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ABSTRACT 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva strategier som 

sjuksköterskan kan använda för att patienten ska uppnå delaktighet i sin egen vård 

och behandling. Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Artiklar 

söktes ur databaserna: PubMed, Cinahl. Resultat: De strategier för delaktighet 

som framkommit innefattade sjuksköterskan, patienten och organisationen i 

samspel. Viktigt för patientdelaktighet var en fungerande organisation, där tiden 

och möjlighet att träffa samma personal lyftes som viktigt. Personalens erfarenhet, 

kunskap och förmåga till empati kunde användas i vårdsituationen för att patienten 

skulle bli delaktig. Grunden för patientdelaktighet var kommunikation mellan 

patienten och sjuksköterskan. Klara roller gav samarbete, patienten visste vad som 

förväntades och delaktighet skapades. Bekräftades patienten blev patienten 

delaktig, för att patienten blev sedd som en unik individ. Patientens involvering 

och delaktighet i vårdprocessen skedde när han/hon fick tillräckligt med 

information och struktur på vården som planerades. Slutsatser: Det är viktigt med 

kommunikation i mötet mellan sjuksköterskan och patienten. Kommunikation 

består av att lyssna, ställa frågor, observera och informera. Att sjuksköterskan har 

kunskap om kommunikation och använder metoder för att kommunicera främjar 

patientens delaktighet. 
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1 Introduktion  

Lär mig - och jag ska glömma. Visa mig - och jag ska komma ihåg. Gör mig 
delaktig - och jag ska förstå. Ta ett steg tillbaka - och jag ska handla 

Okänd 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) uppmärksammade vi att 

patienter och boenden tar emot vård men inte alltid är delaktiga i de beslut som 

fattas. Därför genomfördes detta examensarbete för att belysa strategier som 

sjuksköterskor kunde använda sig av för att få patienten delaktig i sin vård och 

behandling. Delaktighet har framförts som ett angeläget ämne att studera från 

medicinkliniken på Falu Lasarett. 

1.1 Delaktighet  

Delaktighet definerades enligt Svenska akademin (1986 s. 98) ”som har del i eller 

av något, inblandad”. Ordet delaktighet beskrevs av Clayton (1988 Patient 

participation: an underdeveloped concept i Cahill, 1998) som att vara aktivt 

involverad i eller dela något med andra. Delaktighet beskrivs vidare som att vara 

involverad i beslut tillsammans med andra och att få en känsla av kontroll och 

ansvar.  

1.2 Patientdelaktighet  

Patientdelaktighet är enligt litteraturöversikten av Cahill (1998) ett diffust begrepp 

inom omvårdnaden. Det finns ingen klar begreppsdefinition men 

patientdelaktighet sammanfattas med: främjande av beslutsfattande, upprätthålla 

en god livskvalité, förstärka patienten egen styrka (a.a.). Denna sammanfattning 

förklaras av Cahill (1996), Sahlsten, Larsson, Sjöström och Plos (2008) som att  i 

patientdelaktigheten måste det finnas en relation mellan två parter, med 

patientdelaktighet nås vinster och mål i vården. Eldh, Ekman och Ehnfors (2006a) 

beskriver patientdelaktighetsbegreppet som att patienten  är delaktig och tar beslut 

rörande vård och behandling. 

Cohen Munros (2009) beskrivning av vad som  innefattar patientens delaktighet är 

beslutsfattande, måluppfyllelse och beteende hos individen. Detta sammankopplas 

med patientens självmedvetenhet, självkännedom, självbild, empowerment, 
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interaktion med sjuksköterskan och tidigare erfarenheter som påverkar patientens 

förmåga att uppnå delaktighet.  

