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Sammanfattning  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva den äldre vårdtagarens delaktighet i 

omvårdnadsprocessen. Data samlades in genom databassökningar i databasen Cinahl och 

data granskades enligt modifierade granskningsmallar. Resultatet visade att de äldre 

vårdtagarnas upplevelse av delaktighet återfanns när sjuksköterskan såg vårdtagaren som 

en individ, vilket var enligt vårdtagarna när respekt visades och kunskap kunde utbytas 

mellan denne och sjuksköterskan. Denna litteraturstudie påvisade att kommunikation var 

det största behovet hos äldre vårdtagare under vårdtiden och att en god kommunikation var 

nyckeln till att delaktighet skapades mellan vårdtagaren och sjuksköterskan i 

omvårdnadsprocessen. Resultatet påvisade också att sjuksköterskan förväntas inneha 

kunskap att involvera den äldre vårdtagaren i omvårdnaden. En god vårdrelation stärks 

genom delaktighet i from av en god kommunikation mellan vårdtagare och 

sjuksköterskan.  

Nyckelord: Delaktighet, omvårdnadsprocessen, äldre vårdtagare, behov och sjuksköterska 

Keywords: Participation, the nursing process, elderly patient, needs and nurse 
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Introduktion 

Hälsa och omvårdnad 
Hälsa är något som människan ofta tar förgivet, det är först när hon hotas av sjukdom eller 

skada som begreppet hälsa får en innebörd. En definition på hälsa enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO): ”Med hälsa avses att en människa inte bara är fri från 

sjukdom och svaghet, utan även åtnjuter fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande.”(1, s. 19). 

   Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela Sveriges 

befolkning men det är individens upplevelse av hälsa som är det viktiga, vilket leder till att 

hälso- och sjukvårdspersonalens uppgift är att tillgodose de behov som den enskilda har för 

att uppnå hälsa. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) innehåller riktlinjerna för att god och säker 

vård ska erhållas vårdtagaren och denna lag främjar att vård och behandling så långt som 

möjligt ska utformas och genomföras i samråd med vårdtagaren samt att den som söker vård 

ska känna sig säker på att erhålla en god vård och bli väl omhändertagen (2). 

   Målet med omvårdnad är hälsa för vårdtagaren. Hälsa har olika betydelse för varje enskild 

individ och stor vikt läggs i den enskilda människans upplevda livssituation samt dennes 

upplevelse av vad som är hälsa. När människans behov av hjälp överskrider den egna 

naturliga förmågan till omvårdnad är det naturligt att hon söker den professionella 

omvårdnaden. Relationen mellan sjuksköterskan och vårdtagaren skapas på grund av att 

vårdtagaren har ett omvårdnadsproblem. Relationen är inte naturlig men kan byggas upp och 

stärkas genom information och tillit, denna är nödvändig för att sjuksköterskan ska kunna 

identifiera vårdtagarens omvårdnadsbehov. Detta innebär att omvårdnaden omfattar både ett 

förhållningssätt och ett handlande, det viktiga är inte bara vad som ska göras utan också hur 

det genomförs (1). 

 

Behovsteoretikern Virgina Henderson 
I USA under 1950-talet presenterade behovsteoretikern Virgina Henderson (1897-1996) sina 

grundläggande principerna för omvårdnad. Henderson utgick från människans grundläggande 

behov och kallades därför för behovsteoretiker. Henderson påvisade att sjuksköterskors 

uppgift är att hjälpa, vägleda samt skapa ett oberoende hos vårdtagaren genom den allmänna 

omvårdnaden (1). I sin teori menade Henderson att alla människor friska som sjuka har 
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grundläggande behov. Sjuksköterskans allmänna omvårdnadsarbete skall alltså tillgodose 

människans grundläggande behov, vilka är att hjälpa vårdtagaren: 

 att andas 

 att äta och dricka 

 att eliminera kroppens 

avfallsprodukter 

 att upprätthålla lämplig ställning 

 till vila och sömn 

 med på- och avklädning 

 att upprätthålla normal 

kroppstemperatur 

 

 att hålla kroppen ren och välvårdad 

samt skydda huden 

 att undvika faror i omgivningen 

 att få kontakt med andra människor 

 att uttrycka sina behov och känslor 

 att utöva sin religion 

 att skapa meningsfull sysselsättning 

(3) 

 

Henderson ansåg att även om behoven var allmänmänskliga så uppfattas och tillgodoses de 

olika beroende på individens egen upplevelse. Henderson identifierade olika faktorer som 

påverkar de grundläggande behoven, faktorerna är ålder, motivation, fysisk och psykisk 

kapacitet. Henderson poängterade att omvårdnaden måste bygga på delaktighet för 

vårdtagaren och utgå ifrån dennes upplevelse av vilka de grundläggande behoven är för att 

dessa skall kunna tillfredställas av sjuksköterskan och därigenom kan hälsa uppnås (3). 

 

Individens behov av omvårdnad vid sjukdom enligt Virgina Henderson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3, s.119) 

 Behov av 
omvårdnad 

 Möjlig/faktisk 
nedsättning av 
hälsotillståndet 

 Nedsatt 
förmåga att 
tillgodose 
grundläggan
de behov 

 

 Nedsatt 
förmåga till 
självständiga 
beslut och 
handlingar 

 

Reducerad: 
 Kraft 
 Vilja 
 Kunskap 
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Specifik omvårdnad 
När människans kropp inte fungerar uppstår nya behov hos individen och när sjuksköterskan 

tillgodoser dessa behov kallas detta specifik omvårdnad. Den specifika omvårdnaden ska utgå 

ifrån vårdtagarens specifika behov i den aktuella situationen och sjuksköterskan kan då 

tillgodose dessa specifika omvårdnadsbehov genom samarbete med vårdtagaren. Allmän 

omvårdnad ligger till grund för sjuksköterskans arbete men det är den sjuksköterska som 

kommer vårdtagaren närmast som har störst möjlighet att se vårdtagarens specifika 

omvårdnadsbehov ur ett individperspektiv. Kriterierna för god omvårdnad är ett respektfullt 

bemötande av människan och att hennes behov av trygghet, självständighet och integritet ska 

tillgodoses (1, 3). 

 

Omvårdnadsprocessen – en problemlösningsmodell 
Redan under 1950-talet beskrevs omvårdnad som en process som senare vidareutvecklades 

1967 då processen beskrevs med fyra faser; bedömning, planering, genomförande och 

utvärdering/resultat. Under 1970- talet lades den diagnostiska fasen till i processen som en 

separat fas och sedan dess beskrivs omvårdnadsprocessen med fem faser. Processen 

introducerades i Sverige 1982 genom läroböcker avsedda för sjuksköterskeutbildningen och 

används idag internationellt av sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet. Omvårdnadsprocessen ses 

idag som en problemlösningsmodell som är tänkt att tillfredsställa vårdtagarens allmänna och 

specifika behov av omvårdnad. Omvårdnadsprocessen utgör en modell för att dela in 

omvårdnaden i olika moment. Processen ska ses som en dynamisk, systematisk 

problemlösningsmodell i fem steg; bedömning, diagnos, planering, genomförande samt 

resultat/ utvärdering. I praktiken innebär detta att det är den enskilde vårdtagarens behov som 

ska styra omvårdnadsarbetet som sjuksköterskan ska utföra. Det gäller att sjuksköterskan har 

kunskap och färdigheter i problemlösning och logiskt tänkande för att klara det dagliga 

arbetet. Det innebär att sjuksköterskan i det dagliga omvårdnadsarbetet systematiskt samlar in 

information som analyseras, för att sedan kunna planera vårdtagarens omvårdnad. Det är 

genom detta sätt att arbeta som begreppet individuell planerad omvårdnad uppkommit, där 

vårdtagarens delaktighet i processen är viktig för att tillgodose behoven av omvårdnad (4). 

