt kan det även tänkas att det finns lösningar som 

kan underlätta ett personcentrerat förhållningssätt inom sjuksköterskegruppen och vårdmiljön 

på arbetsplatsen. Tidigare forskning visar att personcentreringen kan åsidosättas när det i 

sjuksköterskegruppen inte finns engagemang för personcentrerad vård (McMormack et al., 

2010). Personcentreringen kan även åsidosättas när det finns olikheter i sjuksköterskegruppen 

avseende det personcentrerade arbetssättet (ibid.). Därav anser författarna till 

litteraturöversikten att det är väsentligt att varje arbetsplats och sjuksköterskegrupp arbetar för 

samma syn på personcentreringen och engagerar sig i detta. Detta skulle därmed kunna tänkas 

eliminera otrevliga bemötanden samt att arbetsklimatet kan utvecklas så att mer tid kan läggas 

hos patienterna. 

 

5.2.3 Upplevelser av delaktighet relaterade till patienten 

Resultatet visar att ålder och generation är återkommande faktorer som vissa patienter upplevde 

hindrade deras delaktighet i vården (Foss, 2010; Höglund et al., 2010; Nyborg et al., 2016; 

Tobiano et al., 2015). Intellektet och tröttheten hos den äldre patientgruppen ansågs skapa 

svårigheter i att hålla sig uppdaterad i vården (Foss, 2010; Nyborg et al., 2016). Den äldre 

patientgruppen var även van att besitta en passiv roll som patient (Foss, 2010). Passiviteten 

förklarades grunda sig i att sjukvårdens kontext såg annorlunda ut i den generationen de äldre 

hade växt upp i (ibid.). Florin et al. (2005) resultat visade att sjuksköterskors uppfattningar om 

i vilken grad patienter önskar att vara delaktiga eller inte tenderar att vara felaktiga. 
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Förklaringen till detta kan vara att den yngre patientgruppen där den yngsta var i tjugoårsåldern 

önskade att besitta en aktiv roll i vården. Svensk Sjuksköterskeförening (2018) menar att äldre 

patienter är en sårbar grupp i vården. Samtidigt som allt fler i dagens samhälle blir äldre ökar 

denna patientgrupp och omvårdnadsbehov (ibid.). Ekman et al. (2014) beskriver samtidigt hur 

den personcentrerade vårdens utvecklats i samhället. Utvecklingen har gått från 1700-talets 

fokus på sjukdomsprocesser hos patienternas till 1900-talets holistiska synsätt. Detta innebär 

att patienternas självständighet samt känslor, tankar och sätt att handla blir alltmer viktigt att 

integrera i vården (ibid.). Det finns till synes en ålders- och generationsaspekt som påverkar 

delaktigheten. Den äldre patientgruppen är van att besitta en passiv roll i vården, vilket 

motsäger hur omvårdnaden ska utspelas idag. Det kan därmed tänkas vara viktigt att 

sjuksköterskan reflekterar över hur rollen ser ut i omvårdnaden för den äldre patientgruppen. 

Samhällsutvecklingen där allt fler människor blir äldre och har större omvårdnadsbehov ökar 

vikten av att ha åldersaspekten i åtanke. Tidigare forskning visar att den personcentrerade synen 

har utvecklats i samhället och vården (Ekman et al., 2014). Idag förväntas patienter vara mer 

självgående och aktiva (ibid.). Detta diskuterar författarna till litteraturöversikten kan tänkas 

upplevas främmande för äldre samt medföra okunskap för vårdens kontext. Författarna till 

litteraturöversikten anser att det i och med detta är av stor vikt att sjuksköterskan och patienten 

befinner sig på samma nivå i vården. Detta genom att sjuksköterskan tillsammans med patienten 

har en dialog om hur omvårdnaden ska kunna anpassas efter den äldre patienten. 

Sjuksköterskan har då lyckats gjort patienten delaktig på dennes villkor, vilket anses viktigt 

med tanke på samhällets och vårdens utveckling gällande personcentrering och delaktighet. 

Resultatet visade även att ålder kunde främja delaktighet (Jerofke-Owen & Dahlman, 2018). 

