
 
 

Institutionen Hälsa och samhälle 
Vårdvetenskap C- inriktning omvårdnad, 51-60 poäng 
Höstterminen 2006. 
 

 

 

 

Patienters delaktighet  
i planeringen av deras egen omvårdnad 

 En empirisk studie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:                                                                 Handledare: 

Åsa Dahlberg                                                              Marianne Omne Pontén 

Malin Samuelsson                                                                Examinator: 

                                                                                    Charlotte Hillervik 



 
 

The Department of Health and Social Sciences 
Caring Sciennce 51-60 p 
Autum term 2006 
 

 

 

Patients’ participation  
during planning their own care  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author:                                                                       Superviser: 

Åsa Dahlberg                                                              Marianne Omne Pontén 

Malin Samuelsson                                                                Examinor: 

                                                                                    Charlotte Hillervik 

 

 2



Sammanfattning 
Syftet med denna studie, var att undersöka hur patienter föredrog att vara delaktiga i sin egen 

omvårdnad inom sluten somatisk vård, samt om det överensstämde mellan vad de önskade 

och hur de uppfattade delaktigheten.  

Metod: Denna studie var en tvärsnittsstudie, enkät studie. Patienterna i studien fick svara på 

elva frågeområden inom omvårdnad, dels hur de föredrog att vara delaktiga och sedan hur de 

upplevde att det egentligen var. 

Resultat: Resultatet som denna studie kommit fram till visade att majoriteten av patienterna 

ville vara passiva i sin delaktighet inom de flesta av de elva områdena, samt att de även 

upplevde att de fick vara det. Det kan dock utläsas av det statistiska testet som användes att 

patienterna i studien upplevde sig vara mer passiva, än vad de föredrog att vara. Detta resultat 

gällde på alla de elva frågeområdena. Detta visar också att vår H1 hypotes kan stärkas genom 

detta statistiska samband.  Eftersom p-värdet är > än 0.001 så är sannolikheten att slumpen 

skulle ha gjort detta liten, det stärker hypotesen att det är en skillnad mellan hur patienterna 

föredrog samt hur de upplevde att de fick vara delaktiga i planeringen av sin egen omvårdnad.     

Diskussion: Resultatet påvisar att det finns skillnad mellan hur patienterna ville vara 

delaktiga med hur de fick vara delaktiga i planeringen av deras omvårdnad inom sluten 

somatisk vård. Patienterna upplevde att de fick vara mer passiva än vad de önskade. 

 

Nyckelord 
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Introduktion 
För att kunna påverka patienters möjlighet till delaktighet, ansåg forskare i tidigare studier, att 

det bland annat var viktigt med kontinuitet i kontakten med vårdpersonal, att patienter hade 

kontroll över sin egen vårdsituation samt att det fanns behov att få samtala med vårdpersonal 

(1). Bristande kontinuitet i kontakten med vårdpersonal minskade möjligheten till delaktighet, 

enligt Kiessling och Eldh, eftersom patienterna kunde uppleva att de fick olika besked samt 

att personalen inte hade så mycket kunskap om patienterna och de problem, som de kunde ha. 

Detta kunde skapa otrygghet och osäkerhet hos patienterna. Att inte vara delaktig var för 

patienterna relaterat till att inte förstå, inte ha någon kontroll och att det var brister i relationen 

till personalen (1,2). 

 

Det som hade stor betydelse för att patienter skulle känna sig delaktiga, kunde vara att ge 

patienterna möjligheter att få samtala om sin situation, sin sjukdom och dess behandling. 

Vårdpersonalen kunde visa patienterna att de brydde sig genom att prata med dem och genom 

att lyssna. Patienterna i tidigare studier, menade att det var betydelsefullt om de fick 

bekräftelse på att den information som de gav till vårdpersonal togs på allvar. Detta hade en 

stor betydelse för att patienterna skulle känna sig delaktiga eller inte (1). 

 

I tidigare studier har det även framkommit att det var betydelsefullt för den enskilde patienten, 

att dennes egna önskningar respekteras av hälso- och sjukvårds personalen. Detta för att 

patienten lättare skulle kunna vara aktivt deltagande i sin egen rehabilitering. Gallacksen, 

Efrahimsson och Larsson med flera, har i sina studier kommit fram till, att när en patient 

skulle fatta ett beslut om sin egen vård/rehabilitering, var oftast beslutssituationen tvingande. 

Patienten stod utan val och möjlighet till inflytande. Det har visat sig att patienten ibland 

kunde känna att han eller hon egentligen inte fick ta ett eget beslut, utan mer välja på ett redan 

givet förslag (3,4, 5). På grund av detta ”låtsades” många patienter vara överens med redan 

givna förslag (3). 

 

Betydelsen för känslan av delaktighet kunde vara, respekt och bekräftelse från andra. Det 

kunde vara det som behövs för att väcka känslan av delaktighet, men detta var inte alltid 

tillräckligt (3). Många gånger behövde det kompletteras med att patienten fick kunskap om 

sitt tillstånd eller sin sjukdom. Kunskap visade sig vara en viktig faktor för att patienter skulle 

vilja vara delaktiga. Patienterna i tidigare studier relaterade delaktighet till att de kände sig 

trygga, de fick större förståelse samt att de kände att de hade kontroll över sin egen situation. 
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Delaktighet ansåg Gallacksen, Eldh och Ehnfors med flera, hade mycket att göra med att 

patienterna blev säkra i sig själva. (2,3,6). Enligt tidigare studier värderas samtal med läkare 

högt, då det upplevdes som en bra kunskapskälla. Den medicinska informationen kunde 

hjälpa patienterna att förstå vårdprocessen. Då kände patienterna att de fick vara delaktiga (1). 

 

 

Patientens rätt till delaktighet  
En rapport från Socialstyrelsen, visade en samlad redovisning kring hur huvudmän och andra 

vårdgivare arbetade, för att uppfylla patienternas rätt till information, delaktighet och 

medinflytande. Tyngdpunkten i denna rapport var tre delar, dessa tre delar var kopplade till 

hälso- och sjukvården och dess skyldigheter mot patienterna.  

• Individuellt anpassad information 

• Möjlighet att välja behandlingsalternativ 

• Möjlighet att få förnyad medicinsk bedömning  

Delarna var kopplade till den lag som handlar om patientens rätt till information, delaktighet 

och medinflytande. Lagen var från den 1 januari 1999. För att se hur väl hälso- och 

sjukvården följde denna lag, har socialstyrelsen gjort ett antal kartläggningar och studier inom 

projektet ”Patientens ställning”. Kartläggningen har bland annat gått ut med enkäter till 

vårdpersonal och patienter, samt gjort ett antal djupintervjuer inom flera olika landsting. Det 

som framkom i enkätundersökningen var, att hälso- och sjukvårdspersonalens utbildning och 

information om den gällande lagstiftningen varierade kraftigt. Detta var en viktig faktor att 

vara uppmärksam på, eftersom detta kunde bidra till att patienterna inte alltid fick det, som de 

enligt lag har rätt till. Det som ytterligare framkom genom studien var att alla landsting på 

något sätt informerades om rätten till information och val av behandlingsalternativ, men sätten 

som detta gjordes på varierar stort mellan olika landsting. Vissa landsting redovisade 

patientens rättigheter endast på deras webbsida på Internet (7). 