Ansvarig sjuksköterska får därför en väsentlig roll under vårdtiden för att delaktighet skall 

skapas och en individuell omvårdnad skall ges (3). 
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Omvårdnadsprocessen internationellt 
Omvårdnadsprocessens fem faser är internationellt accepterade och används både i praktisk 

verksamhet och i utbildningen till sjuksköterskor. Ett viktigt bidrag till utvecklingen av 

omvårdnadsprocessen internationellt skedde i Europa under 1970- talet, när WHO 

genomförde ett projekt för sjuksköterskor som involverade sjuksköterskor från elva länder 

med syftet att främja omvårdnad. Projektet avsåg att försöka beskriva behovet av omvårdnad 

och hur sjuksköterskan planerade åtgärder för att tillmötesgå dessa behov hos enskilda 

vårdtagare. Genom detta projekt fick mängder av sjuksköterskor en utbildning av WHO i 

omvårdnadsprocessen, projektet ledde fram till att sjuksköterskan ska samarbeta med 

vårdtagaren under vårdtiden. Det underströks att syftet med omvårdnadsprocessen var att den 

ska skapa förutsättningar för att få information om behoven av omvårdnad hos vårdtagaren 

och att hjälpa vårdtagare att ta större ansvar för sin omvårdnad (4). 

 

Individuell vårdplanering 
Individuell vårdplanering (IVP) ligger under den femte fasen utvärdering/resultat i 

omvårdnadsprocessen, då det är tid för vårdtagaren att lämna vårdinrättningen (4). IVP är en 

process med syfte att tillsammans med vårdtagaren planera dennes framtida behov av 

omvårdnad. En IVP skall alltid utgå ifrån vårdtagarens perspektiv och behov samt äga rum 

oavsett om vårdtagaren skrivs ut till hemmet eller annan vårdinrättning. Deltagandet av olika 

professioner vid IVP varierar beroende på vårdtagarens eventuella fortsatta behov av 

omvårdnad, men vårdtagaren och ansvarig sjuksköterska krävs för att den skall kunna 

genomföras. Författarna Efraimsson, Sandman, Hydén och Rasmussen (5) påvisar att IVP 

upplägg ofta följer en struktur med en öppningsfas, en presentation av förslag till vidare 

omvårdnad, en reflektionsfas av angivna förslag och slutligen en beslutsfas. Dessutom 

poängterar författarna vikten av en god kommunikation mellan sjuksköterska och vårdtagare 

för att vårdtagarens delaktighet vid IVP ska tillgodoses samt att dennes perspektiv skall vara 

det som speglar själva IVP. 

 

Delaktighet 
Delaktighet har ingen klar definition men förknippas ofta med begrepp som partnerskap, 

engagemang och samarbete (6). Tidigare forskning har visat att delaktighet kopplas ihop med 

autonomi hos vårdtagaren men att sjuksköterskan ofta har en kontrollerande position i 

vårdrelationen, vilket gör att vårdtagarens delaktighet blir åsidosatt. Forskning har påvisat att 



5 

 

delaktighet hos vårdtagaren har positiva effekter på hälsan eftersom att vara delaktig främjar 

både den fysiska och psykiska hälsan samt förebygger sjukdom. Nedsatt funktionell förmåga 

och sjukdom har visat sig vara den största orsaken till att människan slutar vara delaktig (6,7). 

   I Tutton´s (6) studie påvisas att involvera vårdtagaren i beslutsfattandet situationer är viktigt 

men något som varit svårt att tillämpa eftersom dagens vårdmiljö fortfarande har en 

sjuksköterska med en maktposition i vårdrelationen. Maktpositionen kan bekämpas genom en 

omvårdnad med strävan efter delaktighet i form av samarbete mellan sjuksköterska och 

vårdtagare. En vårdrelation med äldre kan även vara mer komplex då äldre kan ha svårare att 

framföra och fatta sina egna beslut och att sjuksköterskan ofta anser att dessa vårdtagare inte 

kan fatta sina egna beslut (6). 

   Vårdtiderna för vårdtagarna är idag förkortade vilket leder till att stora krav ställs på 

deltagarna vid en vårdplanering så att förflyttningen mellan olika vårdinrättningar i samhället 

kan ske så tryggt, smidigt och säkert som möjligt. Forskning har visat att delaktighet är det 

som krävs för att få en trygg, smidig och säker förflyttning mellan vårdinrättningarna för 

vårdtagaren (8). Det är viktigt att lita på vårdtagaren och dennes kunskap om sin situation för 

att kunna erbjuda en god omvårdnad. Att inte låta vårdtagarna vara delaktiga i sin omvårdnad 

har visat sig resultera i att beslut tas på fel grunder och utan hänsyn till deras egna uppfattade 

behov (9). 

   Hsu´s studie (10) visar att en förutsättning för ett gott åldrande är att den äldre människan 

har sin självständighet och delaktighet i olika aktiviteter bibehållen eftersom dessa faktorer 

har god inverkan på den äldres hälsa och välbefinnande. Studien påpekar att det är viktigt att 

se till varje äldre individs möjlighet till delaktighet i olika aktiviteter och därför bör 

aktiviteten anpassas efter den äldres förmåga till delaktighet för att uppnå hälsa (10). Eftersom 

att levnadsförhållandena och sjukvården har förbättrats så har medellivslängden förlängts och 

detta genererar att den äldre populationen ökar i samhället och efterfrågan blir större av vård 

och omsorg (1). 

 

Problemformulering 
Det finns idag riktlinjer för vårdpersonal att arbeta efter för att god och säker vård ska erhållas 

vårdtagaren. Dessa riktlinjer skall främja delaktighet för vårdtagaren genom att vård och 

behandling så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med vårdtagaren (2). 

Även Henderson i sin behovsteori poängterade att omvårdnaden måste bygga på delaktighet 
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för vårdtagaren och utgå ifrån dennes upplevelse av vilka de grundläggande behoven är för att 

dessa skall kunna tillfredställas av sjuksköterskan och därigenom kan hälsa uppnås (3). 

Trots att tidigare forskning har påvisat att delaktighet hos vårdtagaren har positiva effekter på 

hälsan och att delaktighet kopplas ihop med autonomi hos vårdtagaren intar ibland 

sjuksköterskan en kontrollerande position i vårdrelationen, vilket gör att vårdtagarens 

delaktighet blir åsidosatt (7,6). Eftersom att levnadsförhållandena och sjukvården har 

förbättrats så har medellivslängden förlängts och detta genererar att den äldre populationen 

ökar i samhället och efterfrågan blir större av vård och omsorg (1). En vårdrelation med äldre 

kan vara mer komplex då äldre kan ha svårare att framföra och fatta sina egna beslut (6). 

Tidigare forskning har påvisat att delaktighet är det som krävs för att skapa en god och säker 

vård (8). Dock saknas kunskap om den äldre vårdtagarens upplevelser av delaktighet och hur 

denna delaktighet kan främjas av sjuksköterskan.  

 

Syfte 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att beskriva den äldre vårdtagarens 

delaktighet i omvårdnadsprocessen. 

 

Frågeställningar 

• Hur beskriver den äldre vårdtagaren sin delaktighet i omvårdnadsprocessen? 

• Hur tydliggörs den äldre vårdtagarens behov i omvårdnadsprocessen? 

• Hur ser den äldre vårdtagarens delaktighet ut vid IVP? 

• Hur kan sjuksköterskan främja den äldre vårdtagarens delaktighet vid IVP? 
 

Metod  
Design 
Studien har genomförts som en systematisk litteraturstudie då den avser att ge en ingående 

översikt av tidigare forskning inom det valda ämnesområdet (11). 