De sjukdomar som medföljer högre ålder ökade intresset och behovet hos patienterna att göra 

mer för sig själv i vården samt förbättra hälsan (ibid.). Enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2017) har sjuksköterskan ansvaret att i omvårdnaden ta tillvara på patientens individuella 

resurser. Detta för att en personcentrerad vård ska uppnås (ibid.). Även Florin (2014) 

betonar  detta och vikten av sjuksköterskan individualisera omvårdnaden genom att identifiera 

patienternas resurser. SBU (2017) tar upp delaktighetens betydelse där ökad delaktighet ses 

som en förutsättning för att patienten ska känna motivation till att nå sina mål i vården. 

Upplevelsen av åldersaspekten som beskrivs i relation till delaktighet där goda hälsoeffekter är 

målet är för författarna till litteraturöversikten ett oväntat men viktigt resultat. Detta för att 

sjuksköterskor bör ha i åtanke att en högre ålder kan öka intresset till hälsan, och inte endast 

hindra delaktighet och skapa passivitet hos patienten. Här ser författarna till litteraturöversikten 

i linje med tidigare forskning även ett väsentligt ansvar hos sjuksköterskan att ta tillvara på de 
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resurser patienten har. Då sjuksköterskan är lyhörd till de resurser där patienten är engagerad i 

att förbättra sin hälsa genom att vara delaktig anses i relation till tidigare forskning som förenligt 

med ett personcentrerat förhållningssätt. Samtidigt uppmuntras här delaktighet och patientens 

önskan i att nå sina individuella mål i vården. 

 

Resultatet visade även att olika sjukdomstillstånd kunde hindra delaktighet (Höglund et al, 

2010; Larsson et al., 2011a; Latimer et al., 2014; Ringdal et al., 2017). Svaghet som följde ett 

sjukdomstillstånd gjorde att patienterna upplevde att de inte hade möjlighet att ta hand om sig 

själva. Mycket av vården lades därmed i personalens händer (ibid.). Patienterna överlät även 

ofta ansvaret till vårdpersonalen på grund av att patienterna inte ansågs sig själva besitta goda 

medicinska kunskaper (Höglund et al., 2010; Jerofke-Owen & Dahlman, 2018; Larsson et al., 

2011a; McMurray et al., 2010; Nyborg et al., 2016; Ringdal et al., 2017). Resultatet visade även 

att patienterna hade behov av stöd från familjemedlemmar (Jerofke-Owen & Dahlman, 2018; 

Latimer et al., 2013; Nyborg et al,. 2016, Tobiano et al., 2015). Familjemedlemmarna kunde 

underlätta patientens deltagande i vården då de involverades i samtal samt hjälpte patienterna 

vid samtal med vårdpersonal (ibid.). Patientlagen (SFS 2014:821) säger att hälso- och 

sjukvårdspersonal åläggs att stärka patientens ställning i vården (Kap.1, §1), samt att närstående 

på patientens önskan ska kunna medverka i vården (Kap. 5, §3). Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, 2017:30) säger att hälso- och sjukvården ska respektera patienternas integritet och 

självbestämmande, samt främja god kontakt mellan sjukvårdspersonalen och patienterna (Kap. 

5, §1). Svensk sjuksköterskeförening (2016) menar att en personcentrerad vård kan uppnås då 

sjuksköterskan är intresserad av patientens preferenser och kunskap om sin hälsa. Detta är av 

betydelse för att patienten ska uppnå högsta möjliga upplevelse av hälsa och välbefinnande 

(ibid.). Ekman et al. (2014) menar att en personcentrerad vård utformas genom att 

sjuksköterskan skapar sig en bra bild av patientens tankar, känslor och önskemål i vården. Detta 

genom att lyssna till patientberättelsen och skapa ett partnerskap. Enligt Florin et al. (2014) ska 

omvårdnaden leda till en individanpassad omvårdnad för varje patient. Detta genom att 

sjuksköterskan tillsammans med patienten planerar vården utifrån patientens individuella 

problem, risker och resurser. Författarna till litteraturöversikten diskuterar att resultatet visade 

att patienterna ser sig som sårbara i vården på grund av hälsotillstånd och medicinsk okunskap. 

Patienterna menade även att de var beroende av vårdpersonalen och ansåg därmed att 

delaktighet hindrades. Det kan därmed tänkas att patienterna även satt i en beroendeställning i 

vården. Resultatet har alltså visat att sjuksköterskorna inte stärkt patienternas ställning i vården 

eller främjat kontakt till dem. Författarna till litteraturöversikten anser därmed att vården här 
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inte är förenlig med Patientlagen (SFS 2014:821) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 

2017:30). Patienterna ansåg sig inte besitta värdefull kunskap för att kunna vara delaktiga i 

vården. Här ser författarna till litteraturöversikten att sjuksköterskorna inte har intresserat sig 

av eller integrerat patienternas kunskaper i omvårdnaden. Omvårdnaden har alltså med 

koppling till Svensk sjuksköterskeförening (2016) inte utformats utifrån personcentrerad vård. 