1.3 Utveckling 

Redan i antikens Grekland fanns tankar om vilken kunskap människan behövde för 

att kunna utvecklas och kunna nå delaktighet. Tankar som Platon hade var att alla 

skulle få gå i skolan och då få tillgång till samma kunskap. Platons tankar om lika 

kunskap för alla har utvecklats och dagens skola är mer individinriktad och den 

personliga uppfattningen samt det kritiskt tänkande och argumentation för detta 

uppmuntras. I dagens Sverige är skolan obligatorisk och inte som tidigare bara för 

de privilegierade. Människan har idag därför mer kunskaper och dessa kunskaper 

har ökat utifrån människans vilja och möjlighet för informationsöverföring 

(Liedman, 2009). Eftersom kunskapen och medvetenheten idag ökat även i 

vårdsammanhang innebär det att patientens roll har förändrats från passiv 

mottagare av information till en aktiv konsument. Historiskt sett kunde sjukdom 

bara diagnostiseras och behandlas genom professionell sjukvård. Patienten var 

passiv och beslut om vård och behandling var läkarens uppgift (Cahill, 1998; 

Larsson, Palm, & Rahle Hasselbalch, 2008). Tillgång till vårdinformation finns 

idag både tryckt och via multimediakanaler. Syftet med  information är att ge 

kunskaper för att förbättra och bibehålla hälsan samt möjlighet att utföra egenvård. 

Ett exempel på detta är Internet sidan 1177.se som 2008 hade 800 000 besökare 

per månad. Via denna Internetsida kan patienten söka information och skaffa sig 

kunskaper för att kunna vara förberedd vid vårdkontakten (Larsson et al., 2008). 

Det beskrivs att i dagens samhälle finns en enorm mängd information och 

människan behöver ha en medvetenhet om att all information inte är sann och 

korrekt (Larsson et al., 2008; Liedman, 2009).  

1.4 Hinder 

Ett hinder för delaktighet är användandet av en medicinsk jargong (Hansson 

Scherman & Runesson, 2009; Larsson et al., 2008; Paterson, 2001). Hinder för 

delaktighet kan också uppkomma när patienten känner sig i underläge. Enligt 

litteraturen kan patienter uppleva att de egna symtomen och känslorna inte blir 

tagna på allvar i vårdsituationer (Eldh el al.,2006a; Paterson, 2001; Sahlsten, 

Larsson, Plos & Lindencrona, 2005a). Ett ytterligare hinder till att patienten inte 
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blir delaktig i sin vård och behandling kan bero på brister hos personalen som 

tillexempel olika syn på prioriteringar av arbetsuppgifter i personalgruppen (Cahill 

1998; Eldh et al. 2006a; Sahlsten et al. 2005a). Sahlsten et al. (2005a) lyfter att   

hinder för delaktighet även kan vara bristande kontinuitet bland personalen och 

tidsbrist.       

Anhöriga kan också minska patientens möjlighet till delaktighet genom att prata 

över huvudet på individen och lägga fram sina egna önskemål och åsikter istället 

för patientens (Sahlsten et al., 2005a). 

1.5 Health literacy  

Health literacy definieras enligt World Health Organisation (WHO) som möjlighet 

att ta till sig hälsokunskap utifrån kognitiv och social förmåga. Individens förmåga 

att ta till sig hälsoinformation är avgörande för det egna självbestämmandet 

(WHO, 2011). Health literacy bygger på nivån av förståelse för bokstäver och 

siffror i skrivet material. Låg Health literacy försämrar personens förmåga att hitta 

rätt och ta sig fram i vårdorganisationen, vilket kan leda till bristande delaktighet 

(Speros, 2005). Individer med låg Health literacy har mindre vilja att vara 

delaktiga i beslut kring sin hälsa än de med hög Health literacy. De flesta 

individerna med låg Health literacy finns bland äldre, låginkomsttagare, 

lågutbildade och invandrare (Larsson et al., 2008). Lättläst information kan inte 

bygga över kunskapsluckan mellan de som har kunskap om ämnet och de som har 

sämre kunskap om ämnet, men kunskapen kan ändå öka i respektive grupp 

(Dewalt, Bonne, & Pignone, 2007; Speros, 2005). 

Invandrare kan ha svårigheter att ta till sig information på grund av språket men 

även kulturella skillnader kan bidra till begränsningar att ta till sig fram i 

vårdorganisationen och att kunna förstå information (Kreps & Sparks, 2008). 