Urval av litteratur 
Data samlades in genom sökningar på Högskolan Dalarna, i den enskilda databasen Cinahl. 

Sökorden som användes i olika kombinationer var; elderly hospital care, participation, patient 

needs och Sweden. I sökstrategin vid databassökningen avgränsades publiceringsår för 

artiklarna till 1999-2009 samt att deltagarna i artiklarna inte fick vara yngre än 60 år. 

Databassökningen resulterade i 123 träffar (Se tabell 1). Urvalsprocessen av de 123 träffarna 
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vid databassökningen gjordes genom att först lästes artiklarnas titlar och dess abstract. Ett 

urval gjordes av 22 artiklar och 101 artiklar exkluderades för att dessa inte avsåg 

litteraturstudiens syfte. De 22 utvalda artiklarna lästes i fulltext av båda uppsatsförfattarna. 

Tio artiklar exkluderades sedan för att de inte uppfyllde litteraturstudiens syfte eller 

inklusionskriterier. Efter detta urval kom 12 artiklar att granskas enligt granskningsmallarna 

för kvalitativa och kvantitativa studier (Se bilaga 1 och bilaga 2) (11, 12). Av de 12 artiklarna 

som granskades enligt granskningsmallen kom alla 12 att inkluderas i denna litteraturstudies 

resultat (Se tabell 2). Inklusionskriterierna för studierna var att de kunde vara av både 

kvalitativ och kvantitativ design, tillgängliga i fulltext samt skrivna på engelska. Deltagarna i 

studierna skulle vara 60 år eller äldre . Artiklarna skulle vara publicerade mellan årtalen 1999- 

2009. Exklusionskriterierna var att deltagarna i studierna inte fick vara omyndigförklarade 

eller företrädas av någon annan (11). 

 

Tabell 1 Databassökningar och analys 

Databas Sökord Träffar 
 
 
n 

Lästa 
titlar och 
abstract 
n 

Artiklar 
lästa i 
fulltext 
n 

Granskade 
artiklar 
 
n 

Artiklar 
i 
resultatet 
n 
 

Cinahl Sweden 
and elderly 
hospital care 
or participation 
and patient needs 

 

 

43 

 

 

43 

 

 

9 

 

 

4 

 

 

4 

Cinahl participation 
and hospital care 

80 80 13 8 8 

 

Värdering av litteratur 
För bedömning av artiklarnas värde användes modifierade granskningsmallar för kvantitativa 

och kvalitativa studier utarbetade av Forsberg och Wengström (11) samt William, Stoltz och 

Bahtsevani (12). Granskningsmallen för kvalitativa studier innehöll 25 frågor för att 

kvalitetsbedöma studierna (se bilaga 1). För ett högt värde krävdes 80-100 % av maxpoängen 

25, för medel värde krävdes 60-80 % och lågt värde fick studier som hade 60 % eller lägre. 

Granskningsmallen för kvantitativa studier innehöll 29 (se bilaga 2). För ett högt värde 

krävdes 80-100 % av maxpoängen 29, för medel värde krävdes 60-80 % och lågt värde fick 

studier som hade 60 % eller lägre (11, 12). 
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Analys av data 
Uppsatsförfattarna analyserade artiklar efter att ha läst dem i fulltext och granskat dem enligt 

granskningsmallar (11, 12). Därefter analyserades artiklarnas innehåll och forskningsresultat 

utifrån denna litteraturstudies syfte och frågeställningar. Data sammanställdes genom att 

översätta och diskutera funnet material i artiklarna som sedan klassificerades efter hur det 

svarade på denna studies syfte och frågeställningar. Klassificeringen till kategorier resulterade 

i att dessa formades till rubriker efter hur de svarade på litteraturstudiens frågeställningar, 

dessa är rubrikerna i resultatet (11). Resultatet innehåller även en beskrivande översikt över 

hur forskningsresultatet för artiklarna till denna litteraturstudie framkommit. 

 

Forskningsetiskt övervägande 
Uppsatsförfattarna hade som utgångspunkt att förhålla sig objektivt till vald litteratur och 

studiens resultat. Uppsatsförfattarna har övervägt att deras tolkningsförmåga kan ha haft 

inverkan på urval av litteratur och resultatet. Trots detta har uppsatsförfattarna haft ett 

förhållningssätt att ge en så sanningsenlig beskrivning av funnen data för att nå ett trovärdigt 

resultat. Vald litteratur till denna studie har alla etiskt godkännande (11). 
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Tabell 2 Sammanställning av artiklar som ligger till grund för analysarbetet 
 

Författare 
 

Land 
År 

 
Titel 

 
Design 
Metod 

 
Deltagare 

Kvalitet 
Erhållen p/ 

Max p = 
kvalitet 

5. 
Efraimsson 
E., 
Sandman 
P-O., 
Hydén L-
C., 
Rasmussen 
B. 

Sverige 
2004 

Discharge planning: 
”fooling ourselves?”- 
patient participation in 
conferences 

Kvalitativ 
Videoinspelningar 
och intervjuer 

n = 8 (kvinnor) 24/25 
=HÖG 

13. Penney 
W., 
Wellard S., 

Australien 
2007 

Hearing what older 
consumers say about 
participation in their care 

Kvalitativ 
Etnografisk design 
med intervjuer 
 

n = 67 (36 
patienter och 31 
sjuksköterskor) 

20/25 
=MEDEL/HÖG 

14. Eldh 
A-C., 
Ekman I., 
Ehnfors 
M. 

Sverige 
2006 

Conditions for patient 
participation and non- 
participation in health 
care 
 

Kvantitativ 
Frågeformulär 

n = 362 (209 
kvinnor och 147 
män) 

25/29 
=HÖG 

15. 
Suhonen 
R., 
Välimäki 
M., 
Katajisto J. 

Finland 
2000 

Individualized care in a 
Finnish healthcare 
organization 
 

Kvantitativ 
Frågeformulär 

n = 203 
patienter 58% 
kvinnor 

27/29 
=HÖG 

16. Casey 
D. 

Irland 
2007 

Findings from non-
participant observational 
data concerning health 
promoting nursing 
practice in the acute 
hospital setting focusing 
on generalist nurses. 

Kvalitativ 
Observationer och 
intervjuer 

n =8 kvinnliga 
sjuksköterskor 

25/25 
=HÖG 

17. Florin 
J., 
Ehrenberg 
A., 
Ehnfors 
M. 

Sverige 
2006 

Patient participation in 
clinical decision-making 
in nursing: a comparative 
of nurses´and 
patients´perceptions. 

Kvantitativ 
Comperative 
design 

n=80 patiener 
(43 män och 37 
kvinnor) 
n = 35 
sjuksköterskor 

26/29 
=HÖG 

18. 
Hallström 
I., Elander 
G. 

Sverige 
2001 

Needs during 
hospitalization: 
defenitions and 
discriptions made by 
patients. 

Kvalitativ 
Intervjuer 

n= 10 kvinnor 
n= 10 män 

20/25 
=MEDEL/HÖG 
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Tabell 2 Sammanställning av artiklar som ligger till grund för analysarbetet 

 
Författare 

 
Land 

År 

 
Titel 

 
Design 
Metod 

 
Deltagare 

Kvalitet 
Erhållen 
p/ Max p 
= kvalitet 

19. Hedberg 
B., 
Johanson 
M., 
Cederborg 
A-C. 

Sverige 2008 Communicating stroke 
survivors’ health and 
further needs for 
support 
in care-planning 
meetings 

Kvantitativ och 
kvalitativ 
Empirisk studie 
design 

n =  14 (11 kvinnor 
och 3 män) 
n= 13 sjuksköterskor 
 n = 14 social 
arbetare  
n=6 dsk  
n=6 arbetsterpeuter  
n= 2 
undersköterskor 

23/29 
=MEDEL 
25/25 
=HÖG 

20. Hedberg 
B., 
Cederborg 
A-C., 
Johanson 
M. 

Sverige 
2007 

Care-planning 
meetings with stroke 
survivors: nurses as 
moderators of the 
communication. 

