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SAMMANFATTNING 

 
Studiens syfte var att jämföra patienters önskan att delta i omvårdnadsbeslut utifrån olika 

variabler. Populationen bestod av nyligen utskrivna patienter från kirurg-, ortoped-, medicin-, 

lungmedicin-, urolog- och kardiologkliniker på Örebro Universitetssjukhus och Falu lasarett. 

Totalt deltog 428 personer i studien, där data inhämtats via ett frågeformulär. Deltagandet i 

studien var helt frivilligt och uppgifter om deltagarna hanteras konfidentiellt.  

Resultatet visade att majoriteten av deltagarna (56 % av männen och 44 % av kvinnorna) helt 

eller delvis önskade att lämna över besluten till sjuksköterskan, oavsett deltagarnas 

utbildningsnivå. Trots detta fanns det skillnader mellan kvinnor och män i önskan att delta i 

omvårdnadsbeslut. Fler kvinnor än män föredrog att vara självständiga i beslutsfattandet 

medan fler män föredrog att lämna besluten till sjuksköterskan (kvinnor 29 % jämfört med 

männen 18 %). Utbildningsnivån visade sig ha viss betydelse för i vilken grad deltagarna 

önskade att delta i beslut som rörde omvårdnaden. De flesta (30 %) som intog en aktiv roll 

hade högskole-/universitetsutbildning, medan de flesta (55 %) som överlämnade besluten till 

sjuksköterskan hade real-, folk- eller grundskoleutbildning. I denna studie framkom att graden 

av delaktighet i viss mån var beroende av kön och utbildningsnivå. Kvinnor och personer med 

högskole-/universitetsutbildning föredrog att vara delaktiga i högre grad än andra.  

 

Nyckelord: Omvårdnad (nursing care), patient (patient), delaktighet (patient participation), 

utbildning (education), kön (sex). 
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1. INTRODUKTION 

 
Under år 2005 gjordes inom Landstinget Dalarna 147 anmälningar angående bemötande, 

kommunikation och information till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (1). Trots att det 

finns lagar (HSL 1982:763 och LYHS 1998:531) som reglerar patienters rättigheter samt 

vårdpersonalens skyldigheter händer det att patienter far illa.  

2. BAKGRUND 

 
2.1 Delaktighet 

Nationalencyklopedin definierar ordet delaktighet som ”aktiv medverkan, ofta med känslan 

att vara till nytta, ha medinflytande” (2), medan Natur och Kulturs Svenska Ordbok menar att 

delaktighet är ”ett ansvar eller ett inflytande som man har tillsammans med någon annan” (3). 

I Cambridge International Dictionary of English definieras ordet delta (participate) som ”to 

take part in or become involved in an activity” (4).  

 

Patienter och sjuksköterskor upplevde inte alltid att innebörden av delaktighet var densamma, 

vilket medförde att patienten och sjuksköterskan hade olika utgångspunkter för i hur stor grad 

patienten skulle vara delaktig i omvårdnaden. Detta har framkommit i en studie (5) där tre 

manliga patienter med kroniska hjärtsjukdomar samt två sjuksköterskor observerades och 

intervjuades. Under intervjun fick deltagarna svara på frågan: ”Vad är delaktighet för dig?” 

Patienterna upplevde delaktighet i omvårdnaden som att ta ansvar, få nödvändig information 

och att de blev behandlade som unika individer, samt att deras önskningar, behov och beslut 

respekterades av sjuksköterskan. Patienterna kände sig inte delaktiga då de inte hade kunskap 

om omvårdnadsprocessen. Sjuksköterskorna ansåg att patienterna var delaktiga i 

omvårdnaden när patienterna hade tillräcklig information och kunskap om sjukdom, 

medicinering och dess biverkningar, samt kunde hantera symptomen. 

 

  1 



I en enkätundersökning med 273 patienter med cancer (6), som haft diagnosen längre än två 

månader, framkom att de patienter som ansåg att de hade tillräcklig information deltog i större 

utsträckning i beslut angående omvårdnad och behandling. Detta oavsett om patienten skaffat 

informationen själv eller fått den av sjuksköterskan. Relationen till sjuksköterskan ansågs vara 

väldigt viktig för i hur stor utsträckning patienterna skulle komma att delta i besluten. Cirka  

30 % av deltagarna i studien bedömde att det var oviktigt att delta i beslut angående 

behandling. Studiens resultat visade ingen betydande skillnad mellan patienternas vilja att 

delta i beslut som rörde omvårdnaden (till exempel hygien, nutrition och sömn) eller 

medicinska beslut (till exempel undersökningar och läkemedelsanvändning).  

 

I ytterligare en enkätundersökning (7) där 2197 patienter med kroniska sjukdomar (till 

exempel högt blodtryck och diabetes) ingick, framkom att majoriteten (69 %) av patienterna 

föredrog att inta en passiv roll och därmed lämna över de medicinska besluten till läkaren.  

En annan studie (8) där 55 patienter med colo-rectalcancer besvarade ett frågeformulär vid två 

olika tillfällen (före och efter operation) påvisades att 1/3 av deltagarna föredrog att 

överlämna beslut angående behandling till läkaren. I en litteraturstudie (9) framkom att 

patienter som valde att inte delta i beslutfattandeprocessen hade rätt till att få information, 

samt att deras värderingar och tankar beaktades av sjukvårdspersonalen. 