 

Djupintervjuerna med patienter visade att det fanns många hinder och problem i 

kommunikationen mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal, speciellt med läkare (7). 

Patienterna saknade mer lättillgänglig information. Patienterna upplevde även att de fick olika 

besked av olika hälso- och sjukvårdspersonal samt att den information de fick, inte var 

individanpassad för patienten. En viktig faktor för att patienter skulle känna sig och vilja vara 

delaktiga var att de kände att de blev behandlade som individer, och att deras situation 
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behandlas just som en speciell och individuell situation (6,7). Patienterna upplevde ibland att 

de lämnas helt själva för att ta olika beslut. Läkaren eller annan vårdpersonal lade över hela 

beslutet på patienten själv. Den optimala modellen vid delaktighet och beslutstagande var att 

patienten och sjukvårdspersonalen delade lika på ansvaret för beslut som skulle tas (7,8). 

Läkarna som intervjuades menade att det var patienterna som skulle ta besluten. Läkarna 

kunde inte råda dem, utan endast informera om behandlingsmöjligheterna. De intervjuade 

läkarna menade också att det borde ingå mer utbildning/träning, att på rätt sätt vägleda en 

patient fram till ett beslut. Det borde både finnas som träning redan under läkarutbildningen, 

men också på den ”verkliga” arbetsplatsen. I delbetänkandet ”Patienten har rätt” från 

Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation framhölls bland annat; 

”Delaktighet och medverkan i den medicinska beslutsprocessen får inte heller utformas så att 

patienten riskerar att hamna i en konfliktfylld situation med bristande kompetens och stort 

beslutsansvar. Patienten skall inte bara informeras om de olika behandlingsalternativen som 

finns utan vårdpersonalen måste också hjälpa patienten att värdera de olika alternativen, ge 

aktiv vägledning och försäkra sig om att patienten har ett tillräckligt underlag för att kunna 

utöva sitt självbestämmande.” (citat Torkarbladet) (7).  

 

Det bästa sättet som patienterna kunde få information om sina sjukdomar på, var enligt 

socialstyrelsens rapport, då sjuksköterskan var med när läkaren gav den första informationen. 

Det är oftast sjuksköterskan som hade den mesta kontakten med patienten. Efter att läkaren 

gett informationen tog sjuksköterskan vid, för fortsatt information och vägledning. Studien 

visade att det var positivt om sjuksköterskor med särskild kompetens kunde ta över en del av 

informationsarbetet (7). Sjuksköterskan hade då visat sig ha en viktig roll för att få patienten 

att vilja och känna sig delaktig. Det som var allra viktigast var att sjuksköterskan verkligen 

involverade patienten, så att denne kände sig delaktig i besluten som togs (7,9) 

 

 

Rätt tidpunkt för motivation 
För att det skulle bli en framgångsrik vård och rehabilitering, måste patienterna vara 

delaktiga, enligt Gallacksen (3). Trots att vårdpersonal tyckte sig ge, enligt nämnd författare, 

patienten många chanser att vara delaktig, så kände patienten i alla fall sig inte delaktig. En 

anledning till detta kunde vara att vårdpersonalen inte fann rätt tidpunkt för information om 

delaktighet och detta ledde då till missförstånd mellan personal och patient (3). Gallacksen, 
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Timonen och Sihvonen (3,10) har understruket att det var viktigt att finna rätt tidpunkt när 

patienterna själva var motiverad till att vara delaktig. Annars var risken stor att patienten bara 

låtsas vara delaktiga. Dessa tre författare ansåg också att motivationen hade en stor betydelse 

för hur delaktig en patient blev (3,10). En definition av motivation från Nationalencyklopedin 

var att motivationen satt i gång, upprätthöll och riktade beteende. Med denna definition sågs 

en tydlig koppling mellan motivation och delaktighet, ansåg Gallacksen (3). 

 

Gallacksen, Timonen och Sihvonen konstaterade att det som var vikigt för att en patient skulle 

bli delaktig var att patienten respekteras, det ville säga, personal visade respekt för patienten, 

patienten fick kunskap, samt att delaktigheten skedde vid rätt tidpunkt, när patienten var 

motiverad för detta. Motivation var en viktig faktor för deltagandet (3,10).  

 

 

Kommunikation 
Det som kommit fram i tidigare studier var att kommunikationen i vården var betydelsefull. 

Resultat från studierna angående kommunikation visade att förståelse och att bli förstådd, var 

nödvändigt för att skapa en bra relation med patienterna. Bra kommunikation kunde skapas 

genom kontakt och dialog. Användes ett för svårt språk kunde patienterna, enligt Sahlsten och 

Timonen med flera, känna att de inte förstod samt att de fick svårt att ställa egna frågor 

(10,11). Kontakt mellan vårdpersonal och patient var en nödvändighet (2,6), för ett aktivt 

deltagande. Får patienten vara aktiv i sin egen vård, kunde det leda till större delaktighet hos 

patienten. När patienten fick vara aktiv kunde det innebära att denne samtidigt måste ta ett 

ansvar, vilket visade sig vara en positiv faktor som ökade delaktigheten (6,11). För att få 

patienterna att känna att de aktivt deltog i sin egen vård, kunde det vara betydelsefullt med 

aktivt lyssnande från vårdpersonalen och att de kunde ge patienten respons på vad denne hade 

att säga (11). Svaren borde vara både förstående och meningsfulla. När patienterna inte kunde 

utrycka sig själva var det bra om sköterskorna kunde tolka patientens signaler, genom att de 

tog reda på vilket språk patienten talade, såg på kroppsspråket samt personens ansiktsuttryck. 

Det var viktigt om samtalen hade ett mål och kunde ge en möjlighet till feedback för 

patienten, så att denne fick bekräftelse på det den sa (11). 

 

Det kunde vara betydelsefullt med fokus på vad patienterna klarade av i relation till vad de 

behövde. Det bör baseras på samtal mellan vårdpersonal och patienter, som utgår från 
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information och kunskap. Sahlsten och Larsson med flera, ansåg att utbyte av information och 

kunskap kunde hjälpa patienterna att få insikt i deras egen situation, vilket kunde underlätta 

för patienterna att känna delaktighet i deras egen vård (11). 

 

Det kunde vara bra om undersökningar som kontrollerade om patienten kunde ta eget ansvar 

gjordes på ett tidigt stadium. Detta för att kunna se vilken förmåga patienten hade att ta eget 

ansvar. Patientens tidigare upplevelser kunde ha inflytande över deras egen situation, om 

exempelvis patienten hade tagit några avgörande beslut tidigare (11). 

 

Vårdrelation 
Enligt tidigare undersökning som gjorts av Latvala och Janhonen inom psykiatrin, ansåg 

patienterna att det kunde vara viktigt att de fick vara delaktiga och ansvariga i sin egen vård. 

Att känna sig delaktig kunde vara betydelsefullt, för då kände patienterna att de hade en egen 

plats i samhället. Vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska var mycket betydelsefull, 

eftersom chanserna var större att patienterna kunde ta upp fler problem, som kunde 

uppkomma med de sjukdomar som patienterna hade (12). 