Kvalitativ 
Ljudupptagningar 

n=13 (10 kvinnor 
och 3 män) 
n=39 olika 
yrkeskategorier(11 
sjuksköterskor) 

21/25 
=HÖG  

21. Roberts 
K. 

Storbritannien 
2002 

Exploring 
participation: older 
people on discharge 
from hospital. 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
Frågeformulär 
och intervjuer 

n = 260 (125 män 
och 135 kvinnor) 
n = 30 
intervjudeltagare (14 
män och 16 kvinnor) 

22/25 
=HÖG 
25/29 
= HÖG 
 

22. 
Rydeman I-
B., 
Törnkvist 
L. 

Sverige 2006 The patient´s 
vulnerability, 
dependence and 
exposed situation in 
the discharge process: 
experiences of district 
nurses, geriatric 
nurses and social 
workers 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 
ansats 
Intervjuer 

n = 8 fokus grupper 
(2 dsk, 2 
kommunssk, 2 
avd.ssk och 2 social 
arbetargrupper) 

22/25 
= HÖG 
 
 

 

23. Huby 
G., Stewart 
J., Tierney 
A., Rogers 
W. 

Skottland 
2004 

Planning older 
people´s discharge 
from acute hospital 
care, linking risk 
management and 
patient participation in 
decision-making. 

Kvalitativ 
pilotstudie 
Intervjuer och 
observationer 

n = 22 (13 kvinnor 
och 9 män) 

22/25 
= HÖG 
 

 

Resultat 
Resultatet presenteras i löpande text i beskrivande form med rubriker utifrån litteraturstudiens 

frågeställningar och analysresultat. 

 

Äldre vårdtagares delaktighet i omvårdnadsprocessen 
Penney och Wellard´s (13) observationsstudie tydliggör vårdtagarnas och sjuksköterskors bild 

av delaktighet. Genom att använda djupintervjuer samlades data in under sex månader år 

2003, sex stycken vårdtagare och 31 sjuksköterskor deltog i studien. Intervjuerna ägde rum 
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med vårdtagarna i deras hem cirka två till tre veckor efter att de blivit utskrivna från 

sjukhuset. Författarna bad vårdtagarna vid intervjuerna att de skulle återge en beskrivning av 

deras senaste sjukhusvistelse utifrån perspektivet delaktighet. Studien påvisade att äldre 

vårdtagare hade svårt att definiera begreppet delaktighet men att de förknippade delaktighet 

med ordet oberoende och detta oberoende avsåg att kunna utföra sina dagliga aktiviteter själv. 

Vårdtagarna i studien upplevde att delaktighet kräver en god kommunikation mellan dem och 

sjuksköterskan. Deltagarna ansåg att bristande kommunikation berodde på att 

sjuksköterskorna hade för mycket att göra och därför fanns inte tillräckligt med tid för 

vårdtagarna. Den bristande kommunikationen ledde till att vårdtagarna kände sig avvisade 

eller otillräckliga för att kunna vara delaktig i sin egen omvårdnad. En annan del som 

deltagarna i studien förknippade med delaktighet var att inneha möjligheten att sköta sin egen 

medicinering. Att sköta sin egen medicin var något som vårdtagaren upplevde sig ha kontroll 

över men denna möjlighet fanns inte när de hamnade på sjukhus, för där hade sjuksköterskan 

hand om detta. 

   I Eldh, Ekman och Ehnfors (14) studie undersöktes vårdtagares upplevelse av att vara 

delaktiga eller icke-delaktiga i sin egen omvårdnad. Data samlades in genom ett frågeformulär 

som delades ut till 362 stycken vårdtagare som vårdats på ett medelstort sjukhus i Sverige. 

Frågeformuläret innehöll bakgrundsfrågor avseende vårdtagarens kön, ålder, vilken 

vårdavdelning vårdtagaren vårdas på samt hur länge vårdtagaren haft sina symptom och sin 

sjukdom. Därefter besvarade vårdtagaren fyra frågor som avsåg att spegla situationer där 

vårdtagaren upplevt delaktighet eller situationer med icke-delaktighet. Sedan följde två frågor 

att besvara om vad de ansåg skapa delaktighet och icke-delaktighet. Studiens resultat påvisade 

att vårdtagarnas upplevelse av delaktighet återfanns när sjuksköterskorna såg vårdtagaren som 

en individ och då fokus låg på personen och inte på själva sjukdomen. En viktig del för 

vårdtagarna, för att kunna vara delaktiga, var att sjuksköterskan lyssnade på deras beskrivning 

av sina bekymmer och eventuella symptom under sjukhusvistelsen. Efter analysen av 

frågeformuläret fann författarna två stycken huvudbegrepp, kunskap och respekt, som 

representerade vårdtagarens upplevelse av delaktighet i sin egen omvårdnad. Under begreppet 

kunskap återfanns vårdtagarnas tankar om att bli informerade efter egen förmåga och genom 

detta erhålla kunskap om sin situation för att ta eventuella beslut samt få den vård som 

önskades. Under begreppet respekt placerade författarna vårdtagarnas önskan om att bli 

respekterade som en individ och genom det ha möjlighet att vara delaktig i sin egen 

omvårdnadsplanering. Författarna kom fram till att delaktighet enligt vårdtagarna fanns när 
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respekt visades och när kunskap kunde utbytas mellan dem och sjuksköterskan. Studien 

påvisade att det är viktigt som sjuksköterska att lyssna på vårdtagaren och ge den information 

som krävs för att göra denne involverad i sina beslut kring omvårdnaden, för att vårdtagaren 

skall känna delaktighet. I samma studie påvisades situationer där delaktighet inte fanns, dessa 

situationer speglades av upplevelserna från vårdtagarna att inte få den vård de önskade och 

när det var brist på individanpassad information. Vårdtagarna upplevde också en känsla av 

brist på respekt för den individ de var samt att de fått en ofrivillig tilldelad passiv roll i sin 

egen omvårdnad. Vårdtagarna beskrev att inte få vara delaktig som ett hinder för att erhålla 

den omvårdnad som de önskade (14). 

   I Suhonen, Välimäki och Katajistos (15) studie samlades data in genom ett frågeformulär 

som delades ut på ett finskt regionsjukhus för att undersöka äldre vårdtagares upplevelse av 

vad individanpassad vård och delaktighet. Formuläret innehöll 43 frågor med fyrskaliga 

svarsalternativ från; håller helt med till håller absolut inte med. De demografiska data som 

samlades in till studien inkluderade vårdtagarens ålder, kön, avdelning, tidpunkt för ankomst 

till sjukhus, tidpunkt för utskrivning och kontaktorsak. Totalt deltagande i studien var 203 

vårdtagare. Positiva upplevelser av delaktighet återfanns från vårdtagarna när sjuksköterskan 

gav dem möjlighet att uttrycka sina upplevelser om sin sjukdom, samt då vårdtagarna tilläts ta 

eget ansvar för sin omvårdnad efter sin egen kapacitet. Delaktighet återfanns även då 

möjligheten för vårdtagarna fanns att diskutera sina tankar om behov av omvårdnad och 

behandling tillsammans sjuksköterskan. Viktigt var också att sjuksköterskan tog hänsyn till 

dessa tankar vid fasen att planera vårdtagarnas omvårdnad. 