 

I en intervjustudie av Sahlsten, Larsson, Plos och Lindencrona (10) fick 31 sjuksköterskor 

beskriva hinder för patienters delaktighet. Under intervjuerna framkom att patienters 

delaktighet i omvårdnaden ofta prioriterades bort av sjuksköterskorna på grund av en stressad 

arbetsmiljö relaterat till överbeläggningar på avdelningarna. Sjuksköterskorna trodde att 

miljön hade stor betydelse för patienternas fysiska medverkan i omvårdnaden; att till exempel 

ha ett eget rum med dusch och toalett skulle underlätta delaktigheten. Millard, Hallett och 

Luker (11) kom däremot fram till att även om patienterna var vana vid miljön och kände sig 

trygga i den så medförde det nödvändigtvis inte att patienterna blev mer delaktiga i vården 

och besluten som rörde den. I studien observerades och intervjuades 107 patienter och 22 

sjusköterskor i patientens hem eller på en vårdavdelning. 
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2.2 Utbildning 

I studien av Sainio och Lauri (6) där cancerpatienters önskan att delta i beslut angående vård 

och behandling undersöktes, visade resultatet att patienternas utbildningsnivå inte hade någon 

betydelse för i hur stor utsträckning de önskade delta. I en enkätundersökning (12) med 274 

inneliggande patienter undersöktes patienternas prioriteringar rörande olika företeelser i 

vården. Mer information samt deltagande i beslut visade sig vara högst prioriterat av 

majoriteten av deltagarna. Patienter med låg utbildning ansåg att kortare vårdköer, 

lättillgängligare vård och lägre kostnader för medicin hade hög prioritet, medan högutbildade 

patienter däremot ansåg att det var viktigare att får träffa samma läkare vid varje vårdtillfälle 

samt få mer tid till rådgivning. Arora och McHorney (7) visade i sitt resultat att i takt med att 

utbildningsnivån ökade, ökade även viljan till att inneha en aktiv roll i beslutsfattandet. 

Patienter med gymnasieutbildning var 3,5 gånger mer delaktiga än patienterna utan 

gymnasieutbildning. I en intervjustudie av McKinstry (13) där 410 patienter deltog framkom 

att patienter som avbrutit sina studier tidigare än vid 17 års ålder föredrog en passivare roll än 

andra i beslutsfattandet. En annan studie (14) där 49 medicin- och kirurgipatienter och 47 

sjuksköterskestudenter svarade på ett frågeformulär visade på liknande resultat; yngre, högt 

utbildade och framför allt kvinnor föredrog att vara mer delaktiga i medicinska beslut.  

 

I en litteraturstudie (15), där 33 artiklar studerades framkom att lågutbildade patienter visade 

stor respekt för doktorerna, vilket skulle kunna vara en möjlig förklaring till varför högre 

utbildade föredrog en mer aktiv roll, medan lågutbildade föredrog att vara mer passiva i 

delaktigheten. Artiklarna som granskades var både kvalitativa (25 %) och kvantitativa (75 %), 

och hade publicerats mellan 1975 och 2003. Flertalet av artiklarna belyste patienters 

delaktighet i medicinska beslut och handlade om cancersjukdomar.  

 

2.3 Kön 

Flera studier (6, 7, 15) visar att kvinnliga patienter upplevde i större utsträckning än män att 

det var viktigt att delta i beslut angående vård och behandling. Kvinnor upplevde att detta 

ledde till att de fick en ökad känsla av kontroll (15). Deltagare som var yngre, kvinnor, sambo 

och hade bättre fysisk kondition intog en mer aktiv roll i beslutsfattandet än andra (6). 

Kvinnors aktiva roll visade sig även genom att de uppsökte sjukvården oftare och ställde fler 

frågor under besöken (7). Andra studier visade däremot att könstillhörigheten inte hade någon 

betydelse för önskan att delta i beslut rörande behandlingen (12, 13). 
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2.4 Information och beslut angående omvårdnad 

I dagens informationssamhälle har en ny generation av patienter vuxit fram. Tidigare fattades 

besluten enbart av läkaren, men i takt med att kunskapsnivån ökat hos befolkningen har även 

viljan att delta i beslut som rör vård och behandling ökat. Patienter födda på 1940-talet eller 

tidigare är uppväxta med ett synsätt där läkaren visste vad som var bäst för sina patienter. 

Detta medför att denna patientgrupp inte är vana att delta i beslut (9). Studien av Arora med 

flera (7) visade att yngre patienter föredrog en mer aktiv roll. Patienter mellan 35-44 år 

önskade delta i högre grad i beslut som rörde behandling än de patienter som var 75 år eller 

äldre. Liknande resultat har presenterats av Sainio med flera (6); yngre deltagare föredrog en 

aktiv roll i högre grad än äldre. Tillskillnad från dessa studier visade  Schattner, Bronstein och 

Jellin (12) att åldern inte hade någon betydelse för i hur hög grad patienter önskade delta i 

medicinska beslut. 

 

2.4.1 Personer som inte kan uttrycka sig verbalt 

Sahlsten, Larsson, Lindencrona och Plos (16) undersökte i en intervjustudie, där 31 

sjuksköterskor ingick, meningen med patientdelaktighet. Vid vård av patienter som inte 

verbalt kunde delta i omvårdnadsbeslut var sjuksköterskan tvungen att uppmärksamma och 

beakta andra signaler från patienterna, till exempel kroppsspråk och mimik. För att 

patienterna ska kunna delta aktivt i beslut som rörde omvårdnad ansåg sjuksköterskorna att ett 

bra samspel med ett öppet och tillåtande klimat var viktigt. Sjuksköterskorna såg det som sin 

roll att våga, bjuda in, bekräfta, och avvakta för att patienternas åsikter skulle komma fram. 