Resultatet visade dock även på att familjemedlemmarna i vissa fall integrerades i vården, vilket 

patienterna upplevde kunde främja delaktighet. Författarna till litteraturöversikten diskutera 

vikten av att sjuksköterskan integrerar familjen i omvårdnaden då detta kan ha stor betydelse 

för att patienterna ska känna sig delaktiga. Detta styrks även av Patientlagen (SFS 2014:821) 

som menar att integrering av familjemedlemmar kan stärka patienternas ställning i vården. 

Författarna till litteraturöversikten diskuterar att involvering av familjen i omvårdnaden även 

kan bidra till en individualiserad och personcentrerad vård. Det kan tänkas att sjuksköterskan 

kan stöta på patienter som kan ha svårt för att kommunicera, eller som önskar att anhöriga är 

med och stöttar dem i omvårdnaden. Enligt tidigare forskning (Ekman et al., 2014 & Florin et 

al., 2014) krävs ett partnerskap samt kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten för 

att omvårdnaden ska bli personcenterad samt individualiserad. Om sjuksköterskan dock stöter 

på situationer där patienten har svårt att kommunicera eller att anhöriga önskar vara med så kan 

anhöriga här tänkas vara länken mellan sjuksköterskan och patienten. Den anhöriga som känner 

patienten väl skulle kunna framföra patientens berättelse samt tankar och önskemål i vården så 

gott det går. I och med detta kan det tänkas att sjuksköterskan med familjens hjälp får en så god 

bild som möjligt av patienten så att omvårdnaden kan planeras utifrån patientens hälsoproblem- 

risker och resurser. Författarna till litteraturöversikten anser med koppling till tidigare forskning 

att sjuksköterskan här trots kommunikationsproblematik på bästa möjliga sätt haft ett 

personcenterat förhållningssätt, samt individualiserat omvårdnaden. 

 

5.3 Metoddiskussion 

Enligt Friberg (2017) ger en litteraturöversikt en möjlighet att undersöka redan kända 

kunskaper inom ett specifikt område. Vidare betonas att litteraturöversikter bidrar till en 

kartläggning om vad som ligger till grund för forskning samt vad som inte forskats lika mycket 

i. 
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Enligt Polit och Beck (2008) är CINAHL och Pubmed bland de största databaserna som 

fokuserar på bland annat omvårdnad. Till litteraturöversikten har databaserna PubMed och 

CINAHL använts för att söka relevanta artiklar för det valda syftet. Eftersom databaserna är 

relevanta för det område som behandlas i litteraturöversikten så anser författarna till 

litteraturöversikten att sökning i dessa databaser resulterat i för litteraturöversikten adekvata 

artiklar. Manuella sökningar bör enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström (2016) 

göras för att komplettera databassökningar. Manuella sökningar har gjorts vid datainsamlingen, 

vilket därmed ses som en styrka i litteraturöversikten då detta givit ett större utfall vid 

datainsamlingen och lett till att fler relevanta artiklar har inkluderats och berikat resultatet. 

Sökorden som använts anses representera syftet väl. Synonymsökning av sökorden patient 

participation och patient perspective med hjälp av MeSH betraktas som en styrka för att få 

adekvata sökresultat. 

 

I kvalitativa studier är data beskrivande och kan framföra en helhet av exempelvis människors 

upplevelser av ett fenomen (Willman et al, 2016). Endast kvalitativa artiklar har inkluderats i 

denna litteraturöversikt, vilket av författarna till litteraturöversikten anses vara en styrka med 

tanke på litteraturöversiktens syfte där patienters upplevelser vill beskrivas.  

 

För att sortera ut de artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter finns avgränsningen peer 

reviewed, vilket innebär att de vetenskapliga artiklarna har expertgranskats innan publicering 

(Friberg, 2017). Denna avgränsning behöver dock inte betyda att de träffar som kommer upp 

består av vetenskapliga artiklar, utan vidare granskning kan då ske utifrån artikelns sidantal, 

språk och information om den tidskrift som artikeln publicerats i (Friberg, 2017). Författarna 

till litteraturöversikten har under granskningen av de vetenskapliga artiklarna noga sett till detta 

då en god artikelkvalité ökat tillförlitligheten på artiklarna och därmed gör litteraturöversiktens 

resultat med trovärdigt. 