 

En del patienter ville känna att de hade kontroll när vårdpersonalen exempelvis skulle ta 

prover eller göra undersökningar med patienten och att detta gjordes vid den tidpunkt som var 

bestämt. Detta för att patienterna skulle slippa ligga och vänta. En del patienter, tyckte inte 

alltid det var positivt att behöva känna att de skulle ha den där kontrollen, eftersom energin 

behövdes till att bli frisk och inget annat. Medan andra patienter tyckte det var bra för då höll 

de sig aktiva. Enligt Kiessling och Kjellgren ansåg patienterna att det var viktigt att 

vårdpersonalen informerade dem, om det skedde någon förändring av det som tidigare var 

bestämt (1). 

 

Förhållanden som kunde hindra patienterna att känna sig delaktiga var hur rutinerna såg ut på 

en avdelning, vårdpersonalens maktutövning över patienten, tvångsvård och medicinering. 

Det var viktigt för patienterna att de hade en bra relation till vårdpersonalen så att de kunde ta 

upp sådant som de själva vet var bra för dem, ansåg Latvala och Janhonen (12).    
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Sahlsten och Timonen med flera, hade i sina studier kommit fram till att det var viktigt att 

patienterna vågade vara delaktiga. Detta för att patienterna skulle våga säga vad de tänkte, 

samt att de skulle våga ställa eventuella frågor som de kunde ha (10,11).  

 

 

Miljöns påverkan 
Sahlsten och Larsson med flera ansåg att brist i miljön var när sjukhusmiljön hindrade 

patienterna till att utöva egenvård. Om rum och utrustning var bristfälliga, måste vårdpersonal 

assistera patienterna med uppgifter, som de annars kunde klara av själva. Om varje patient 

hade ett eget rum med toalett och dusch samt en säng som kunde styras med hjälp av 

elektricitet, kunde patienterna bli mer självständiga och mer involverade i sin egen vård. 

Sahlsten och Larsson med flera, ansåg att om det fanns utrustning och lokaler som gynnade 

patienterna att klara sin egenvård, blev patienterna mer oberoende och de blev då mer 

involverade i sin egen omvårdnad (13). 

 

Många gånger kunde sjukhusmiljön hindra patienterna att vara delaktiga därför att 

organisationen inte är patientcentrerad. Det kunde vara svårt att förändra situationen, eftersom 

det fanns flera parter som var involverade och hade inflytande över organisationen (13). 

 

 

Brist på kompetens hos sjukvårdspersonal 
Enligt Sahstens och Timonens studier, var brist på teoretisk kompetens och praktisk förmåga 

hos sjukvårdspersonal ett hinder för att patienterna skulle kunna känna sig delaktiga. 

Patienterna påvisade att de tyckte att sjuksköterskorna fokuserade mer på pappersarbete än på 

patienterna. Det kunde medföra ett stort hinder för patienterna att de kände delaktighet(10,13). 

 

Sahlsten och Larsson m.fl. hade kommit fram till att, om inte vårdpersonalen hade kunskap 

om patientens hälsostatus resulterade detta i att patienterna kände sig otrygga. För att 

tillgodose patienternas delaktighet, ansåg Sahlsten och Larsson (13), att vårdpersonalen 

behövde mer kunskap i form av erfarenheter. Yngre sköterskor som inte hade så stora 

erfarenheter, ansåg att det var svårare att involvera patienterna så att de blev delaktiga (13). 
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Insåg inte vårdpersonalen hur viktigt det var med ömsesidighet mellan patient och 

vårdpersonal, för att patientdelaktigheten skulle bli så bra som möjligt, kunde det bero på stor 

brist på kunskap hos personalen, ansåg Sahlsten och Larsson (13). Fanns inte denna kunskap, 

kunde patienterna lätt känna, att de inte blev sedda och inte blev uppmuntrade till delaktighet. 

Det spelade då ingen roll hur mycket en sköterska informerade och motiverade (10,13). En 

sjuksköterska som lyssnade fungerade alltid (13). Om en sköterska undvek att svara eller var 

inkompetent, kunde det bidra till att patienterna kände sig otrygga och det kunde leda till att 

patienternas känsla av delaktighet minskades. Fick inte patienterna tillräcklig kunskap kunde 

det vara svårt för dem att förstå vårdsituationen och att få dem motiverade till att bli friska. 

Det kunde också bli fel om sjuksköterskorna använde ett för svårt språk som patienten inte 

förstod. Det kunde leda till förvirring hos patienterna, samt att de kände sig mindre delaktiga 

(10,13). 

 

 

Skillnader i delaktighet hos cancer sjuka och friska patienter 
I studier av Degner och Sloan (14) var syftet att undersöka hur patienter med cancer 

uppfattade sin delaktighet i jämförelse med deltagare som inte drabbats av cancer. Resultatet 

visade att majoriteten (59%), i den första gruppen med cancer diagnostiserade patienter, ville 

att läkaren skulle ta besluten om deras behandling, medan 64% av den ”friska” gruppen 

trodde att de själva ville bestämma över sin egen behandling om de fick cancer. 51% av 

personerna i den cancersjuka gruppen ville att deras läkare och familjer skulle dela på 

ansvaret om beslut av behandlingar, om patienten var för sjuk för att kunna delta i beslutet om 

behandling. I den friska gruppen var motsvarande resultat 46% (14).  

 

Beaver och Luker med flera (15) hade utfört en annan studie med syftet att ta reda på hur 

kvinnor i två grupper ville vara delaktiga i besluten om sin egen behandling och vård. En 

grupp bestod av kvinnor med nyligen diagnostiserad bröstcancer (150 st). Dessa kvinnor hade 

en medelålder på 54.8 år. Den andra gruppen bestod av kvinnor med godartade ”förändringar” 

i bröstet/brösten (200 st). Medelåldern hos dessa kvinnor var 39.2 år. Studien gick ut på att ta 

reda på hur kvinnorna i de båda grupperna ville vara delaktiga i besluten om sin egen 

behandling och vård. Resultaten i studien kom fram genom att deltagarna fick svara med hjälp 

av en femgradig skala. I gruppen med nyligen diagnostiserade kvinnor, svarade majoriteten 

att de föredrog att vara passiva. De ville helst lämna över besluten till sin läkare. I den andra 
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gruppen med kvinnor som hade godartade förändringar, var resultatet något annorlunda. 

Dessa kvinnor föredrog att besluten skulle ske genom ett samarbete mellan läkaren och 

patienten (15).   

 

I en annan studie som handlade om coloncancerpatienter, visade det sig att den enskilde 

patienten ville ha en aktiv roll i besluten kring sin behandling och vård, samt att de hade 

samma ställningstagande ett år efter operationen. Studier visade även att cancerpatienter i en 

del fall kunde bli mer aktiva än andra patientgrupper. Detta för att det handlade om en dödlig 

sjukdom och de ville vara säkra på att de fick den bästa vård och behandling (16,17).  

 

 

Problemformulering 
Delaktighet hos patienter visade sig vara väldigt positivt för omvårdnaden och vården 

(1,2,3,6,13). Tyvärr kunde det finnas flera problem, då det gällde delaktighet. Problemen 

kunde vara att det inte alltid var lätt för vårdpersonalen, att få patienterna så att de ville vara 

delaktiga (1,3,7,10,13,), och att patienterna ibland inte alltid upplevde att de fick vara 

delaktiga, även om de önskade det (3,7, 13). I den här studien skulle uppsatsförfattarna 

försöka se hur patienter egentligen ställde sig till delaktighet inom omvårdnaden, samt hur de 

upplevde att de verkligen fick det.  