De patienter som i ett tidigt stadium i sjukdomsförloppet var med och fattade beslut angående 

omvårdnaden var senare mer delaktiga än andra patienter.  

 

2.4.2 Personer som kan uttrycka sig verbalt 

Varje enskild patient har rätt till individuellt anpassad information, vilket innebär att 

informationen skall ges på ett sådant sätt att mottagaren förstår budskapet. Patienter har rätt 

till information om sitt hälsotillstånd samt om de metoder för undersökning, vård och 

behandling som är aktuella. Vården ska så långt som möjligt utarbetas och genomföras i 

samråd med patienten. I Författningshandboken (17) står tydligt uttalat att patienter ska visas 

respekt och omtanke.  Sjuksköterskorna i en studie (16) ansåg att det var av stor vikt att 

kontrollera vilken kunskap varje enskild patient besatt. Detta för att kunna bilda sig en 

uppfattning om patienten var i ytterligare behov av relevant information för att kunna fatta 

aktuella beslut. Patienter behövde både medicinsk information, samt information om 
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omvårdnaden för att känna sig trygga. Trygghet hos patienterna var en förutsättning för att de 

skulle kunna fatta beslut som rörde deras omvårdnad och medicinska behandling. Detta 

framkom i flera studier (6, 9, 16, 18), där både sjuksköterskor och patienter ingick.  

 

I en undersökning (19) där 32 patienter med cancer och 33 sjuksköterskor intervjuades och 

observerades framkom att vissa patienter uttryckte att de var oroliga över att sjuksköterskorna 

inte var villiga att ge patienterna den information de behövde för att kunna delta i 

omvårdnaden. Patienterna upplevde att de inte hade tillräcklig information, vilket medförde 

att de inte visste vilka frågor de skulle ställa. Detta ledde till att de kände sig osäkra på vad 

som skulle hända. Det framkom i undersökningen att majoriteten av sjuksköterskorna som 

ingick var motvilliga att förse patienter med information, förutom att berätta hur 

omvårdnadshandlingarna skulle gå till. Sjuksköterskorna ville fatta patienternas 

omvårdnadsbeslut istället för att vägleda dem. Sjuksköterskorna ansåg att de visste bäst vad 

patienterna behövde, eftersom patienterna inte hade någon medicinsk kunskap.  Cirka 40 % av 

274 patienter i en studie (12) önskade att de hade fått mer information från sjuksköterskan 

samt större inflytande i beslut som rörde deras behandling. 

 

Studien av Sahlsten med flera (10) har visat att sjuksköterskor med kort yrkeserfarenhet 

upplevde en osäkerhet och behövde känna att de hade kontroll över situationen. Detta innebar 

att de hade svårt att bjuda in och involvera patienterna i beslutsfattandet som rörde 

omvårdnaden. Att informera och involvera patienterna i omvårdnaden tog tid och därför 

kände vissa sjuksköterskor att stödet och förståelsen från övriga kollegor var mycket viktigt 

för att de inte skulle uppfattas som lata.  

 

Schattner med flera (12) har kommit fram till att många patienter hade en önskan om att få 

vara delaktiga i läkarens information och beslutsfattande, och ses som en likvärdig part. För 

att uppnå en samarbetande roll måste patienten få tillgång till relevant information. Sahlsten 

med flera (16) menade att en samarbetande roll i beslut som rörde omvårdnad innebar att 

patienten hade rätt att påverka och fatta beslut tillsammans med sjuksköterskan. Hook (20) 

menade att relationen mellan sjuksköterskan och patienten utvecklades under vårdtidens gång. 

En av sjuksköterskans uppgift var att ge patienten möjlighet till ökat inflytande i beslut som 

rörde dennes omvårdnad. Faulkner (21) visade i sin studie att empowerment är detsamma som 

att sjuksköterskan hjälpte patienten till att bli oberoende av andra i beslutsfattanden.  
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2.5 Problemformulering 

Flertalet studier (6, 7, 12-15) har pekat på att utbildningsnivån och könstillhörigheten har 

betydelse vad gäller viljan att delta i beslut angående omvårdnad. Denna studie belyser och 

jämför patienters önskan att delta i beslut som rörde omvårdnaden utifrån dessa två variabler. 

Som tidigare nämnts har varje enskild individ rätt till begriplig information samt att i samråd 

med sjuksköterskan planera och bedriva sin vård. Många studier angående delaktighet 

fokuserade på medicinska beslut och belyste samspelet mellan patient och läkare (6-9, 12-15, 

18, 22), och handlade då ofta om beslutsfattande i samband med behandling av 

cancersjukdomar (6, 8, 18, 22). Mindre forskning har däremot bedrivits angående patienters 

önskan att delta i beslut som rör omvårdnad.  

 

2.6 Syfte 

Studiens syfte var att utifrån ett könsperspektiv jämföra patienters önskan att delta i 

omvårdnadsbeslut. Ett ytterligare syfte var att undersöka om patientens utbildningsnivå hade 

betydelse för i hur stor utsträckning denne önskade delta i omvårdnadsbeslut. 

 

2.7 Frågeställningar 

1. I vilken grad önskade kvinnliga patienter att delta i omvårdnadsbeslut? 

2. I vilken grad önskade manliga patienter att delta i omvårdnadsbeslut? 

3. I vilken grad påverkade patientens utbildningsnivå dennes önskan att delta i 

omvårdnadsbeslut? 
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3. METOD 

 
3.1 Design 

Studien genomfördes som en komparativ tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. 