 

Ingen geografisk avgränsning har gjorts i litteraturöversikten. Då aspekter på delaktighet kan 

tänkas skilja sig från land till land kan detta ses som en styrka då fler aspekter på delaktighet i 

vården kan belysas i resultatet. Det kan dock även vara en svaghet för litteraturöversiktens 

resultat då det samlade kunskapsområdet kan bli svårt att implementera i Sveriges vård, vilket 

även är den vård som författarna till litteraturöversikten är vana med. 
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Kvalitetsgranskning av utvalda artiklar genomfördes med hjälp av William et al. (2014) och 

Forsberg och Wengströms (2016) granskningsmall för kvalitativa artiklar, vilket ses som en 

styrka för att artiklar med god kvalité inkluderas i litteraturöversikten. I granskningsmallen 

finns inget poängsystem trots att artiklarna ska värderas som hög, medel eller låg kvalité. Då 

denna värdering läggs i granskarens händer kan ganskningsmallen ses som en svaghet i 

litteraturöversikten. Poänggränserna bestämdes av skribenerna till litteraturöversikten, och 

anses ändå som relevanta gränser sett från mallens innehåll och att poängkravet för hög kvalité 

krävde höga poäng (20 - 25 poäng). Dessutom anser författarna till litteraturöversikten att 

poängfördelningen för varje område bör ses över eftersom samma poäng ges för varje område, 

samtidigt som det kan tänkas att etikdiskussion bör väga tyngre än att abstrakt finns med i 

artikeln.  

 

Analys av det vetenskapliga artiklarna utifrån Fribergs (2017) beskrivna analysmetod anses av 

författarna till litteraturöversikten styrker litteraturöversiktens resultat då denna metod medfört 

att de vetenskapliga artiklarnas innehåll strukturerat och noggrant har analyserats. Analysen har 

även skett av båda författarna till litteraturöversikten tillsammans, vilket kan tänkas minskar 

risken för att de vetenskapliga artiklarnas resultat tolkas på fel sätt.  

 

Att likheter och skillnader eftersöks i de vetenskapliga artiklarna där författarna till 

litteraturöversikten inte ignorerar de artiklars vars resultat motsäger andras resultat är viktigt 

enligt Polit och Beck (2008). Då författarna till litteraturöversikten i vissa kategorier funnit och 

presenterat två sidor av en identifierad kategori så anses detta som en styrka i 

litteraturöversikten. 

 

5.4 Etikdiskussion 

Enligt Sygeplejerskers samarbejde i Norden (2003) måste forskning av omvårdnad ta hänsyn 

till deltagarnas autonomi och rättvisa, vilket bland annat innebär att deltagare har rätt att dra sig 

ur en forskningsstudie och att värna om sårbara deltagare (till exempel nedsövda patienter). 

Forskningen ska även bidra till nytta i omvårdnaden och får inte orsaka någon skada (ibid.). 

Det har varit av stor vikt för litteraturöversiktens författare att det inte funnits några 

tveksamheter kring att dessa aspekter av etiska principer tagits hänsyn till i de utvalda 

vetenskapliga artiklarna. Detta för att författarna till litteraturöversikten i linje med 
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Sygeplejerskers samarbejde i Norden (2003) inte anser att det är etiskt rätt att i forskning 

inkludera patienter som av olika orsaker inte kunnat tala för sig själva. Alla artiklar som 

inkluderats i litteraturöversikten har diskuterat etiska frågor och tagit hänsyn till sårbarheter hos 

deltagarna, vilket därmed ses som en styrka för litteraturöversikten. Endast vetenskapliga 

artiklar som godkänts av en etisk kommitté har valts ut till litteraturöversikten då författarna till 

litteraturöversikten anser att det är av stor vikt att den etiska frågan tagits upp för att gagna 

studiernas deltagare. Då engelskspråkiga artiklar användes i litteraturöversikten kunde 

svårigheter uppkomma i översättningen eftersom författarna till litteraturöversikten inte har 

detta språk som modersmål. Endast kvalitativa artiklar som beskriver patienters personliga 

upplevelser sammanställdes till resultatet. Eftersom författarna till litteraturöversikten anser att 

upplevelser och känslor är personligt präglade och kan vara känslig fakta för deltagare i studier 

så har stor vikt lagts på översättningen av dessa fakta. För att minska risken för att feltolkningar 

skulle uppstå så lade författarna till litteraturöversikten stor vikt vid att tillsammans diskutera 

översättningar samt använda engelsk-svenskt lexikon där osäkerhet fanns. Författarna till 

litteraturöversikten anser att detta etiska tillvägagångssätt har bidragit till att patienters 

berättelser blivit rättvist återberättade. 