   Casey´s (16) observationsstudie påvisade hur hälsoförebyggande arbete utfördes av 

sjuksköterskor på en akutavdelning vid ett sjukhus på Irland. Denna studie menade att 

hälsoförebyggande arbete var att sjuksköterskan skall kunna ge information, förklaringar, 

undervisa vårdtagaren och göra vårdtagaren delaktig i omvårdnadsarbetet. Data samlades in 

under åtta veckor år 2000 genom observationer och intervjuer. Åtta stycken möten mellan 

sjuksköterskor och vårdtagare observerades och observationerna analyserades utifrån en ram 

för att se hur pass hälsoförebyggande sjuksköterskan arbetade. Därefter följde djupintervjuer 

med varje sjuksköterska som deltagit. Intervjuerna avsåg att undersöka sjuksköterskans 

förståelse av hälsoförebyggande arbete samt vad som främjar eller hindrar detta arbete. 

Författarna till studien fann belägg för att potentiellt hälsoförebyggande arbete gick förlorat 

då vårdtagaren inte involverades i faserna planering, målsättning och behovstillfredsställelse 

med sin egen omvårdnad. Delaktighet återfanns från vårdtagaren när det gällde att tillgodose 
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de grundläggande behoven, till exempel vilken mat vårdtagaren önskade, när vårdtagaren 

önskade att gå upp på morgonen och så vidare. Vissa observationer som gjordes i studien 

visade att ibland intog sjuksköterskan en maktposition gentemot sin vårdtagare. Vissa 

situationer påvisade hur vårdtagaren uttryckligen bad om något specifikt men sjuksköterskan 

valde att inte genomföra önskemålet eftersom det gick emot sjuksköterskans uppfattning av 

vad som är ”bäst” för vårdtagaren i denna situation (16). 

   Florin, Ehrenberg och Ehnfors (17) studie avsåg att jämföra nivån mellan vårdtagarens och 

sjuksköterskans förväntningar kring delaktighet vid beslutsfattande situationer i 

omvårdnaden. Samtidigt ville författarna jämföra vårdtagarens erhållna delaktighet med 

dennes förväntade/ önskade delaktighet i sin omvårdnad. Data samlades in under en tre 

månaders period på ett svenskt sjukhus. Avsikt var att beskriva vilken typ av delaktighetsroll 

vårdtagarna intog vid beslutsfattande situationer. 59 möte mellan sjuksköterskor och 

vårdtagare låg till grund för data till studien, även ett frågeformulär användes. Studien 

påvisade att vårdtagarens upplevelse av delaktighet vid beslutfattande i sin omvårdnad var 

något som förknippades med vårdkvalitet. Däremot visade det sig att vårdtagarens önskan om 

delaktighet och hur sjuksköterskan tillgodoser denna önskan om delaktighet skiljer sig åt. Det 

visade sig att sjuksköterskan ofta trodde att deras vårdtagare önskade sig en mer aktiv roll i 

beslutsfattande situationer i omvårdnaden än vad de egentligen gjorde. Resultatet av studien 

visade att hur aktiv roll vårdtagaren önskade sig visade sig variera beroende av ålder: 

• Yngre vårdtagare → en mer aktiv roll. (<61 år) 

• Äldre vårdtagare → en mer passiv roll (>61 år) (17) 

Florin m.fl. (17) studie visade att 29 % av vårdtagarna hade erhållit den delaktighet de 

önskade i sin egen omvårdnad. 37 % av vårdtagarna hade varit mer passiv och 34 % av 

vårdtagarna mer aktiv än de önskat i sin delaktighetsroll. Författarna menade att 

sjuksköterskan ofta vill göra gott för vårdtagaren och få denne delaktig i alla beslut fast i 

själva verket önskade vårdtagaren en mer passiv roll i vissa beslut. Då sjuksköterskan och 

vårdtagaren inte har samma bild av önskad delaktighet bidrog detta till att sjuksköterskan inte 

kunde tillgodose sin vårdtagares behov på rätt sätt (17). 

 

Så tydliggörs den äldre vårdtagarens behov i omvårdnadsprocessen 
Hallström och Elander (18) poängterar att vårdtagare ska ges vård utifrån sina enskilda behov. 

Författarna till studien har intervjuat 20 stycken äldre vårdtagare för att undersöka hur de 

definierade behov samt beskriva de behov som uppkom under vårdtiden och hur dessa behov 
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tillfredställdes. Data samlades in på ett universitetssjukhus i Sverige genom intervjuer, tre 

medicinska avdelningar samt tre kirurgiska avdelningar valdes ut till studien. Kriterier för att 

vårdtagarna skulle få delta var att de förstod det svenska språket och att de hade en fysisk och 

mental kapacitet till att delta. Resultatet av studien påvisade att vårdtagarna hade olika 

definitioner av begreppet behov, vissa ansåg att ett behov var detsamma som en 

måluppfyllelse, exempelvis att vara kapabel att ta hand om sig själv. Andra ansåg att behov 

kunde ses som ett syfte som skulle uppfyllas, att behov var vad som krävdes för överlevnad. 

35 % av deltagarna ansåg att definitionen av behov var att sjuksköterskan tillfredställde 

behoven hos vårdtagarna utan att vårdtagarna behövde fråga efter det. I analysen av insamlad 

data ifrån intervjuerna fann författarna tio stycken grupper som beskriver de behov 

vårdtagarna upplevde under sin vårdtid. Det största behovet var kommunikation och övriga 

var: basal omvårdnad, interaktion med andra, bemötande från sjuksköterskan, empati, 

kompetens hos sjuksköterskan, kontinuitet, personlig integritet, delaktighet i beslut och 

smärtlindring. Vårdtagarnas tillfredställelse av dessa behov kunde delas in i två olika 

beskrivningar. Första beskrivningen var att vårdtagaren själv sökte uppmärksamhet för att få 

behoven tillfredställda av sjuksköterskan. Den andra beskrivningen för att få behoven 

tillfredställda syftade till att vårdtagaren själv fann lösningar för att tillfredställa behoven, 

detta för att de inte ville störa sjuksköterskan i dennes arbete. Författarna lyfte fram vikten av 

kommunikation för att kunna erbjuda en individanpassad omvårdnad vilket syftade till att 

vårdtagarens individuella behov tydliggörs och tillfredställs. Författarna beskrev att om 

vårdtagaren ska bli behandlade utifrån ett autonomiskt perspektiv behövs delaktighet mellan 

vårdtagare och sjuksköterska för att vårdtagaren ska kunna ta beslut om sin egen omvårdnad. 

En god kommunikation är nyckeln till att göra detta beslutstagande möjligt (18). 

Den äldre vårdtagarens delaktighet vid IVP 
I Hedberg, Johanson och Cederborgs (19) studie spelade författarna in 14 stycken 

ljudupptagning ifrån IVP. För att identifiera ämnen som deltagarna diskuterade, hur 

kommunikationen mellan deltagarna i IVP yttrade sig samt i vilken utsträckning som 

vårdtagarna involverades i diskussionen. Deltagarna vid IVP bestod av sjuksköterskor, 

vårdtagare, behovsbedömare, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och undersköterskor samt 

att en av författarna deltog som observatör. IVP ägde rum på ett medelstort sjukhus i Sverige. 

Studien påvisade hur IVP ofta styrdes av att olika professioner tar upp ett stort utrymme 

genom att de fokuserade på sitt specifika område istället för att diskutera utifrån vårdtagarens 
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perspektiv och behov. Författarna menade att vårdtagarna genom detta ofta intog en passiv 

roll eftersom lite fokus låg på vårdtagarens perspektiv och hur denne uppfattade behovet av 

omvårdnad (19). Även i Efraimsson m.fl. (5) studie tog författarna upp att vårdtagarens 

delaktighet vid IVP var begränsad. Författarna till studien samlade in data genom att 

videoinspela åtta stycken IVP, för att sedan skriva ner ordagrant vad som diskuterades. 