 
3.2 Population och urval 

Populationen bestod av nyligen utskrivna patienter som vårdats på en av 16 somatiska 

avdelningar på två sjukhus, Örebro Universitetssjukhus samt Falu lasarett. De kliniker som 

ingick i studien var kirurg-, ortoped-, medicin-, lungmedicin-, urolog- och kardiologkliniker, 

och dessa valdes utifrån intresse att delta i studien. Sammanlagt 876 personer uppfyllde 

inklusionskriterierna, och av dessa besvarade 487 enkäten. Av de 487 personerna besvarade 

59 inte en av grundfrågorna om delaktighet och exkluderades därför. Det totala bortfallet var 

49 %. Det slutliga urvalet bestod således av 428 deltagare. Inklusionskriterier för patienterna 

var 18 år eller äldre, samt som vårdats på somatisk klinik på ett av de två sjukhusen. Personer 

som exkluderades från studien var personer som saknade förmåga att kommunicera på 

svenska, samt personer med nedsatt kognitiv förmåga. Detta bedömdes av sjuksköterskan på 

avdelningen i samband med utskrivningen. 

 

3.3 Presentation av deltagarna 

Deltagargruppen bestod av 428 personer, varav 256 (60 %) var män och 172 (40 %) var 

kvinnor. Åldrarna varierade mellan 18 och 94 år, där medelvärdet för ålder var 64 år. Av 

deltagarna levde 26 % ensamma, medan övriga levde med maka/make, sambo eller barn. Av 

samtliga deltagarna hade 57 % real-, folk- eller grundskoleutbildning, 22 % hade 

gymnasieutbildning, och resterande 21 % hade högskole- eller universitetsutbildning. Av 

männen som deltog i studien hade 59 % real-, folk- eller grundskoleutbildning, 22 % 

gymnasieutbildning och 19 % högskole-/universitetsutbildning. Hos kvinnorna var 

fördelningen 55 % som hade real-, folk- eller grundskoleutbildning, 20 % gymnasieutbildning 

och övriga 25 % hade högskole-/universitetsutbildning. Av de som ingick i studien var 275 

(64 %) pensionärer, 135 (32 %) var yrkesarbetande, och resterande var arbetssökande eller 

studerande. Vårdtiden varierade mellan ett och 26 dygn och de flesta av patienterna var 

inneliggande tre dygn. 
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3.4 Mätinstrument och datainsamlingsmetod 

Data har inhämtats via ett frågeformulär, som ingick som en del i en större undersökning. 

Frågeformuläret som låg till grund för studien bestod av fem områden; [1] åtta frågor om 

personens bakgrund (till exempel ålder, kön och utbildning), [2] tre frågor om individens syn 

på det dagliga livet, där personen kunde välja mellan tre svarsalternativ (Ja, oftast, Ja, ibland, 

Nej), [3] önskan att vara delaktig inom elva olika områden i omvårdnaden samt [4] upplevd 

delaktighet inom dessa olika områden. Den första frågan av dessa elva var en övergripande 

fråga om delaktighet i omvårdnadsbeslut i allmänhet. Följande tio frågor handlade om 

delaktighet inom specifika omvårdnadsområden och var hämtade ur sökorden för status i 

VIPS-modellen, till exempel kommunikation, toalettbestyr, sömn och trötthet. 

Frågeformuläret avslutades med nio frågor som belyste [5] personens uppfattning om 

avdelningens förhållningssätt i förhållande till patientens delaktighet i omvårdnadsbeslut. 

Dessa frågor besvarades med hjälp av fyra svarsalternativ (Ja, oftast, Ja, ibland, Nej och Inte 

aktuellt). Den aktuella studien bygger på bakgrundsvariablerna kön och utbildningsnivå 

utifrån fråga 1 A i delen som belyser patienters önskan att vara delaktig i beslut om allmän 

omvårdnad.  

 

De elva frågeområdena om önskan att vara delaktig samt upplevd delaktighet besvarades med 

hjälp av en femgradig skala som återspeglade instrumentet Control Preference Scale (figur 1). 

Denna skala var utarbetad efter en kortsorteringsteknik av Degner och Sloan (23) med fem 

kort som visade olika roller, från en passiv till en aktiv roll i beslutsfattandet. Tidigare 

handlade beskrivningen på korten om samspelet mellan patient och läkare, men har skrivits 

om för att handla om sjuksköterska och patient. I denna studie omarbetades korten till 

svarsalternativ i frågeformuläret, där personen som svarade satt ett kryss vid det alternativ 

som stämde bäst med dennes uppfattning. 
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Passiv roll 

Jag lämnar besluten om min omvårdnad till 

sjuksköterskan. 

                    

Sjuksköterskan fattar besluten efter att ha övervägt 

min åsikt.  

  

 Samarbetande roll 

Jag och sjuksköterskan delar lika på ansvaret att 

besluta om min omvårdnad. 

 

 Aktiv roll 

Jag fattar själv besluten efter att ha övervägt 

sjuksköterskans åsikt.  

            

Jag fattar själv besluten om vilken omvårdnad jag 

ska få. 

 

Figur 1. Control Preference Scale på svenska. 

 

I denna studie indelades patientens grad av delaktighet i beslut som rörde omvårdanden i en 

passiv roll, där patienten överlämnade besluten till sjuksköterskan, en samarbetande roll, där 

patienten och sjuksköterskan delade lika på ansvaret, samt en aktiv roll, där patienten själv 

fattade besluten (23). 

 

Delar av mätinstrumentet bestod av redan befintliga skalor som har validitets- och 

reliabilitetstestats av upphovsmännen (21, 23). Det aktuella frågeformuläret hade testats på 

åtta personer som fick uttala sig om frågekonstruktionerna och upplägget. Dessutom hade fyra 

personer svarat på frågeformuläret vid två olika tillfällen där likheten i svaren var 

tillfredställande.   