 

 

 
 

Syfte 
Syftet var att undersöka hur patienterna föredrog att vara delaktiga i sin egen omvårdnad inom 

sluten somatisk vård. Även att se om överensstämmelse förelåg om patienterna önskade vara 

delaktiga i planeringen av sin egen omvårdnad och hur de uppfattade att de fick vara 

delaktiga.  

 

 

Frågeställningar 
1. Hur föredrog patienterna att vara delaktiga i planeringen av sin egen omvårdnad? 
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2. Hur uppfattade patienterna att de fick vara delaktiga i planeringen av sin egen omvårdnad? 

 

3. Hur överensstämde det mellan hur patienterna föredrog att vara delaktiga med hur de 

uppfattade att de fick vara delaktiga, i planeringen av sin egen omvårdnad? 

 

Definition  
I denna studie så är definitionen på delaktighet i vården när patienterna involveras i sin egen 

vård samt att de har vetskap om sin situation. 

 

 

Metod 
Datainsamlingen är hämtad från en större datainsamling, Urval, exklusions respektive 

inklusions kriterier och tillvägagångssätt är i enlighet med Jan Florins studie.  

 

Design 
Denna studie är en tvärsnittsstudie, enkätstudie.  
 

Population och urval 
De personer som blivit tillfrågade och som sedan deltagit i studien är patienter som nyligen 

blivit utskrivna från sjukhus. De har vårdats på en av de 16 somatiska avdelningar vid två 

sjukhus. Dessa sjukhus är Falu lasarett (F) och Örebro universitetssjukhus (Ö). De kliniker 

som deltagit är: ortopeden(F), kirurgen (F),  medicin (F+Ö), urologen (Ö), lungmedicinska 

(Ö) samt kardiologen (F + Ö). 

De kriterier som de deltagande ska ha uppfyllt är att de ska vara 18 år fyllda eller äldre samt 

att de skall ha vårdats på någon av ovanstående kliniker vid något av de två sjukhusen. 

Om någon patient inte kunde delta på grund av att den exempelvis saknade förmåga att 

kommunicera på svenska eller hade andra brister som gjorde att patienten inte kunde delta, så 

bedömdes detta av sjuksköterska i samband med utskrivningen. 
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Sammanlagt har 876 personer deltagit och det är 487 personer som har besvarat enkäten. På 

frågan om delaktighet så var det 59 av de 487 som inte besvarat denna fråga. Den slutliga 

gruppen av deltagande blev då 428 personer.   

 

De patienter som deltagit i denna studie hade en ålder som var mellan 18 och 94 år. 

Medelåldern var 64 år och medianen var 65 år. 

 

59,8% var män och 40,2% var kvinnor. 

 

60 % av de deltagande patienterna var make/maka eller sambo. Ca 25% var ensamstående och 

ca 11% var maka/make eller sambo med barn. 

 

De deltagare som hade utbildning i form av folkskola var ca 38%. De som hade 

gymnasieutbildning var 21% och de som hade högskola eller universitetsutbildning var också  

21%. 11% hade grundskoleutbildning och ca 9% hade realskola. 

 

Vad beträffade sysselsättning var 64% var pensionärer, 32% yrkesarbetande, 1% studerande 

och 3% arbetssökande. 

 

De deltagare som tidigare arbetat i vården var 22% och 78% hade inte arbetat inom vården 

tidigare. 

 

91% av deltagarna hade tidigare varit inlagda på sjukhus och 8,5% hade det inte. 

De som varit inlagda på samma avdelning tidigare var 45% och 55% hade inte varit på 

avdelningen tidigare. 

 

Datainsamlingsmetod 
Insamlingen av svaren från deltagarna skedde genom datainsamling. Tiden för detta var 2 

månader, på några av avdelningarna blev detta förlängt med 1 månad. Efter att patienterna 

skrivits ut från någon av avdelningarna så skickades ett informationsbrev ut inom 8 dagar, till 

de patienter som var villiga att ställa upp i studien. Detta brev innehöll ett formulär med 

informerat samtycke, enkäten samt ett svarskuvert.  
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Formuläret med informerat samtycke innehöll förutom att delta i studien, även samtycke om 

att forskargruppen fick ta del av deltagarnas patientjournal samt att det var godkänt för 

forskargruppen att hämta ut uppgifter om respondenternas medicinska diagnos samt deras 

vårdtid. Om inte forskargruppen fått något svar efter 3-4 veckor så skickades en påminnelse 

ut. 

 

För att kunna identifiera de deltagande patienterna så gjordes detta genom att de hade 

regelbunden kontakt med avdelningen. 

En gång per vecka skickades från avdelningen till forskargruppen en lista med namn och 

adress på de personer som är före detta patienter och som gett tillstånd till avdelningen att 

göra så. Detta med tanke på sekretessen. Denna studie är godkänd av etisk nämnd. Detta 

godkännande finns och är; Uppsala, nummer 2005:355 

  

 

Mätinstrument 
I studien användes en enkät som var strukturerad, den innehöll fem olika områden, med frågor 

på vart och ett av områdena. I denna studie användes endast två av dessa fem områden. De 

områden som användes av demografiska data, samt prefernser för att vara delaktig i olika 

områden. 

 

 För att respondenterna i studien skulle kunna besvara dessa frågor så användes ett instrument 

som är utvecklat av Degner och Sloan (1992). Instrumentet bygger på att fem kort används, 

dessa kort visar på fem olika roller som en patient kan ha vid beslutsfattande situationer. 

Korten går från att som patient vara helt passiv och lämna alla besluten till sjuksköterskan till 

att i det mittersta kortet dela lika på beslutet tillsammans med sjuksköterskan till att i det sista 

kortet fatta beslutet helt själv, vara aktiv.  Detta instrument med dessa kort var först inriktade 

på att användas mellan läkare och patient, men de har sedan skrivits om för att även kunna 

användas mellan sjuksköterska och patient. I andra studier där detta instrument har används så 

har patienten fått rangordna de fem korten utifrån den ordning som beskrev bäst hur patienten 

skulle vilja ha det, till det kort som låg längst bort utifrån hur patienten själv kände. Till denna 

studie så har korten används på enligt en annan metod, istället för att respondenterna skulle 

rangordna de fem alternativen så har de har gjorts om till svarsalternativ i den enkät som 
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användes i denna studie. Respondenterna svarar då genom att sätta ett kryss för det alternativ 

som denne tycker stämmer bäst in.     

 

   
 

Utifrån två perspektiv så fick respondenterna svara på frågorna i enkäten: 1] preferenser för 

delaktighet i beslutsfattande och [2], om så var aktuellt, upplevd delaktighet i beslutsfattande 

under den senaste sjukhusvistelsen.  Totalt behandlades elva områden utifrån dessa två 

perspektiv.  De elva områdena som fanns med är hämtade från sökorden för status i VIPS 

modellen. Områdena belyser vilka behov och problem patienter kan ha, och där omvårdnaden 

kan spela en roll. 

 

Tillvägagångssätt 
Materialet till denna uppsats bestod av den undersökning som gjort bland patienter kring det 

valda ämnet. De elva områdena som studerades var; omvårdnad i allmänhet, kommunikation, 

andning och cirkulation, nutrition, elimination, hud och slemhinnor, aktivitet i dagliga livet, 

sömn och trötthet, smärta, känslor och andligt och kulturellt. Det första området om 

omvårdnad i allmänhet, användes som en grund för resultatet medan de andra områdena mera 

specifikt pekade på olika områden inom omvårdnaden.  
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Materialet studerades först utifrån bakgrundvariablerna, där uppsatsförfattarna kunde få fram 

medelålder på respondenterna, vilket boendesituation som var det vanligaste och så vidare. 