 

6. Klinisk betydelse för samhället 

Litteraturöversikten bidrar med kliniska värden för hälso- och sjukvården, på så vis att 

patientens upplevelser av hur delaktighet påverkas aktualiseras. Patientens egna förutsättningar 

kan hindra delaktighet i vården, och lägger ansvar hos sjuksköterskan att vara lyhörd för 

exempelvis patientens ålder och sjukdomar i syfte att öka patientdelaktigheten. Otrevliga 

attityder där sjuksköterskan dumförklarar patientens tankar och fysiska symptom hindrar en 

öppenhet mellan patient och sjuksköterska, vilket inte är förenligt med en personcentrerad vård. 

Genom att belysa problematiken med attityder hos sjuksköterskan så kan förståelsen öka hos 

sjuksköterskor avseende betydelsen av att bemöta patienten på ett respektfullt sätt för att uppnå 

patientdelaktighet. Vidare bör det betonas att varje enskild sjuksköterska har en viktig roll på 

individnivå i arbetet för ett personcentrerat förhållningssätt inom sin sjuksköterskegrupp, för 

möjligheten att göra en påverkan på samhällsnivå. 
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7. Konklusion 

Slutligen kan det ses att det finns både hindrande och främjande faktorer i omvårdnaden som 

patienter upplever påverkar delaktighet. Att rätt och väsentlig information kommer fram till 

patienter och mellan sjuksköterskor är en viktig del för att patienterna och sjuksköterskor ska 

kunna hålla sig uppdaterade på patientens vård och planera den på rätt sätt. Varje sjuksköterska 

måste själv tänka på bemötandet av en patient och att se varje patients behov av att bjudas in 

till att delta i alla vårdsituationer för att underlätta patienters delaktighet. Hos patienterna själva 

finns olika faktorer som både kan hindra och främja delaktighet. Ålder, hälsotillståndet och 

okunskap om sjukvårdens kontext kan sätta patienten i ett utsatt läge och hindra delaktigheten. 

Utifrån patientens upplevelser kan det sammantaget ses att det ligger ett stort ansvar hos 

sjuksköterskan att bemöta patienters behov, skapa möjlighet till en ömsesidig kommunikation 

och vara lyhörd i denna relation. Den sårbarhet som finns hos patienter inom slutenvården bör 

beaktas för att i största möjliga mån ge patienten kontroll över sin vårdsituation samt en känsla 

av delaktighet i sin vård. 

8. Förslag till vidare forskning  

Litteraturöversiktens resultat belyser återkommande kategorier till vilka patienter kopplar sina 

upplevelser av delaktighet i omvårdnaden. Då endast patienters upplevelser har undersökts i 

litteraturöversikten ser författarna till litteraturöversikten det intressant att vidare undersöka 

samma kategorier utifrån sjuksköterskors upplevelser. En kvalitativ ansats kan tänkas vara till 

gagn med tanke på att de artiklar som ligger till grund för litteraturöversiktens resultat är av 

denna ansats, och att sjuksköterskors upplevelser då kan beskrivas väl. Därmed kan patienterna 

och sjuksköterskornas upplevelser ställas mot varandra och skapa en sammanställd bild av vilka 

svårigheter/möjligheter som finns kring delaktighet i det praktiska dagliga omvårdnadsarbetet. 