 

3.5 Tillvägagångssätt och etiska bedömningar 

I samband med utskrivning från sjukhuset fick patienterna ett informationsbrev om studien 

utdelat av vårdpersonalen. En lista med namn och adresser på utskrivna patienter som givit 

sitt tillstånd att personuppgifter fick förmedlas sammanställdes på varje klinik en gång i 
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veckan. Denna lista skickades till forskningsledaren. Inom åtta dagar skickades ett 

informationsbrev om studien tillsammans med en blankett för att inhämta informerat 

samtycke, samt frågeformuläret och ett svarskuvert, till personerna som uppfyllt 

inklusionskriterierna till studien. Informerat samtycke innebar förutom att delta i studien, att 

forskargruppen fick ta del av vårdtid och medicinsk diagnos ur patienternas journal. 

Frågeformulären försågs med en kod, för att ett påminnelsebrev skulle kunna skickas ut efter 

cirka tre-fyra veckor.  

 

Deltagandet i studien var helt frivilligt och uppgifter om deltagarna hanterades konfidentiellt. 

Godhetsprincipen innebar att inte skada eller utnyttja deltagarna. I denna studie har denna 

princip tagits hänsyn till genom autonomiprincipen, som bygger på att deltagarna själva valde 

om de ville delta eller inte. Listorna med deltagarnas personuppgifter kommer att förstöras i 

samband med studiens avslutning. Godkännande av etisk nämnd finns (Uppsala, nummer 

2005:355). 

 

3.6 Statistisk bearbetning och analys och tolkning av data  

Den statistiska bearbetningen genomfördes med Chi 2-test (x²), vilket är ett statistiskt test där 

data på nominal- eller ordinalskalenivå jämförs för att undersöka om skillnaderna i resultatet 

beror på slumpen. Nominalskalan är en indelning i grupper, utan att rangordna grupperna 

sinsemellan, till exempel kön (man, kvinna). Ordinalskalan rangordnar däremot mätvärdena, 

till exempel utbildningsnivå och delaktighet, men kan inte säga något om skillnaderna som 

föreligger mellan värdena, i till exempel graden av delaktighet (24). Med hjälp av 

dataprogrammet SPSS har de statistiska uträkningarna genomförts. 

 

För att presentera resultatet på ett överskådligt sätt slogs de två aktiva alternativen (Jag 

beslutar efter att ha hört sjuksköterskans åsikt, Jag fattar besluten själv) samman till en 

kategori. På samma sätt slogs de passiva alternativen (Jag överlämnar besluten till 

sjuksköterskan, Sjuksköterskan beslutar efter att ha hört min åsikt) samman till en kategori. 

Svarsalternativet där sjuksköterskan och patienten delade lika på ansvaret i beslutsfattandet 

presenterades som en egen kategori. 
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4. RESULTAT 

 

4.1 Preferenser att delta i omvårdnadsbeslut ur ett könsperspektiv 

Det framkom i studien att det fanns skillnader i preferensen att delta i beslut som rörde 

omvårdnaden utifrån ett könsperspektiv (x² = 14.7; df = 4; p = 0.005). Fler kvinnor föredrog 

en aktiv roll i beslutsfattandet, och fattade själva besluten som rörde omvårdnaden, medan fler 

män föredrog en passiv roll genom att de lämnade besluten till sjuksköterskan. Bland 

kvinnorna som deltog i studien valde 29 % att vara aktiva i beslut som rörde deras 

omvårdnad, jämfört med männen där 18 % föredrog en aktiv roll. Av männen valde 56 % att 

helt eller delvis lämna besluten till sjuksköterskan, medan 44 % av kvinnorna valde samma 

passiva roll. Utav samtliga deltagare valde 27 % svarsalternativet där sjuksköterskan och 

patienten delade lika på ansvaret. Den samarbetande rollen valdes av 27 % av männen, och  

27 % av kvinnorna. Detta framgår av tabell 1. 

 

Tabell 1. Män och kvinnors preferenser att delta i omvårdnadsbeslut presenterat i antal och 

procent. 

 Kön Total 

  
Man, n = 256 

(100 %) 
Kvinna, n = 172 

(100 %) 
n = 428  
(100 %) 

Preferens att delta i 
omvårdnadsbeslut 

lämnar besluten till 
sjuksköterskan 66 (26) 30 (17) 96 (22) 

   
sjuksköterskan 
beslutar efter att ha 
hört min åsikt 

77 (30) 45 (26) 
 

122 (29) 
 

   
delar lika på 
ansvaret 

68 (27) 47 (27) 
 

115 (27) 
 

   
jag beslutar efter att 
ha hört sjuk-
sköterskans åsikt 

39 (15) 34 (20) 
 

73 (17) 
 

   
fattar själv besluten 6 (2) 16 (10) 

 
22 (5) 
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4.2 Utbildningsnivåns påverkan på preferensen att delta i omvårdnadsbeslut 

Skillnader kunde ses i önskan att delta i omvårdnadsbeslut relaterat till utbildningsnivån. Det 

framkom att personer med real-, folk- eller grundskoleutbildning föredrog att lämna över 

besluten till sjuksköterskan i större grad, jämfört med de personer som hade gymnasie- eller 

högskole-/universitetsutbildning (x² = 18.97; df = 8; p = 0.015). Bland deltagarna med 

högskole-/universitetsutbildning var det 30 % som föredrog en aktiv roll i beslutsfattandet 

gällande omvårdad, medan 25 % av personerna med gymnasieutbildning och 19 % av 

personerna med real-, folk- eller grundskoleutbildning föredrog att vara aktiva. Av personerna 

med real-, folk- eller grundskoleutbildning valde 55 % att helt eller delvis lämna över besluten 

angående omvårdnaden till sjuksköterskan. Utav deltagarna med gymnasieutbildning föredrog 

49 % den passiva rollen, och hos deltagarna med högskole-/universitetsutbildning föredrog  

42 % samma passiva roll. Bland deltagarna med real-, folk-, eller grundskoleutbildning valde 

27 % svarsalternativet där sjuksköterskan och patienten delade lika på ansvaret. Av deltagarna 

med gymnasieutbildning valde 26 % denna samarbetande roll, medan 28 % av deltagarna med 

högskole-/universitetsutbildning föredrog denna roll. Detta framgår av tabell 2.  