Detta för att få en bakgrund och större förståelse för vilka respondenterna var, vilket 

förhoppningsvis kunde leda fram till ett bättre resonemang i diskussionen kring de resultat 

som kom fram. Det var åtta bakgrundvariabler med i enkäten och uppsatsförfattarna valde att 

ta med alla dessa; ålder, kön, boendesituation, utbildning, sysselsättning, arbete i vården, 

tidigare sjukhusvistelse samt om patienten tidigare varit inlagd på samma avdelning.    

 

 

Statisktisk bearbetning/Analys och tolkning av data 
Bearbetning av all data gjordes med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Det test som används 

vid hypotesprövning är sign-test.  

 

 

Resultat 

Resultattabell  
 
                              Hur patienterna föredrog                Hur patienterna uppfattade   
                                                att delta                                          att de fick delta 
 Mer 

passiv 
Överens Mer 

aktiv 
 Mer 

passiv 
Överens Mer 

aktiv 
P-värde 

Omvårdnad i 
allmänhet 

 
48,1% 

 
25,9% 

 
21,3% 

  
43,9% 

 
19,2% 

 
9,8% 

 
>0.001 

Kommunikation 40,2% 26,6% 20,1%  35,3% 16,1% 9,1% >0.001 
Andning och 
cirkulation 

 
56,8% 

 
14,5% 

 
8,6% 

  
35,3% 

 
7,5% 

 
3,5% 

 
>0.001 

Äta och dricka 31,5% 20,8% 29,0%  22,9% 11,0% 15,2% >0.001 
Toalettbestyr 30,8% 19,9% 29,9%  20,3% 9,6% 17,1% >0.001 
Hud och 
slemhinnor 

 
48,4% 

 
15,7% 

 
12,6% 

  
22,9% 

 
7,0% 

 
4,2% 

 
>0.001 

Aktivitet i det 
dagliga livet 

 
25,7% 

 
18,5% 

 
37,9% 

  
15,4% 

 
10,0% 

 
22,4% 

 
>0.001 

Sömn och 
trötthet 

 
35,7% 

 
23,4% 

 
24,3% 

  
22,0% 

 
15,2% 

 
13,8% 

 
>0.001 

Smärta 44,6% 21,0% 20,1%  35,7% 11,9% 9,1% >0.001 
Känslor 27,8% 23,8% 24,8%  15,7% 9,6% 10,3% >0.001 
Andligt och 
kulturellt 

 
10,7% 

 
8,4% 

 
49,3% 

  
3,5% 

 
3,0% 

 
15,2% 

 
>0.001 

 
 
På den första frågan som handlade om omvårdnad i allmänhet och där frågan var hur de 

fördrog att delta var det 48,1% av de tillfrågade som ville vara mer passiva, 25,9% var 
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överens med vårdpersonalen som betyder att patient och vårdpersonal delade lika på ansvaret 

vad gällde omvårdnaden, 21,3% ville vara mer aktiva i den egna omvårdnaden. Hur 

patienterna uppfattade att de fick delta på den första frågan var det 43,9% som uppfattade att 

de fick vara mer passiva, 19,2% uppfattade att det var överens med vårdpersonalen och 9,8% 

uppfattade att de fick vara mer aktiva. 

 

 

På fråga två som handlade om kommunikation och där frågan var hur patienterna föredrog att 

delta så var det 40,2% som ville vara mer passiva, 26,6% föredrog att dela lika på ansvaret 

med vårdpersonalen och 20,1% föredrog att vara mer aktiva. Hur patienterna uppfattade att de 

fick delta i kommunikationen så var det 35,3% som uppfattade att de fick vara mer passiva, 

16,1% uppfattade att de delade lika med vårdpersonalen på ansvaret och 9,1% uppfattade att 

de fick vara mer aktiva. 

 

Den tredje frågan som var om andning och cirkulation var det 56,8% som föredrog att vara 

mer passiva, 14,5% föredrog att dela lika på ansvaret med vårdpersonal och 8,6% föredrog att 

vara mer aktiva. Patienternas uppfattning om de fick delta i denna fråga var att 35,3% 

uppfattade att de fick vara mer passiva, 7,5% uppfattade att de delade lika på ansvaret med 

vårdpersonalen och 3,5% uppfattade att de var mer aktiva. 

 

Frågan som handlade om att äta och dricka och där föredrog 31,5% att vara mer passiva, 

20,8% föredrog att dela lika på ansvaret med vårdpersonalen och 29,0% föredrog att vara mer 

aktiva. Hur patienterna uppfattade att de fick delta på frågan om att äta och dricka så var det 

22,9% som uppfattade att de fick vara mer passiva, 11% uppfattade att de delade lika på 

ansvaret med vårdpersonalen och 15,2% uppfattade att de fick vara mer aktiva. 

 

Frågan som belyste toalettbestyr så föredrog 30,8% att vara mer passiva, 19,9% föredrog att 

dela lika  på ansvaret med vårdpersonalen och 29,9% föredrog att vara mer aktiva. 20,3% 

uppfattade att de fick vara mer passiva, 9,6% uppfattade att de delade lika på ansvaret med 

vårdpersonalen och 17,1% uppfattade att de fick vara mer aktiva. 

 

På frågan som handlade om hud och slemhinnor föredrog 48,4% att vara mer passiva, 15,7% 

föredrog att dela lika på ansvaret med vårdpersonalen och 12,6% föredrog att vara mer aktiva. 
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Hur patienterna uppfattade att de fick delta så var det 22,9% som uppfattade att de fick vara 

mer passiva, 7% uppfattade att de delade lika på ansvaret med vårdpersonal och 4,2% 

uppfattade att de fick vara mer aktiva. 

 

På frågan om aktivitet i det dagliga livet så svarade de flesta 37,9% att de föredrog att vara 

mer aktiv i sitt deltagande om planeringen av sin egen omvårdnad. Ca en fjärde del (25,7%) 

svarade att de ville vara mer passiva, och ca 18,5% svarade att de ville dela lika med 

sjukvårdspersonalen angående beslut som gällde deras omvårdnad. På den andra del frågan 

om hur de uppfattade att det fick vara å svarade majoriteten, 22.4%, att de ville vara mer 

aktiva i deltagandet, medan 15,4% svarade att de ville vara mer passiva, och sist 10% som 

ville dela lika med sjukvårdspersonalen.  

 

Sömn och trötthet var ett annat omvårdnadsområde som deltagarna fick svara på. Där svarade 

35,7%, att de föredrog att vara passiva, medan ungefär lika många av deltagarna ville vara 

mer aktiva eller dela lika, ca 24% på varje. Deltagarna uppfattade att de fick vara mer passiva 

(22%), medan 15,2% resp. 13.8% uppfattade att de fick dela lika resp. vara mer aktiva.    
 

På frågan om smärta så var det en stor majoritet på 44.6% som ville vara mer passiva. På de 

andra två svarsalternativen så var det ca 20% som svarade på var och en av frågorna. På andra 

del frågan om hur patienterna uppfattade att de fick vara så var det även här en stor majoritet 

som svarade mer passiv. Medan de andra svarsalternativen endast hade ca 10% på varje 

svarsalternativ. 