Med tanke på det i litteraturöversikten påvisade svårigheterna som finns inom vissa 

omvårdnadsområden med implementering av delaktighet anser författarna till 

litteraturöversikten att detta förslag på vidare forskning kan leda till en utveckling framåt i 

implementeringen av delaktighet i omvårdnaden. 
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14401 
272 
95 
35 

3 0 0 
(3 dubbletter) 

PubMed Patient participation 
AND ward AND 
Nursing care AND 
patient experiences 

233000 
3001 
161 
54 

6 2 0 
(4 dubbletter) 

CINAHL patient participation AND 
hospital settings AND 
patient perceptions  

14,488 
647 
97 

6 2 1  
(0 dubbletter) 

PubMed Patient participation AND 
ward AND nursing care 

22488 
325 
121 

11 3 3  
(7 dubbletter) 

CINAHL Patient participation AND 
nursing AND patient 
perspective AND ward or 
hospital 

14,488 
1,663 
177 
67 

12 11 3    
(2 dubbletter) 

PubMed Patient involvement AND 
ward AND nursing care 
AND patients´experiences 

47464 
703 
249 
85 

6 1 0 
(2 dubletter) 
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Bilaga 2 - Kvalitetsbedömning kvalitativa studier 

  
Fråga 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?     

2 Återger abstraktet studiens innehåll?     

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?     

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?     

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?     

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?     

7 Är designen relevant utifrån syftet?     

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?     

9 Är inklusionskriterierna relevanta?     

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?     

11 Är exklusionskriterierna relevanta?     

12 Är urvalsmetoden beskriven?     

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?     

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?     

15 Anges var studien genomfördes?     

16 Anges när studien genomfördes?     

17 Anges vald datainsamlingsmetod?     

18 Är data systematiskt insamlade?     

19 Presenteras hur data analyserats?     
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20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?     

21 Besvaras studiens syfte?     

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?     

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?     

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter     

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?     

Summa       

  
Maxpoäng:                     25 
Erhållen poäng:             ? 
Kvalitet:                          låg              medel         hög 
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Bilaga 3 - Sammanställning av artiklar (n=13) som ligger till grund för resultatet 

Författare   
År   
Land  

Titel  
 

Syfte  
 

Design   
  
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

E. Larsson, 

I., J.M. 

Sahlsten, M., 

Segesten, K., 

& A.E. Plos, 

K. 
  
2011 
  
Sverige 

Patients’ perceptions 

of barriers for 

participation in 

nursing care. 

Aim: The aim was to explore 

barriers for patient participation 

in 
nursing care with a special focus 

on adult patients with 
experience of inpatient physical 

care. 

Kvalitativ 
  
Sex fokusgrupper 

som intervjuades 

och sedan 

transkriberades. 

n= 26 patienter Barriärerna för 

patientdeltagande 

identifierades 
som fyra kategorier: Egen 

oförmåga, att man möter brist 
på empati, att man möter en 

paternalistisk attityd och 

känslan av strukturella hinder, 

och deras 10 underliggande 

underkategorier. 

Hög 

E. Larsson, 

I., J.M. 

Sahlsten, M., 

Segesten, K. 

& A.E.Plos, 

K. 
 
2011 
 

Patients’ Perceptions 

of Nurses’ Behaviour 

That Influence 

Patient Participation 

in Nursing Care: A 

Critical Incident 

Study 

Aim:  to identify incidents and 

nurses’ behaviours that influence 

patients’ participation in nursing 

care based on patients’ 

experiences from inpatient 

somatic care. 

Kvalitativ 
 
Intervjustudie som 

sedan 

transkriberades 

n=17 patienter Det som främjar delaktighet är 

att patienten känner sig sedd 

som en person och kompetent 

och engageras i vården med 

hjälp av information. 

Hindrande faktorer är att bli 

talad till nedvärderande, bli 

ignorerad och då 

Hög 
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Sverige sjuksköterskan inte lyssnar till 

patienten. 

Höglund, A., 

Winblad, U., 

Arnetz, B., 

E. Arnetz, J. 
 
2010 
 
Sverige 

Patient participation 

during 

hospitalization for 

myocardial 

infarction: 

perceptions among 

patients and 

personnel 

Aim: To explore and describe 

patient and personnel per- 

ceptions of patient participation 

in care processes and decision-

making during hospitalization for 

MI. 

Kvalitativ 
 
Fem fokusgrupper 

som intervjuades 

och sedan 

transkriberades. Två 

grupper med 

patienter, tre med 

vårdpersonal. 

n=25  Fem teman presenteras; 

meningen av delaktighet, 

positiva utfall, svåra 

situationer, hindrande och 

främjande faktorer. Vid 

hjärtinfarkt ät delaktighet svårt 

att uppnå. Främjande faktorer 

för delaktighet är information. 

Delaktighet kan leda till ökat 

välbefinnande i vården. 