Deltagarna vid dessa IVP var vårdtagare, anhöriga, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, 

behovsbedömare, distriktssköterskor samt hemtjänstpersonal. Analysen av data fokuserades 

på att finna en struktur och ett innehåll för att beskriva kommunikationen under IVP. Studien 

påvisade att IVP upplägget ofta följde en struktur med en öppningsfas, en presentation av 

förslag till vidare omvårdnad, en reflektionsfas av angivna förslag och slutligen en beslutsfas. 

Författarna fann att endast i två av åtta undersökta IVP var vårdtagaren delaktig i alla dess 

faser. Många av vårdtagarna uttryckte sina känslor och önskningar vid IVP, men dessa ansågs 

vara orealistiska och förbisågs därför. Studiens resultat påvisade att besluten om fortsatt 

omvårdnad och vad som skulle ske med vårdtagaren efter utskrivning ofta redan var tagna och 

vårdtagaren förväntades att vara nöjd och acceptera dessa beslut. 

   I Casey´s (16) observationsstudie där hälsoförebyggande arbete och vårdtagarens 

delaktighet undersöktes poängterar författarna att det var vid IVP som sjuksköterskan hade 

störst möjlighet att identifiera hälsoförebyggande åtgärder. Trots denna möjlighet var det 

sällsynt att vårdtagaren var delaktig och fick chansen att tydliggöra sina behov då 

sjuksköterskan var fokuserad på det dokument som var framtaget i syftet att jobba 

hälsoförebyggande och att detta blev korrekt ifyllt. Vid IVP fann författarna att all planering 

om fortsatt vård gjordes utan delaktighet från vårdtagaren och det visade sig att vårdtagaren 

hade liten möjlighet att integrera med sjuksköterskan. Sammanfattningsvis var vårdtagarnas 

möjlighet till delaktighet i denna studie begränsad på grund av att sjuksköterskan prioriterade 

sina egna arbetsuppgifter och hann därför inte med den enskilda vårdtagaren. 

   I Hedberg, Cederborg och Johansons (20) studie var syftet att erhålla en djupare förståelse 

av sjuksköterskors förhållningssätt vid IVP och vilken delaktighet vårdtagaren erhöll vid 

undersökta IVP. Data samlades in genom ljudupptagning från 13 stycken IVP. 

Ljudupptagningarna skrevs sedan ned ordagrant och i analysen av data användes ett 

kodningsschema, där tre huvudkategorier av uttalanden återfanns: 

 rena uttalanden (sjuksköterskans egen uppfattning av vårdtagarens situation och inte 

vårdtagarens egen beskrivning och önskan om fortsatt omvårdnad) 

 expertuttalanden (fakta om vårdtagarens medicinska diagnos och dess följder) 
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 asymmetrisk dialog (sjuksköterskan diskuterar med övriga deltagare vid IVP) (20) 

Vid IVP kom sjuksköterskan med rena uttalanden där enbart dennes åsikt om vårdtagarens 

behov framkom. Författarna fann att sjuksköterskan ofta föreslog olika alternativ och bad 

vårdtagaren att välja ett, sällan fick vårdtagaren själv ge förslag till fortsatt omvårdnad. När 

vårdtagaren försökte lägga fram sin åsikt om sjuksköterskans förslag, så lyssnade 

sjuksköterskan på vårdtagaren och omformulerade sitt förslag med vårdtagarens ord men 

själva förslaget kvarstod. Det vanligaste uttalandet vid IVP var sjuksköterskans 

expertuttalanden, där följderna av vårdtagarens medicinska diagnos framkom och 

expertuttalandena speglades av sjuksköterskans bild av vårdtagarens fortsatta behov och inte 

utifrån vårdtagarens egna perspektiv. Vid expertuttalandena kom författarna fram till att 

sjuksköterskan aldrig bjöd in vårdtagaren att dela sitt perspektiv av sin sjukdom eller önskan 

om fortsatt omvårdnad. Den tredje kategorin av uttalandena som författarna fann var 

asymmetrisk dialog där vårdtagaren blev helt exkluderad i dialogen under IVP. Då talade 

sjuksköterskan endast till övriga deltagare vid IVP och vårdtagaren förbisågs. Författarna 

beskrev sjuksköterskan som vårdtagarens ”advokat” eftersom sjuksköterskan vid dessa 

tillfällen snarare förde vårdtagarens talan än att försöka framhäva vårdtagarens delaktighet. 

Detta uppkom ofta när sjuksköterskan talade till vårdtagarens anhöriga vid IVP (20). 

   I Roberts (21) studie ville författaren med sitt resultat diskutera huvudfynden av den 

empiriska studie som genomförts för att finna bevis och förklaringar till användandet av 

delaktighet inom hälso- och socialvården. Studien genomfördes i Storbritannien och ville 

förklara äldre vårdtagares vilja och möjlighet till att inta en aktiv roll i omvårdnadsprocessen. 

IVP och perioden strax efter utskrivningen var perioderna som studerades. Perioden strax 

efter utskrivning studerades för utvärdering av vårdtiden. Data samlades in under en fem 

månaders period, där 260 frågeformulär med frågor avseende vårdtagarens delaktighet under 

sjukhusvistelsen samt 30 stycken intervjuer inkluderades i studien. Deltagarna i studien var 70 

år och äldre. Studien påvisade ett positivt resultat eftersom vårdtagarna hade känt sig 

delaktiga vid sina IVP och var nöjda med den omvårdnaden de erhållit under vårdtiden. 

Författarna påvisade i sin studie att det även var viktigt att den tredje deltagaren som avsåg 

vårdtagarens familj/närstående också var delaktig i faserna planering, genomförande och 

resultat/utvärdering i omvårdnadsprocessen. Eftersom att detta betydde mycket för 

vårdtagaren. 
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Främjandet av den äldre vårdtagarens delaktighet vid IVP 
I Casey´s (16) observationsstudie där hälsoförebyggande arbete och vårdtagarens delaktighet 

undersöktes fann författaren att sjuksköterskan ibland innehar en maktposition gentemot 

vårdtagaren eftersom sjuksköterskan i vissa situationer behandlade vårdtagaren som osynlig i 

beslutsfattande situationer i sin egen omvårdnad. Genom att sjuksköterskan inte var rutinstyrd 

utan utförde en individanpassad omvårdnad där vårdtagarens behov var i centrum, menade 

författarna att delaktighet skapades. 

   I Rydeman och Törnkvist´s (22) studie påvisades vikten av att ha en bra IVP med 

delaktighet från den äldre vårdtagaren. Studien genomfördes i Sverige genom intervjuer med 

utvalda fokusgrupper inom primärvården, kommunala boenden, hemtjänst och geriatriska 

avdelningar på sjukhuset under åren 2001 och 2002. Fokusgrupperna valdes ut baserat på att 

dessa var de personer som hade den mest frekventa kontakten med vårdtagaren vid IVP. 31 

personer från fokusgruppen intervjuades av författarna och intervjuerna fokuserades på att 

finna de olika professionernas erfarenheter kring IVP, eventuella funderingar och 

valmöjligheter vid IVP samt vårdtagarnas möjlighet till att vara delaktiga. Författarna ansåg 

att studien var speciellt viktigt när hälso- och sjukvården uppmuntrar kortare vårdtider för 

vårdtagarna, vilket leder till att större krav ställs på väl genomförda IVP för att erbjuda en god 

vård. Därför menade författarna att delaktigheten från vårdtagarna var viktigt för att minska 

deras sårbarhet, beroendeställning och utsatthet vid en IVP. Författarna menade att 

sjuksköterskan har en viktig roll vid IVP att försöka få vårdtagaren delaktig. Genom att 

sjuksköterskan vid IVP gjorde vårdtagaren delaktig, menade författarna att en säker och god 

vård även efter utskrivning från sjukhuset kunde erbjudas. 