 

Nästa frågeområde var känslor, och där var antal svarande på de tre svarsalternativen jämna 

men en viss övervikt på svarsalternativet mer passiv (27.8%). Pa andra del fråga om hur de 

uppfattade att de fick vara svarade en majoritet 15.7% att de uppfattade att de fick vara mer 

passiva. På de andra två svarsalternativen så svarade ca 10% på båda alternativen.  
 

På sista frågeområdet som handlade om andligt och kulturellt, så svarade en stor majoritet 

49,3% att de ville vara mer aktiva, 10,7% ville vara mer passiva och 8,4% ville dela lika med 

sjukvårdspersonalen. Majoriteten av patienterna uppfattade att de fick vara mer aktiva 

(15,2%), medan endast en fåtal ca 6% ville vara mer passiva eller dela lika med 

sjukvårdspersonalen.  
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Analys av resultat 
H0 - Påvisar att det inte finns någon skillnad mellan hur patienterna ville vara delaktiga med 

hur de fick vara delaktiga i planeringen av deras egen omvårdnad inom sluten somatisk vård. 

 

H1 - Påvisar att det finns skillnad mellan hur patienterna ville vara delaktiga med hur de fick 

vara delaktiga i planeringen av deras omvårdnad inom sluten somatisk vård. 

 

Enligt detta sign-test visade resultatet hur patienten föredrog att vara delaktig och detta fick 

högre värden. Det kan då utläsas att patienterna i studien upplevde sig vara mer passiva, än 

vad de föredrog att vara. Detta resultat gällde på alla de elva frågeområdena. Detta visar också 

att vår H1 hypotes kan stärkas genom detta statistiska samband.  Eftersom p-värdet är > än 

0.001 så är sannolikheten att slumpen skulle ha gjort detta liten, det stärker hypotesen att det 

är en skillnad mellan hur patienterna föredrog samt hur de upplevde att de fick vara delaktiga 

i planeringen av sin egen omvårdnad.    

 

 
 

Diskussion 

Huvudresultatet 
Syftet med denna studie, var att undersöka hur patienter föredrog att vara delaktiga i sin egen 

omvårdnad inom sluten somatisk vård, samt om det överensstämde mellan vad de önskade 

och hur de uppfattade delaktigheten. Resultatet som denna studie kommit fram till visade att 

majoriteten av patienterna ville vara passiva i sin delaktighet inom de flesta av de elva 

områdena, samt att de även upplevde att de fick vara det. Det kan dock genom den statistiska 

testet utläsas att patienterna i studien upplevde sig vara mer passiva, än vad de föredrog att 

vara. Detta resultat gällde på alla de elva frågeområdena. Detta visar också att vår H1 hypotes 

kan stärkas genom detta statistiska samband.  Eftersom p-värdet är > än 0.001 så är 

sannolikheten att slumpen skulle ha gjort detta liten, det stärker hypotesen att det är en 

skillnad mellan hur patienterna föredrog samt hur de upplevde att de fick vara delaktiga i 

planeringen av sin egen omvårdnad.    

 20



    

 

 

Resultatdiskussion 
Det första frågeområdet handlade om hur patienterna upplevde omvårdnaden i allmänhet. Där 

patienterna fick svara på hur de föredrog att delta så ville majoriteten vara mer passiva i 

omvårdnaden. Det var minst antal patienter som ville vara mera aktiva. Det var även en 

majoritet som uppfattade att de fick vara mer passiva. På grund av att det var bortfall på vissa 

frågor, speciellt i andra del frågan, kan det vara svårt att veta om resultatet ger ett rättvisande 

svar, om patienterna verkligen upplevde att de var delaktiga i sin egen omvårdnad. 

   

Kommunikation är ett ämne som togs upp i fråga två och där föredrog patienterna att vara mer 

passiva. Det var också så majoriteten uppfattade att de fick vara. Minst antal patienter ville 

vara mer aktiva. Det var ganska många av dem som deltog i studien, som tillsammans med 

vårdpersonalen kom överrens, vad gällde kommunikationen. Det var i frågan om hur de 

föredrog att det var. I frågan om hur de uppfattade att det var, var det inte lika många som 

ville tillsammans med vårdpersonalen, komma överrens om kommunikationen. 

Uppsatsförfattarna konstaterade, det var fler patienter som svarade på frågan om hur de 

föredrog att det skulle vara, jämfört med frågan om hur de upplevde att det var.  

 

I frågeområde tre som handlade om andning och cirkulation, var det ett stort bortfall på 

patienter, i frågan som tog upp om hur de uppfattade att det var. Bortfallet var där 53,7% och i 

den första del frågan var det ett bortfall på 20,1%. Detta gör att resultatet kunde bli 

missvisande, om det verkligen stämde överrens mellan den roll patienterna önskade att det 

var, jämfört med den roll som de verkligen fick. I båda frågorna ville patienterna vara passiva, 

men på grund av det stora bortfallet i del fråga två, ställde sig uppsatsförfattarna sig lite 

tveksamma till, om resultatet mellan dessa två del frågor verkligen stämde.  

 

Vad gällde att äta och dricka, som togs upp i frågeområde fyra, var det ganska jämbördigt på 

dem som ville vara aktiva och de som ville vara passiva, med lite övervikt på att det var fler 

som ville vara passiva. Detta resultat gällde för den första del frågan, om hur de föredrog att 

det var. På frågan om hur de uppfattade att det var, så var det en större skillnad på dem som 

ville vara passiva och de som ville vara aktiva. Även där var det de som upplevde att de fick 
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vara passiva i majoritet. De patienter som svarat att de överensstämde, var något fler i frågan 

om hur de föredrog att det var, i jämförelse med frågan om hur de upplevde att det var.  

 

I fråga fem som handlade om toalettbestyr så var det som i förgående område ganska 

jämbördigt mellan de som ville vara aktiva och på dem som ville vara passiva. Det var bara 

ett fåtal fler som ville vara passiva. Det kunde enligt uppsatsförfattarnas egna reflektioner 

bero på att det kanske är lite känsligt med att sköta sina toalettbehov, och att det på grund 

detta var många som ville vara aktiva där. Bortfallet var inte heller så stort i den frågan. Det 

vill säga, det var många patienter som besvarade både hur de föredrog att det skulle vara och 

hur de sedan uppfattade att det var. 

 

På frågeområdet som handlade om hud och slemhinnor och hur patienterna föredrog att det 

skulle vara, var det ett ganska stort bortfall 23,4%. Detta gör att uppsatsförfattarna uppfattade 

att många av patienterna i studien inte ansåg sig ha något problem inom detta område, och 

därför valde att inte svara på frågan eller ansåg att de inte kunde svara. Men av dem som 

svarade, så svarade de allra flesta att de ville vara passiva. På andra frågan om hur patienterna 

uppfattade att det verkligen var, svarade en majoritet att de uppfattade att de fick vara mer 

passiva. Inom detta frågeområde drog uppsatsförfattarna slutsatsen att majoriteten av 

patienterna i studien både ville och fick vara mer passiva. 

 

Aktivitet i det dagliga livet var det sjunde frågeområde, och där svarade majoriteten av 

patienterna att det ville vara aktiva. På frågan om hur det verkligen såg ut, menade majoriteten 

att de fick vara aktiva. Även på detta frågeområde kunde uppsatsförfattarna dra slutsatsen att 

det för majoriteten stämde bra överens mellan önskemål och hur det sedan blev.     