Hindrande faktorer för 

delaktighet är stress, medicinsk 

okunskap och patienternas sätt 

att vara.  

Hög 
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Foss, C. 
 
2010 
 
Norge 

Elders and patient 

participation 

revisited – a 

discourse analytic 

approach to older 

persons’ reflections 

on patient 

participation 

Aim: thus to seek insight into 

how older persons position 

themselves as participating 

patients and how ‘the 

participating self’ of the older 

persons are constructed within 

their social, cultural and 

historical contexts. 

Kvalitativ 
 
Individuella 

intervjuer med 

patienter 1 - 2 

veckor efter 

utskrivning 

n= 18 patienter. 
Tio män och 

åtta kvinnor 

För äldre ses delaktighet som 

en strategi för att interagera 

med personalen. Delaktighet 

ses även som att balansera sina 

egna preferenser mot andras. 

För att kunna vara delaktig 

krävs självförtroende av 

patienten själv. 

Hög 

Jerofke-

Owen, K. & 

Dahlman, J. 
 
2018 
 
USA 

Patients’ 

perspectives on 

engaging in their 

healthcare while 

hospitalised 

Aim: To examine patients’ 

experiences and preferences for 

engaging in their healthcare 

while hospitalised. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 

intervjuer som sedan 

transkriberades 

n=17 (åtta män 

och nio kvinnor) 
Samarbete med 

vårdpersonalen, involvering av 

familjen, att erhålla 

information om sitt tillstånd, 

patientens egna begränsningar 

och att överlåta vårdansvaret 

till vårdpersonalen påverkar 

patienternas möjlighet till 

delaktighet 

Hög 
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Latimer, S., 

Chaboyer, 

W. & 

Gillespie, B. 
 
2013 
 
Australien 

Patient participation 

in pressure injury 

prevention: giving 

patient’s a voice 

Aim: to describe patients’ 

perceptions of their current and 

future role in pressure injury 

prevention 

Kvalitativ 
 
Individuella 

intervjuer som sedan 

transkriberats 

n= 20 patienter Tre teman; Upplevelsen av 

trycksår, delaktighet vid 

trycksårsprevention och 

resurser för trycksårsprevention 

och behandling visar att många 

patienter önskar en aktiv roll 

som patient. Hälso- och 

sjukvårdsmiljöerna hindrar 

delaktighet vid 

trycksårsprevention. 

Sjuksköterskor måste se 

patienter som partners för att 

man ska kunna uppnå 

delaktighet. 

Hög 

Mako, T., 

Svanäng, P., 

& Bjerså, K. 
  
2016 
  
Sverige 

Patients’ perceptions 

of the meaning of 
good care in surgical 

care: a grounded 
theory study. 

Aim: The aim of this study was 

to investigate patients’ 

perceptions of the meaning of 

good care in inpatient surgical 

care. 

Kvalitativ 
  
Individuella 

intervjuer baserade 

på en grundad teori. 

n= 13 patienter Resultaten visade att patienter i 

kirurgisk omsorg uppfattade 

god vård som säker. Detta kan 

uppnås genom tillgänglig vård, 

pålitlig vård, omtänksam 

attityd och deltagande i egen 

vård. Patientdeltagande 

uppnåddes genom information 

och utbildning och möjligheten 

att påverka sin vård. 

Hög 
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Marshall, A., 

Kitson, A. & 

Zeitz, K. 
 
2012 
 
Australien 

Patients’ views of 

patient-centred care: 

a phenomenological 

case study in one 

surgical unit 

Aims: To report a study of 

patients’ views of patient-centred 

care. The study aimed to explore 

patients’ understanding and 

conceptualization of patient-

centred care and link it to 

existing literature on the topic. 

Kvalitativ 
 
Intervjustudie med 

patienter som 

transkriberades 

n=10 patienter 

på 

kirurgavdelning 

Patienterna kopplar kvalitén på 

vården till vårdpersonalen. 

Samhörighet, delaktighet och 

uppmärksamhet sågs som 

viktiga faktorer till att erhålla 

en personcentrerad och god 

vård. 

Hög 

McMurray, 

A., 

Chaboyer, 

W., Wallis, 

M., Johnson, 

J. & Gehrke, 

T. 
 
2010 
 
Australien 

Patients’ 

perspectives of 

bedside nursing 

handover 

Aim: examine patients’ 

perspectives of participation in 

shift-to-shift bedside nursing 

handover. 