   I Hedberg m.fl. (19) studie beskrev författarna att sjuksköterskan ofta handlade som 

vårdtagarens advokat istället för att involvera denne genom delaktighet och att låta 

vårdtagaren förmedla sitt perspektiv av vårdsituationen. Om vårdtagaren fick möjlighet att 

uttrycka sig i samma utsträckning som övriga deltagare vid en IVP skapades delaktighet. 

Författarna påvisade att utbildning för sjuksköterskor behöver förbättras och specificeras på 

hur delaktighet kan skapas i omvårdnaden. Sjuksköterskans kommunikation bör förbättras 

genom denna utbildning och vidare ses som ett instrument som skall främja vårdtagarens 

delaktighet i sin egen omvårdnad, enligt författarna. 

   I Roberts (21) studie avsågs att presentera huvudfynden i användandet av delaktighet inom 

hälso- och socialvården. Författaren beskrev kommunikation som en del av delaktighet i 

omvårdnadsprocessen. Författaren menade att kommunikation var nyckeln till att få reda på 
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hur aktiv roll i beslutstagandet om sin egen omvårdnad och IVP som vårdtagaren önskade 

erhålla. Kommunikation var ett centralt element för sjuksköterskan för att främja delaktighet 

från vårdtagaren (21). 

   I Huby, Stewart, Tierney och Rogers (23) studie var syftet att undersöka äldre vårdtagares 

delaktighet vid IVP. Data samlades in genom observationsstudier på avdelningar under fem 

månader på ett sjukhus. Även intervjuer med de äldre vårdtagarna genomfördes för 

datainsamling. Totalt deltog 22 stycken äldre vårdtagare. Författarna påvisade att IVP kan 

innebära en risk för vårdtagaren, eftersom stor vikt läggs på vårdtagarens kognitiva och 

fysiska förmåga att kunna uttrycka sin åsikt vid IVP. Utan delaktighet från vårdtagaren 

riskerades att beslut togs utan att vårdtagarens åsikt tydliggjorts. Författarna menade att det 

var vanligt att diskutera vårdtagarens delaktighet i form av autonomi, men studien påvisade 

att vid de undersökta IVP var delaktighet snarare ett förtroende till sjuksköterskan istället för 

autonomi för vårdtagaren. Förtroendet minskade risken för felaktiga beslut vid IVP och kunde 

innebära att vårdtagaren aktivt tog beslutet att delegera till eller dela ansvaret för sin egen 

hälsa med sjuksköterskan. Vårdtagaren gav sitt förtroende till sjuksköterskan att se till att 

beslut togs med vårdtagarens åsikt i åtanke. Författarna påvisade i sin studie att vårdtagaren 

anförtrodde sig till sjuksköterskan men att sjuksköterskan ibland inte hade fullständig kontroll 

över beslutstagandet vid IVP, på grund av bristande kompetens om hur en IVP fungerar. 

Därför menade författarna att det var viktigt att både vårdtagare och sjuksköterskor blev 

informerade, för att kunna hantera och genomföra en IVP med positiv utgång utan 

risktagande. Att vårdtagarna blev väl informerade om vårdsystemet var viktigt för att de 

skulle kunna ge sjuksköterskan förtroendet att representera och föra deras talan vid IVP. 

Delaktighet blev därför en viktig del eftersom det var det som skapade detta förtroende, enligt 

författarna. Genom att sjuksköterskan skaffade sig kunskap och kontroll över hur IVP 

fungerade skapades delaktighet som krävdes för detta förtroende. 

 

Diskussion 
Sammanfattning av huvudresultat 
En bristande kommunikation leder till att vårdtagarna känner sig avvisade eller otillräckliga 

för att kunna vara delaktig i sin egen omvårdnad (13). En god kommunikation mellan 

vårdtagare och sjuksköterska är nyckel till att delaktighet skapas (18). 

   Äldre vårdtagares upplevelse av delaktighet återfinns när sjuksköterskan ser vårdtagaren 

som en individ. En viktig del för vårdtagarna för att delaktighet ska uppnås är att 
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sjuksköterskan lyssnar på dennes beskrivning av sina bekymmer och eventuella symptom 

under sjukhusvistelsen. Delaktighet finns enligt vårdtagarna när respekt visas och när kunskap 

kan utbytas mellan denne och sjuksköterskan (14). 

   Florin m.fl.(17) påvisar att vårdtagarens delaktighet vid beslutfattande situationer i sin 

omvårdnad är något som förknippas med vårdkvalitet. Vårdtagaren erhåller ibland inte den 

roll de önskar i beslutsfattande situationer, vilket beror på att sjuksköterskan och vårdtagaren 

inte har samma bild av önskad delaktighet. 

   Hedberg m.fl. (19) påvisar att IVP ofta styrs av att olika professioner tar upp ett stort 

utrymme genom att fokusera på sitt specifika område, istället för att diskutera utifrån 

vårdtagarens perspektiv och behov. Vårdtagarna intar därför ofta en passiv roll vid IVP 

eftersom att lite fokus ligger på deras perspektiv om behovet av omvårdnad (19). Besluten om 

fortsatt omvårdnad och vad som ska ske för vårdtagaren efter utskrivning är ofta redan tagna 

och vårdtagaren förväntas att vara nöjd och acceptera dessa beslut (5). Sjuksköterskan 

förväntas inneha kunskap för att kunna skapa möjligheten till att erbjuda en väl genomförd 

IVP där vårdtagaren är delaktig (19). 

 

Resultatdiskussion 
Uppsatsförfattarna till denna litteraturstudie avsåg att beskriva äldre vårdtagarens delaktighet i 

omvårdnadsprocessen. Uppsatsförfattarna menar att omvårdnadsprocessen är ett arbetssätt för 

sjuksköterskor, i denna litteraturstudie innebär detta att den enskilde äldre vårdtagarens 

allmänna och specifika behov ska styra omvårdnadsarbetet som sjuksköterskan ska utföra. I 

denna litteraturstudie presenteras den äldre vårdtagarens delaktighet i faserna bedömning, 

planering, genomförande och resultat/ utvärdering. 

   Tutton (6) beskrev i sin studie att delaktighet skapas genom samarbete mellan sjuksköterska 

och vårdtagare (6). Även denna litteraturstudies resultat påvisar att det är viktigt att lita på 

vårdtagaren och dennes kunskap om sin situation för att kunna erbjuda en god omvårdnad och 

minimera risken att beslut tas på fel grunder och utan hänsyn till vårdtagarens önskan om 

behov av omvårdnad. Vårdtagarnas upplevelse av delaktighet finns när sjuksköterskan ser 

vårdtagaren som en individ och när fokus ligger på personen och inte på själva sjukdomen. 

Uppsatsförfattarna har i denna litteraturstudie kommit fram till att en viktig del för 

vårdtagarna för att delaktighet ska skapas är att sjuksköterskan lyssnar på dennes beskrivning 

av sina bekymmer och eventuella symptom under sjukhusvistelsen (9, 14). Vilket 
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överensstämmer med tidigare forskning som påvisat att äldre vårdtagare ofta har svårt att göra 

sig delaktiga i beslutsfattande situationer (7). 

   Uppsatsförfattarna har funnit två begrepp som representerar vårdtagarnas positiva 

upplevelse av delaktighet i sin egen omvårdnad vilka är kunskap och respekt. Delaktighet 

finns alltså när respekt visas och när kunskap kan utbytas mellan vårdtagaren och 

sjuksköterskan (14). Därför anser uppsatsförfattarna att det är viktigt att ge vårdtagarna 

möjlighet att diskutera sina tankar om behov av omvårdnad tillsammans med sjuksköterskan 

och att sjuksköterskan tar hänsyn till dessa tankar vid planering av vårdtagarnas omvårdnad 

(15). Viket överensstämmer med Isgren, Lyckander och Strömberg (1) beskrivning av att god 

omvårdnad är ett respektfullt bemötande av människan och att hennes behov av trygghet, 

självständighet och integritet ska tillgodoses. 