 

 

Tabell 2. Samband mellan utbildningsnivå och preferens att delta i omvårdnadsbeslut 

presenterat i antal och procent. 

 Utbildning  Total 

  

Real + folk + 
grund, n = 244 

(100 %) 

Gymnasium, 
n = 92  

(100 %) 

Högskola, 
n = 90 

 (100 %) 
 n = 426  
(100 %) 

Preferens att delta 
i omvårdnads-
beslut 

lämnar besluten 
till sjuksköterskan 71 (29) 

 
14 (15) 

 
10 (11) 

 
95 (22) 

 
  sjuksköterskan 

beslutar efter att 
ha hört min åsikt 

63 (26) 
 

31 (34) 
 

28 (31) 
 

122 (29) 
 

   
delar lika på 
ansvaret 

65 (27) 
 

24 (26) 
 

25 (28) 
 

114 (27) 
 

   
jag beslutar efter 
att ha hört 
sjuksköterskans 
åsikt 

33 (13) 
 

18 (20) 
 

22 (24) 
 

73 (17) 
 

   
fattar själv 
besluten 

12 (5) 
 

5 (5) 
 

5 (6) 
 

22 (5) 
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4.3 Preferens för omvårdnad utifrån ett utbildnings- och könsperspektiv 

I figur 2 visas en procentuell fördelning mellan både kön och utbildning relaterat till 

preferensen att delta i beslut som rör omvårdnaden.  

 

4.3.1 Deltagare med real-, folk-, eller grundskoleutbildning 

Av deltagarna i studien med real-, folk-, eller grundskoleutbildning var 38 % kvinnor och  

62 % män. Av samtliga deltagare med real-, folk-, eller grundskoleutbildning var det 18 % 

som var kvinnor vilka valde en passiv roll i beslut som rörde omvårdnad. Inom samma grupp 

(personer med real-, folk-, eller grundskoleutbildning) var det 37 % av deltagarna som var 

män och valde den passiva rollen. Av samtliga deltagare med real-, folk-, eller 

grundskoleutbildning utgjordes 10 % av kvinnor och 17 % av män som valde en 

samarbetande roll, det vill säga där sjuksköterskan och patienten delade lika på ansvaret. Inom 

gruppen med real-, folk-, eller grundskoleutbildning var det 10 % som var kvinnor och 8 % 

som var män som valde en aktiv roll. 

 

4.3.2 Deltagare med gymnasieutbildning 

Av deltagarna i studien som hade gymnasieutbildning var 38 % kvinnor och 62 % män. 

Resultatet visade att, inom gruppen med gymnasieutbildning var det 14 % som var kvinnor 

och valde en passiv roll. Inom samma grupp var det 34 % som var män och föredrog den 

passiva rollen. När det gällde den samarbetande rollen återfanns en mindre andel – 11 % 

kvinnor och 16 % män. Av de deltagare som valde den aktiva rollen inom gruppen med 

gymnasieutbildning var 13 % kvinnor och 12 % män. 

 

4.3.3 Deltagare med högskole-/universitetsutbildning 

Av deltagarna i studien med högskole-/universitetsutbildning var 46 % kvinnor och 54 % 

män. Av deltagarna inom gruppen med högskole-/universitetsutbildning var det 19 % som var 

kvinnor och valde en passiv roll i beslutsfattandet. Inom samma grupp var det 24 % som var 

män och valde den passiva rollen. Av samtliga deltagare med högskole-/universitetsutbildning 

var 12 % kvinnor och 16 % män som valde den samarbetande rollen. Av de deltagare som 

valde en aktiv roll inom gruppen med högskole-/universitetsutbildning var 15 % kvinnor och 

14 % män. 
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Figur 2. Preferens för omvårdnad i procent utifrån ett utbildnings- och könsperspektiv. 
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5. DISKUSSION 

 

5.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Resultatet visade att majoriteten av deltagarna (56 % av männen och 44 % av kvinnorna) helt 

eller delvis önskade att lämna över besluten till sjuksköterskan, oavsett deltagarnas 

utbildningsnivå. Trots detta fanns det skillnader mellan kvinnor och män i önskan att delta i 

omvårdnadsbeslut. Fler kvinnor än män föredrog att vara självständiga i beslutsfattandet 

medan fler män föredrog att lämna besluten till sjuksköterskan (kvinnor 29 % jämfört med 

männen 18 %). Utbildningsnivån visade sig ha viss betydelse för i vilken grad deltagarna 