Kvalitativ 
 
Intervjustudie med 

patienter som sedan 

skranskriberades 

n= 10 patienter. 

Sex kvinnor och 

fyra män 

Patienter uppskattar att bli 

sedda som partners. 

Överrapportering där patienten 

får delta ses som en möjlighet 

till att samordna vården rätt. 

Vissa önskar att vara med 

passiva i sin vård. Patienter 

tycker även att sjuksköterske-

patient interaktioner som 

uppstår vid överrapporteringar 

är bra.  

Hög 
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Nyborg, I., 

Kvigne, K., 

Danbolt, 

L.J., & 

Kirkevold, 

M. 
  
2016 
  
Norge 

Ambiguous 

participation in older 

hospitalized patients: 

gaining influence 

through active and 

passive approaches-a 
qualitative study 

Aim: The aim of the study was to 

describe the difficulties 

experienced by older patients on 

acute geriatric wards when 

involving themselves with their 

own treatment and care. 

Kvalitativ 
  
Fenomenologisk och 

hermeneutisk metod 

n= 15 patienter  Patienterna hade svårigheter att 

delta i sin vård. De kopplade 

svårigheterna till egna 

minskande förmågor och såg 

avdelningens upptagna schema 

som en anledning att avstå från 

deltagande. Mest 
viktigt för deltagande var att 

involvera familj. Patienterna 

delegerade uppgifter som att 

söka, ta emot och ge 

information till vårdpersonal.  

Hög 

Ringdal, M., 

Chaboyer, 

W., Ulin, K., 

Bucknall, T., 

& Oxelmark, 

L. 
  
2017 
  
Sverige 

Patient preferences 

for participation in 
patient care and 

safety activities in 
hospitals. 

Aim: The aim of the study was to 

explore hospitalised patients’ 

preferences on participating in 

care and patient safety activities 

in Sweden. 

Kvalitativ 
  
Explorativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer 

n= 20 patienter 

(9 män och 11 

kvinnor) 

Fem teman framkom: stödja 

deltagande; förståelse 

möjliggör deltagande; 

införande av patientsäkerhet 

genom deltagande; hinder för 

deltagande; och betydelsen av 

deltagande. Patienter ville vara 

aktiva i sin vård och 

säkerhetsverksamhet genom att 

vara en del av 

beslutsprocessen, dela 

information och ha kunskap om 

Hög 
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sina förhållanden. Ett antal 

hinder för deltagande fanns 

dock, till exempel 
maktobalanser, brist på 

patientskärpa och 

patientosäkerhet. 

Swenne, 

C.L., & 

Skytt, B. 
  
2013 
  
Sverige 

The ward round – 

patient experiences 

and barriers to 
participation. 

Aim: The aim of the present 

study was to investigate patients’ 

experiences during the ward 

round. 

Kvalitativ 
  
Semistrukturerade 

intervjuer 

n= 14 patienter 

(8 män och 6 

kvinnor) 

Huvudtemat som hittades var 

hantering av information från 

den dagliga avdelningsronden 

under väntan på privat 

konsultation. Subteman var att 

man gjorde det bästa av den 

korta tiden som spenderades på 

avdelningsronder; möta 

traditionella roller och ta tröst i 

personalens kompetens; och 

kunna välja graden av 

deltagande i beslutsprocessen. 

Hög 



	 45	

Tobiano, G., 

Bucknall, T., 

Marshall, A., 

Guinane, J., 

& Chaboyer, 

W. 
  
2015 

Patients’ perceptions 

of participation in 

nursing care on 
medical wards. 

Aim: The aim of this study was 

to explore patients’ perceptions 

of participating in nursing care, 

including the perceived barriers 

and facilitators for it. 

Understanding patient 

preferences provides a 

foundation to formulate 

evidencebasedapproaches to 

promote patient participation in 

hospitals. 

Kvalitativ n= 20 patienter Först värderade deltagandet 

deltagarnas vilja att delta, 
vilket ses som en givande 

uppgift. För det andra, var 

utbyte av intelligens ett sätt att 

delta där patienternas kunskap 

växte och delades med 

sjukvårdspersonal. För det 

tredje var det en typ av 

deltagande när patienterna 

övervakade sin vård och 

uppmärksammade sin egen 

säkerhet. Fjärde delen visade 

att maktbalansen fick patienter 

att känna att deras möjligheter 

till deltagande var begränsade. 

Hög 
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