 

Frågeområde åtta handlade om sömn och trötthet. Där ville majoriteten av patienterna vara 

passiva. På andra del frågan om hur patienterna upplevde att det egentligen var, uppgav en 

majoritet att de fick vara som de önskade, nämligen passiva.  

  

Smärta handlade det nionde frågeområdet om. Det som kom fram i resultatet var att de flesta i 

studien ville vara passiva. Enkätsvaren visade även att de flesta av patienterna i studien fick 

som de ville. Resultatet visade att majoriteten upplevde att de fick vara passiva. 

Uppsatsförfattarna funderade över om resultaten i frågorna om smärta och sömn har ett 

samband eftersom de flesta av patienterna ville vara passiva och att majoriteten även upplevde 
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att de fick vara det. Om det kunde vara att både patienter och hälso- och sjukvårdspersonal 

endast såg läkemedel som omvårdnadsåtgärder vid problem på dessa två områden inom 

omvårdnaden. Att det var självklart att ge en patient som har ont, ett smärtstillande läkemedel 

respektive att ge en patient som har svårt att sova en sömntablett/insomningstablett. Samma 

sak kanske gällde patienterna, att de också ville och trodde att det är det enda som kunde 

göras, vid problem på dessa två områden. Kanske skulle vårdpersonalen behövt ge mer 

information till patienterna, om andra metoder som kunnat avhjälpa dessa problem, utan att ta 

till läkemedel. Om det varit så, kanske resultatet blivit annorlunda, där flera patienter både 

hade velat och upplevt, att de var mer aktiva i sin egen omvårdnad. Kanske hade det behövts 

börjats med att påminna personalen om andra åtgärder som gick att använda, så att de kunde 

förklara och hjälpa patienterna med det. 

 

Nästa frågeområde handlade om känslor och det var det tionde området. Här var bortfallet 

stort på båda del frågorna. Uppsatsförfattarna funderade om det kan vara för att patienterna 

eller personalen hade svårt för att nå varandra på detta område. Det kanske var lättare att prata 

om smärta än att prata om känslor. Resultatet visade att majoriteten av patienterna föredrog att 

vara passiva, och att detta för majoriteten även stämde överens med vad majoriteten 

uppfattade att de fick vara.  

 

Andligt och kulturellt handlade det elfte och sista frågeområde om och där var bortfallet 

väldigt stort på båda del frågorna. Av resultatet gick det kanske inte att få fram någon säker 

bild av hur det egentligen såg ut. Uppsatsförfattarna funderade om det är en aspekt som är 

svår att prata om, liksom känsloområdet. Det kanske inte togs upp överhuvudtaget, och då 

kunde inte heller patienterna svara i denna studie hur de upplevde att de fick vara inom detta 

område.   

 

Överlag tror uppsatsförfattarna, att det skulle behöva arbetas mer på de områden där 

patienterna i studien ville vara passiva och även upplevde att de fick vara det. Detta särskilt 

som det statisktiska sambandet visade att patienterna fick vara mer passiva än vad de önskade. 

Resultatet visade att det endast i två frågeområden, aktivitet i det dagliga livet samt andligt 

och kulturellt, att majoriteten föredrog att vara aktiva, samt även upplevde att det fick vara 

det. På frågeområdena nutrition och toalettbestyr, var det ganska jämt mellan de som ville 

vara aktiva och de som ville vara passiva, men en liten majoritet som ville vara passiva vägde 

över. Lika var det för hur patienterna upplevde att det blev på dessa två frågeområden. 
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Uppsatsförfattarna frågade sig varför det var på dessa områden som patienterna föredrog att 

vara aktiva? I frågan om aktivitet i det dagliga livet hade uppsatsförfattarna en tanke om 

varför majoriteten föredrog att vara aktiva samt även att de upplevde att de fick vara det. 

Denna tanke var att det är ett område som kanske på ett mer naturligt sätt kopplas till aktivitet. 

Att patienterna inte tycker detta område känns så främmande och att det då känns mer rätt att 

vara mer aktiv. När det gäller det andra området om andligt och kulturellt, var det ett väldigt 

stort bortfall. Uppsatsförfattarna hade en fundering om att det kanske var så att de som 

faktiskt svarat på frågan var väldigt aktiva inom detta område och att det då blev naturligt att 

vara det även under denna period, istället för att överlåta det till sjuksköterskan.   

 

Med att arbeta mer, menade uppsatsförfattarna, att det skulle ha behövts utbildning till 

personalen inom de olika områdena, samt att presentera olika valmöjligheter för patienterna, 

detta menar även författarna till studie 7. Detta för att patienterna ska kunna få bättre 

information av personalen om olika valmöjligheter. Om en patient hade fått flera 

valmöjligheter presenterat för sig, trodde uppsatsförfattarna att chansen för att patienten skulle 

vilja ha varit mer aktiv ökat. Om det sedan hade blivit så i verkligheten, tror 

uppsatsförfattarna att det handlar mycket om att personalen verkligen informerade patienterna 

och lyssnade om de ville vara aktiva, så att personalen inte ”bara körde på” som de alltid 

gjort. Uppsatsförfattarna har kommit fram till att det handlar mycket om att sätta patienten i 

centrum. Detta kunde även hänvisas till andra studier som gjorts på området, då till exempel 

studie 7 och 13, där det kommit fram att om en bra delaktighet skulle kunna ske från 

patientens sida, behövdes det att patienten kände att denne var i centrum. 

  

Det var också viktigt, ansåg både uppsatsförfattarna och flera studier (11,12), att det fanns en 

bra relation mellan sjuksköterskan och patienten. Fanns inte en god relation, riskerade 

delaktigheten att bli sämre eller utebli. Det som också kommit fram i andra studier (3) och 

som även uppsatsförfattarna ansåg var att det var viktigt vilken tidpunkt som vårdpersonalen 

tog upp detta med delaktighet, med patienten. För vid vissa tidpunkter kanske personalen inte 

alls kunde få en patient att bli aktivt deltagande i planeringen av sin egen omvårdnad. Hälso- 

och sjukvårdspersonalen hade kanske behövt lära sig att läsa av patienter och lära sig känna in 

vad som kunde ha varit en lämplig tidpunkt för att ta upp frågor som berörde delaktighet. 

Studier (3) visade även på sambandet mellan motivation och delaktighet, och motivationen 

var också något som en patient inte jämt hade. Det var ytterliggare en anledning till varför det 

var viktigt att hitta ”rätt” tidpunkt.  
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Men lika viktigt visade studier (3) att det är att patientens val verkligen respekterades, vilket 

även uppsatsförfattarna ansåg. Att hälso- och sjukvårdspersonal skulle råda och vägleda 

patienten var viktigt, men sedan måste personalen också kunna respektera patientens val. Om 

inte patienten kände att denne respekteras för sina val så kunde det enligt studier (3) bli så att 

patienten låtsades vara delaktig. Lika viktigt som det var att låta patienten vara delaktig, lika 

viktigt var det att läkare och sjuksköterskor fick utbildning i att hjälpa patienten vara delaktig. 

Detta för att undvika att patienten riskerades att bli lämnad ”ensam” med sina val, det var inte 

det som är meningen, anser både en studie (7) och även uppsatsförfattarna.  