önskade att delta i beslut som rörde omvårdnaden. De flesta (30 %) som intog en aktiv roll 

hade högskole-/universitetsutbildning, medan de flesta (55 %) som överlämnade besluten till 

sjuksköterskan hade real-, folk- eller grundskoleutbildning. I denna studie framkom att graden 

av delaktighet i viss mån var beroende av kön och utbildningsnivå. Kvinnor och personer med 

högskole-/universitetsutbildning föredrog att vara delaktiga i högre grad än andra.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Som framkom i resultatet fanns det skillnader i preferensen att delta i omvårdnadsbeslut 

utifrån både ett utbildnings- och könsperspektiv. Resultat i tidigare studier (6, 7, 15) har precis 

som denna studies resultat visat på skillnader mellan män och kvinnor i preferens att delta i 

beslut som rörde vård och behandling. Kvinnor valde i större utsträckning än män en aktiv 

roll i beslutsfattandet. En studie av Arora med flera visade att kvinnors aktiva roll även tog sig 

uttryck i att de uppsöker sjukvården oftare och ställde fler frågor under besöken, jämfört med 

män (7). Eftersom kvinnorna uppsökte sjukvården oftare skulle detta kunna leda till att de 

kände sig tryggare i situationen, och detta skulle kunna vara en tänkbar förklaring till varför 

de intog en mer aktiv roll.  

 

Av personerna som i störst utsträckning valde en aktiv roll hade flertalet (30 %) högskole-

/universitetsutbildning, detta skulle kunna hänga samman med att dessa personer hade större 

vana av att tänka kritiskt och aktivt söka information vilket genomsyrar högskole- och 

universitetsutbildningar. Av övriga personer som väljer den aktiva rollen hade 25 % 

gymnasieutbildning och 19 % real-, folk- eller grundskoleutbildning.  
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Majoriteten (55 %) av deltagarna som valde den passiva rollen hade real-, folk- eller 

grundskoleutbildning, jämfört med 49 % som hade gymnasieutbildning, och 42 % som hade 

högskole-/universitetsutbildning. Precis som tidigare studier av (7,13-15 visade resultatet i 

denna studie tydligt att utbildningsnivån hade viss betydelse för önskan att delta i beslut som 

rör omvårdnaden. Ju högre utbildning personerna hade, desto mer önskade de delta i 

omvårdnadsbeslut, samtidigt som en lägre utbildningsnivå medförde en mer passiv roll. Till 

skillnad från ovanstående studier visade resultatet i en studie av Sainio med flera (6) att 

utbildningsnivån inte hade någon betydelse i preferensen att delta i beslut som rörde vård och 

behandling. I en studie av McGregor visade resultatet att personer som är födda på 1940-talet 

eller tidigare var vana att läkaren fattade alla beslut, vilket medförde att denna patientgrupp 

inte var vana att delta aktivt i beslutsfattandet (9). Detta skulle kunna vara en bidragande 

orsak till den aktuella studiens resultat eftersom flertalet av deltagarna i studien (57 %) var i 

åldrarna 60-80 år.  

 

Trots skillnader som framkom i den aktuella studien angående kön och utbildningsnivå ville 

majoriteten inta en passiv roll i beslutsfattandet angående omvårdnad. Liknande resultat har 

även framkommit i en studie gjord av Arora med flera, där majoriteten av deltagarna i studien 

föredrog att inta en passiv roll i beslutsfattandet (7). Patienters önskan om ett passivt 

deltagande ska respekteras av sjuksköterskan samtidigt som hon/han måste ta i beaktning om 

den passiva rollen alltid är bäst för patienten. Beror önskan att vara passiv på bristande 

information, brist på kunskap eller stress relaterat till beslutsångest? Om en patient har 

tillräcklig kunskap om sin hälsosituation, skulle det kunna leda till att patienten blir mer 

intresserad och motiverad att i större grad delta i beslut angående sin omvårdnad. I en studie 

av Sainio med flera framkom att välinformerade patienter föredrog att delta i högre grad i 

beslut angående omvårdnad och behandling (6). Om sjuksköterskan arbetar för att få alla 

patienter att aktivt delta i beslut som rör omvårdnaden, skulle detta möjligen kunna leda till 

ökad känsla av sammanhang och ökat självförtroende hos patienten. Å andra sidan skulle en 

”påtvingad” aktiv roll kunna leda till att vissa patienter känner att dennes önskan/åsikt ej 

respekteras, därför måste sjuksköterskan visa respekt för patienten som individ. 

 

I en studie av Eldh, Ehnfors och Ekman framkom att innebörden av delaktighet inte var 

densamma för patienter och sjuksköterskor (5). Det är av stor vikt att sjuksköterskan i mötet 

med varje enskild patient är lyhörd och öppen för patientens önskningar, samt tar reda på i 

vilken grad och hur patienten önskar vara delaktig i beslut som rör dennes omvårdnad. I HSL 
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(1982:763) framgår att vården och behandlingen så långt det är möjligt ska utformas och 

genomföras i samråd med patienten (17). Det är viktigt att lyssna in varje enskild patient. 

Vissa föredrar att delta i omvårdnadsbeslut i hög grad och ska därför få möjlighet att göra det, 

medan andra vill delta i lägre grad vilket vårdpersonalen då måste respektera. Trots graden av 

delaktighet har varje patient rätt till individuellt anpassad information om de metoder för 

undersökning, vård och behandling som finns. Då patienter upplever att deras önskan att 

delta/icke delta i omvårdnadsbeslut respekteras av sjuksköterskan skulle detta kunna leda till 

ökat välbefinnande hos patienten.  

 

Som nämnts tidigare ska sjuksköterskan respektera patientens önskan att delta i 

omvårdnadsbeslut. Sjuksköterskan måste i varje ny situation bjuda in patienten att delta 

eftersom patienten inte alltid föredrar samma roll i beslutsfattandet. Vissa patienter anser att 

det är av stor vikt att delta i beslut som rör till exempel personlig hygien, medan andra kanske 

anser att det är viktigare att få delta i beslut som rör nutrition eller smärtlindring. Patienter 

prioriterar olika i olika situationer. Vad anser en smärtpåverkad patient är viktigast? Att få 

delta i beslut som rör smärtlindring eller beslut som rör till exempel hårtvätt? 