   Uppsatsförfattarna har med denna litteraturstudie påvisat att vårdtagarna ibland uttrycker 

sina känslor och önskningar vid beslutsprocessen om behov av fortsatt omvårdnad, men dessa 

anses vara orealistiska och förbises av sjuksköterskan. Det har även framkommit att vid 

planering av fortsatt omvårdnad är besluten ofta redan tagna och vårdtagaren förväntas vara 

nöjd och acceptera dessa beslut (5). Resultatet av denna litteraturstudie har påvisat att behov 

kan tillfredställs genom att vårdtagaren själv tar initiativet att få sina behov tillfredställda men 

övervägande del av äldre vårdtagare anser att hälsa uppnås när sjuksköterskan tillfredställer 

behoven (18). Även Henderson i sin behovsteori poängterade att omvårdnaden skulle byggas 

på delaktighet för vårdtagaren och utgå ifrån dennes upplevelse av vilka behoven är för 

vederbörande och hur sjuksköterskan kan tillfredställa dessa för att uppnå hälsa hos 

vårdtagaren (3). 

   Uppsatsförfattarna har med denna litteraturstudie påvisat att IVP kan innebära en risk för 

vårdtagaren eftersom att utan delaktighet riskeras att beslut tas utan att vårdtagarens åsikt 

tydliggjorts. Att vårdtagaren är delaktig så minskas dennes sårbarhet, beroendeställning och 

utsatthet vid en IVP. Vårdtagaren anförtror sig till sjuksköterskan men ibland på grund av 

bristande kompetens har inte sjuksköterskan fullständig kontroll över IVP. För att minska 

risken är det viktigt att både vårdtagare och sjuksköterskor blir informerade innan IVP om 

IVP för att kunna hantera och genomföra denna del i omvårdnadsprocessen (23). För att 

minska denna risk, anser uppsatsförfattarna att användningen av omvårdnadsprocessen är 

nödvändig, för att den skapar en individuellt planerad omvårdnad utifrån vårdtagaren behov. 

Individuell planerad omvårdnad kräver delaktighet och ansvarig sjuksköterska får därför en 
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väsentlig roll under vårdtiden för att skapa denna delaktighet genom i from av 

omvårdnadsprocessen (4,3). 

   Uppsatsförfattarna har kommit fram till att de äldre vårdtagarna menar att delaktighet 

främjas av en god kommunikation mellan dem och sjuksköterskan och en bristande 

kommunikation kan bero på att sjuksköterskan har för mycket att göra och därför finns inte 

tillräckligt med tid för vårdtagarna. Detta är något som uppsatsförfattarna kan instämma i då 

tiden ibland inte räcker till i den kliniska verksamheten. Denna litteraturstudie har påvisat att 

kommunikation mellan vårdtagare och sjuksköterskan är viktigt vid IVP. Genom att 

sjuksköterskan använder sina omvårdnadskunskaper för att skapa en välfungerande IVP kan 

sjuksköterskan involvera vårdtagaren i denna del av omvårdnadsprocessen. Om vårdtagaren 

får möjligheten att uttrycka sig i samma utsträckning som de övriga deltagarna vid en IVP så 

skapas delaktighet och uppsatsförfattarna till denna litteraturstudie anser att kommunikationen 

kan ses som ett instrument att främja denna delaktighet(19, 21). 

 

Metoddiskussion 
Enligt Polit och Beck (24) är databasen Cinahl en vedertagen databas för sökningar avseende 

vetenskapliga studier inom omvårdnad. Cinahl har över 1200 referenser från engelskspråkiga 

och övriga språks tidskrifter samt över 1000 publicerade tidskrifter avseende omvårdnad. 

Cinahl har funktionen att begränsa sökningarna med publiceringsår och åldergrupp, vilket var 

något som uppsatsförfattarna utnyttjade vid insamlingen av data. Att använda relevanta 

sökord till ämnesområdet är att föredra och uppsatsförfattarna valde orden elderly hospital 

care, participation, patient needs och Sweden vilka användes i olika kombinationer (24). 

Sökordet Sweden användes då uppsatsförfattarna hade för avsikt att göra litteraturstudien på 

svensk forskning, men erhöll ej tillräckligt med data för att hålla sig till enbart Sverige. Därför 

gjordes ytterligare en sökning utan sökordet Sweden. Dessutom har båda uppsatsförfattarna 

vana att använda databasen Cinahl vilket de anser minskat risken för felaktig datainsamling. 

Granskningsmallarna som använts i litteraturstudiens analys ger validitet till studien för att de 

mäter det som förväntas mätas i denna studie. Vilket var värdet av de kvalitativa och 

kvantitativa studierna, detta stärker denna litteraturstudies resultat då granskningsmallarna är 

avsedda att kvalitetsgranska artiklar för denna typ av studier (11, 12). Båda uppsatsförfattarna 

gjorde gemensamt granskningen av artiklarnas värde för att få en så trovärdig bedömning av 

artiklarnas värde som möjligt. Alla artiklar som användes i resultatet skattades högt enligt 

granskningsmallarna vilket stärker denna litteraturstudies resultat och trovärdighet (11, 12). 
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Uppsatsförfattarna anser att det är en styrka att artiklarna som litteraturstudien baseras på 

finns beskrivna i resultatet till viss del. Eftersom att en litteraturstudie är tänkt att ge läsaren 

en ingående översikt av forskningen som presenteras i resultatavsnittet så bör litteraturen 

beskrivas mer i detalj (24). Uppsatsförfattarna anser att litteraturstudien är generaliserbar då 

kommunikation och respekt för vårdtagaren alltid ska beaktas. En svaghet till denna 

litteraturstudies resultat är att viss data som insamlades är närmare 10 år gammal. 

Uppsatsförfattarna är medvetna om detta men anser att litteraturen tillhör den senaste 

publicerade forskning inom ämnesområdet. 

Projektets kliniska betydelse 
Eftersom att en vårdrelation med äldre vårdtagare ställer krav på sjuksköterskans kompetens 

kan denna studie vara en kunskapskälla till att möta denna speciella grupps specifika behov 

och skapa en vårdrelation som bygger på delaktighet (6, 11). Denna litteraturstudie 

presenterar hur sjuksköterskan kan främja delaktighet och erbjuda god och säker vård i 

samråd med den äldre vårdtagaren. 

Förslag till vidare forskning 
Denna litteraturstudie presenterar ett resultat som påvisar att den äldre vårdtagarens 

delaktighet i omvårdnadsprocessen åsidosätts. Det framkommer att nyckeln till delaktighet är 

kommunikation mellan den äldre vårdtagaren och sjuksköterskan. Därför anser 

uppsatsförfattarna att det vore aktuellt att undersöka vårdpersonalens bild och attityder kring 

delaktighet och hur de får patienter delaktiga i omvårdnadsprocessen. 

 

Slutsats 
Uppsatsförfattarna påvisar med denna litteraturstudie att kommunikation är nyckeln till att 

delaktighet skapas i omvårdnadsprocessen. Det som stärker vårdrelationen och skapar 

delaktighet för den äldre vårdtagaren är när kunskap kan utbytas och respekt visas mellan 

sjuksköterskan och den äldre vårdtagaren. Sjuksköterskan har en viktig roll i att göra den 

äldre vårdtagaren delaktig eftersom sjuksköterskan förväntas att inneha denna kunskap att 

involvera den äldre vårdtagaren i omvårdnaden. 
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Bilagor 

Bilaga 1  
Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier 

Kvalitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   
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22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
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Bilaga 2 
Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvantitativa studier 

Kvantitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   



28 

 

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
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