 
Slutsats som kunde dras var att patienterna i denna studie som tidigare angetts föredrog att 

vara passiva och det kunde kanske enligt uppsatsförfattarna bero på att det flesta 

respondenterna var äldre patienter (medelålder var 64 år och medianen 65 år). 

Uppsatsförfattarna funderade över om det hade blivit ett annat resultat om majoriteten varit 

yngre patienter. Kanske hade fler då velat vara aktiva. Men uppsatsförfattarna funderade då 

vidare på om det även då hade stämt överens med hur de föredrog och hur det blev. 

Uppsatsförfattarna menade att det kanske hade kunnat bli så att de yngre patienterna hade 

velat vara aktiva, men sedan inte upplevt att de hade fått vara det. Det kunde också vara när 

en patient kommer till lasarettet och blir inlagd på sjukhus, så blir det automatiskt att denne 

lägger allt i vårdpersonalens händer. Patienterna kanske hade ett fullgott förtroende för 

vårdpersonalen också. Om denne är sjuk orkade kanske han eller hon inte bry sig så mycket, 

utan ville gärna att personalen skulle ta ansvaret.  

 

En annan variabel som enligt uppsatsförfattarnas slutsatser kunde ha påverkat resultatet var att 

så många som 91% tidigare hade varit inlagda på sjukhus, och 45% hade tidigare varit inlagda 

på samma avdelning. Detta kanske kan tyda på att det var patienter som varit mycket sjuka 

och då kunde uppsatsförfattarna dra en parallell till den studie 14 som handlade om hur 

cancerpatienter ville ha det med delaktigheten. Det som kom fram var att majoriteten av 

cancerpatienterna ville vara passiva och låta vårdpersonalen ta deras beslut. Kanske skulle det 

då ha blivit ett mera ”passivt resultat” i denna studie, om det var många patienter som varit 

mycket sjuka.  

 

Det var svårt att kunna dra slutsatser ur detta resultat, eftersom det fanns mycket bortfall i en 

del frågor. Svaren hade troligtvis blivit annorlunda om alla patienter svarat på alla frågor. 
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Dessutom var det i stort sett bara äldre patienter. Svaren hade kanske kunnat bli annorlunda 

om det hade varit fler patienter som varit yngre. Uppsatsförfattarna ansåg att signifikansen 

skulle ha blivit mer tillförlitlig om det hade varit en större spridning på ålder. Som det tidigare 

skrivits var det nog många gånger när en patient kom till en avdelning att patienten inte var 

riktigt frisk. Det fanns då inte tillräckligt med energi för att föredra att vara aktiva i de olika 

situationerna. En annan anledning till att många ville vara mera passiva kan enligt 

uppsatsförfattarna bero på att patienterna kände ett stort förtroende för vårdpersonalen. Om 

det är på det viset, är det väldigt positivt. Skulle inte patienterna ha förtroende för 

vårdpersonalen, skulle det blivit svårigheter att bedriva en bra vård. Men samtidigt ansåg 

uppsatsförfattarna att den bästa vården bedrevs i samarbete med patienterna, det vill säga att 

de fick bli mera aktiva.  

 

Att de fick känna sig delaktiga kunde enligt uppsatsförfattarna vara betydelsefullt för 

tillfrisknandet. Om patienterna kände det som att de blev överkörda av vårdpersonalen, blev 

det nog svårt för patienterna att ta in informationen och veta hur de skulle göra samt att ha 

motivationen uppe till att bli friska. Denna undersökning kunde vara betydelsefull för 

personalen att se hur patienterna ville ha det, samt att patienterna med denna undersökning 

kanske kunde få ett annat perspektiv på vården. Om patienterna någon mer gång skulle bli 

inlagda, kanske de tänkte mer på hur de ville ha det i sin egen omvårdnad och då kunnat bli 

mer aktiva och delaktiga i planeringen av sin egen omvårdnad. Uppsatsförfattarna och flera 

studier (bland annat 1,3) ansåg att det var viktigt att patienten blir delaktig i planeringen av sin 

egen omvårdnad för att omvårdnaden och vården skulle blir så bra som möjligt för den 

enskilde patienten.  

 

 
 

Metoddiskussion 
Underlaget var bra för att ge svar på våra frågor, men på grund av ett stort bortfall på en del 

frågor, var det på vissa av omvårdnadsområdena svårt att veta hur väl studien återspeglade sig 

på verkligheten. I denna studie var det mest äldre patienter som deltog. Det kanske skulle ha 

blivit ett annat och mer användbart resultat om åldersspridningen varit mer varierad. Det hade 

då kunnat gå att tillämpa de resultat som kommit fram i en större utsträckning.  
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Som tidigare nämnts var det i vissa frågeområden ett stort bortfall, vilket gör det svårt i en del 

fall att dra slutsatser hur det stämde överens med hur patienterna föredrog att det skulle vara 

samt hur det verkligen blev. 

 

Den interna validiteten kunde ha hotats på grund av att respondenterna inte hade svarat 

sanningsenligt, alltså hur de egentligen ville ha det eller uppfattade att det sedan var. Den 

externa validiteten ansåg uppsatsförfattarna var god i den mening att det gick att generalisera 

resultatet på en större population, eftersom urvalet av patienterna skedde från flera olika 

kliniker och från två landsting. Men den externa validiteten hotades ändå i denna studie på 

grund av ett stort bortfall, då speciellt under vissa frågeområden.   

 

Mätinstrumentets validitet kan anses som god eftersom respondenten tvingas att ta ställning 

genom att besvara frågorna med de fem svarsalternativen. För att få en högre validitet är det 

också viktigt att frågeformuläret är utformat så att det mäter det som det ska mäta. Detta 

mätinstrument som användes i denna studie var utformat så att det täckte många områden 

inom omvårdnad. Genom att istället för en femgradig skala använda en fyrgradig svarsskala 

så undviks slentrianmässiga svar och detta skulle kunna höja validiteten. 

 

Mätinstrumentets reliabilitet kan bli högt genom att det ges tydliga instruktioner om hur 

frågeformuläret ska fyllas i samt att andra forskare har använt samma mätinstrument i andra 

studier. Uppsatsförfattarna anser att detta kan ha en hög reliabilitet eftersom andra forskare 

använt sig av detta i tidigare studier. Det som talar för att det blir en låg reliabilitet är på grund 

av att frågeformuläret endast skickats ut en gång till respondenterna och att det då inte blir en 

upprepad mätning. Men och andra sidan kan detta ge en falsk hög reliabilitet eftersom 

respondenterna skulle kunna komma ihåg hur de svarade förra gången. En aspekt till som 

uppsatsförfattarna kan se är att eftersom studie är kopplad till patienter som varit inneliggande 

inom sluten somatisk vår så är det svårt att använda sig av test-retestmetoden där patienterna 

ska svar på enkäterna flera gånger. Detta eftersom patienterna då skulle behöva bli inlagda en 

gång till. 
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Konklusion 
Resultatet påvisar att det finns skillnad mellan hur patienterna ville vara delaktiga med hur de 

fick vara delaktiga i planeringen av deras omvårdnad inom sluten somatisk vård. Patienterna 

upplevde att de fick vara mer passiva än vad de önskade. 

 

 

 

Förslag till vidare forskning 
Det som skulle kunna vara intressant att titta vidare på är yngre patient grupper och hur de 

ställer sig till att vara delaktiga i planeringen av sin egen omvårdnad. Detta för att se om 

ålders variabeln är av någon betydande faktor. 
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