 

I en studie av Sahlsten med flera visade resultatet att sjuksköterskor ansåg att miljön hade 

betydelse för i vilken grad patienter deltog i omvårdnaden. Enligt sjuksköterskorna skulle en 

trygg miljö för patienten leda till att patienten blev mer delaktig (10). Till skillnad från denna 

studie visade en annan studie att patienter som vårdats i sina hem inte var mer delaktiga, trots 

att miljön var trygg för dem (11). Detta måste sjuksköterskan ha i åtanke eftersom alltfler 

patienter i framtiden kommer att vårdas i hemmiljön. När en sjuksköterska vårdar en patient i 

dennes hem, måste sjuksköterskan på samma sätt som på en vårdavdelning bjuda in och 

engagera patienten i omvårdnaden. Trots att patienten befinner sig i den trygga hemmiljön 

behöver det alltså inte innebära att han/hon vill vara mer delaktig än om han/hon befann sig 

på en vårdavdelning. 

 

5.3 Konklusion 

Den aktuella studiens resultat visade att det förelåg skillnader i preferensen att delta i 

omvårdnadsbeslut utifrån ett utbildnings- och könsperspektiv. Det är viktigt att sjuksköterskan 

tar dessa skillnader mellan kvinnor och män samt skillnader i patienternas utbildningsnivå i 

beaktning. Trots detta ska sjuksköterskan inte ta för givet att kvinnor och personer med 

högskole-/universitetsutbildning alltid vill vara delaktiga i större utsträckning än män och 
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personer med lägre utbildning. De senaste åren har nedskärningar drabbat hälso- och 

sjukvården vilket har inneburit att sjuksköterskan ansvarar för fler patienter än tidigare och 

måste därför ha en bra struktur i sitt dagliga arbete. Exempelvis i en stressig situation där en 

ensam sjuksköterska ansvarar för ett stort antal patienter där flertalet är kvinnor och/eller 

personer med högskole-/universitetsutbildning, kan sjuksköterskan lägga mer tid på att 

informera och involvera dessa patienter i beslut som rör omvårdnaden. Skillnaderna som 

framkom i resultatet angående kön och utbildning innebär alltså att sjuksköterskan kan få en 

anvisning om hur hon/han ska planera sitt arbete samt förhålla sig i mötet med patienterna.  

 

5.4 Metoddiskussion 

Av 876 personer som uppfyllde inklusionskriterierna svarade endast 487 personer på 

frågesformuläret. Detta ger ett externt bortfall på 389 stycken (44 %). På grund av att 

bortfallet var så pass stort och urvalet ej var slumpmässigt har studiens externa validitet 

påverkats negativt, vilket innebär att resultatet inte går att generalisera. Det är ändå sannolikt 

att detta resultat påvisar hur patienters önskan att delta i beslut som rör omvårdnaden ter sig. 

Av 487 personer fick 59 stycken exkluderas då dessa ej hade svarat på en av grundfrågorna. 

Detta interna bortfall skulle kunna ha minskats om frågeformuläret i förväg testats på fler än 

åtta personer.  

 

Den interna validiteten kan ha påverkats av sjuksköterskornas tolkning av forskarens 

information angående studiens syfte. Om sjuksköterskan inte förstått vikten av studien, kan 

detta innebära att patienterna ej uppmuntrats att delta i studien, vilket kan ha påverkat studiens 

deltagarantal. Informationen har gått i två led (från forskare till sjuksköterska och från 

sjuksköterska till patient), vilket skapar möjligheter för olika tolkningar av studiens syfte och 

angelägenhetsgrad. En annan faktor som kan spela roll är att studien bygger på en enkät, 

vilket gör att deltagarna kan ha missuppfattat eller inte förstått frågor, vilket kan ha lett till ett 

missvisande resultat samt ha påverkat det stora bortfallet genom ett svårkonstruerat 

frågeformulär. En ytterligare faktor som kan ha påverkat resultatet skulle kunna vara att 

majoriteten av deltagarna i studien var äldre, eller andra faktorer som forskarna ej tagit hänsyn 

till, exempelvis medicinsk diagnos, samt var i sjukdomsförloppet patienten befinner sig. 
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6. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

 

Inom ämnet ”delaktighet” har mycket forskning gjorts angående vårdpersonalens 

uppfattningar och erfarenheter, och många av dessa studier belyser medicinska områden. 

Däremot har patienters upplevelser av delaktighet samt inställning, medverkan och resultat av 

omvårdnaden inte studerats i lika stor omfattning. Framtidens patienter kommer troligtvis att 

vilja vara mer delaktiga i beslut angående omvårdnad med tanke på det ökade 

informationsflödet och kunskapens lättillgänglighet. För att uppnå en hög kvalitet på 

omvårdnaden behöver sjuksköterskan kunskap om olika patientgruppers upplevelser av 

delaktighet, samt hur dessa patienter önskar vara delaktiga i specifika omvårdnadssituationer.  

För att undersöka detta skulle en ytterligare studie kunna genomföras, fast med kvalitativ 

ansats. Patientintervjuer med öppna frågor angående deras önskan att vara delaktig i specifika 

omvårdnadssituationer skulle då kunna utgöra ett bra komplement till enkätundersökningen 

för att belysa patienternas önskan att delta. 
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