1.6 Self-efficacy  

Enligt Bandura (1997) Amerikansk professor i socialpsykologi, kan låg self-

efficacy bidra till bristande delaktighet. Låg self-efficacy innebär att sakna tilltro 

till sin egen förmåga.  Att sakna tilltro gör att individen har en känsla av att inte 

klara av att utföra vissa handlingar, oroar sig och är rädd för att misslyckas. Self-
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efficacy är bunden till vissa situationer och handlingar vilket innebär att en person 

kan ha låg self-efficacy för en situation och en hög self-efficacy för en annan 

situation. Människans tro på sig själv kommer från deras självkännedom. Enligt 

Bandura (1997) bygger self-efficacy på fyra huvudsakliga delar:  

• Hantering av specifika situationer baserat på individens tidigare 

erfarenheter på liknande situation. 

• Självförverkligande genom att kopiera andras beteende och handlingar, 

genom observation av den unika situationen. 

• Övertalning av en för personen trovärdig person (peppning).  

• Psykologisk och fysisk medvetenhet om sin kapacitet, styrka och 

sårbarhetsgränser. 

Ett exempel som Bandura (1997) gav var att om en rökare på egen hand hade 

tilltro på sin egen förmåga och gjorde ett försök att sluta röka och lyckades 

innebar det att han/ hon hade en hög self-efficacy i den unika situationen. Jämfört 

med den person med låg self-efficacy (ej tilltro till den egna förmågan) som måste 

peppas av någon trovärdig person för att den inte trodde sig själv ha förmågan och 

lätt gav upp. Individen dömde då sig själv och hade inte tilltro till sin förmåga att 

sluta röka (Bandura, 1997).  

1.7 Känsla av sammanhang 

Antonovsky (1991)  professor i medicinsk sociologi skapade uttrycket känsla av 

sammanhang (KASAM) vilket han ansåg gav svar på varför individen klarade av 

att hantera hinder i livet och hellre rörde sig mot hälsa än ohälsa, rörelsen mot det 

friska och hälsa kallade han det salutogena synsättet. Antonovsky (1991)  beskrev 

hur personens KASAM består av tre komponenter, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, komponenterna kan påverka möjligheten till delaktighet.  

Begriplighet syftar till människans förmåga att sortera krav och påfrestningar från 

inre och yttre värden under livets gång. Begripligheten gör att människan kan 

uppleva information strukturerad och inte som något kaotisk och oförståeligt, även 

hur individen förväntar sig framtida händelser kan återfinnas i begripligheten. 

Hanterbarhet beskriver hur individen upplever sig ha resurser till sitt förfogande 



 

5 
 

för att hantera och möta de inre och yttre kraven. Meningsfullhet är betydelsen av 

att vara delaktig och närvarande i det som skedde i livet (Antonovsky, 1991).  

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ska inte ses var för sig utan 

tillsammans som en helhet och hur de förhåller sig till varandra. Ett starkt 

KASAM kan hjälpa individen till att hitta en förståelse för förändringar som kan 

leda till en bättre hälsa och en större delaktighet i det som händer i livet 

(Antonovsky, 1991).  

Health-literacy, self-efficacy och KASAM kan påverka patientens förmåga till 

delaktighet (Larsson et al., 2008).  

1.8 Vårdvetenskap 

Det finns många yrkeskategorier som vårdar människor och vårdvetenskapen 

syftar till att ge kunskap om vårdandet och söka svaren på god vård. 

Vårdvetenskapen beskriver självmedvetenheten som individens själ, det som får 

oss att kunna tänka, känna och ta beslut. Inom vårdvetenskapen beskrivs vårdandet 

inte bara som att ta hand om det sjuka utan också som en mellanmänskligrelation. 

Wiklund (2003) beskriver att förutsättningen för vårdprocessen är att det finns en 

god vårdrelation. Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrand (1998) skriver att 

vårdprocessen ska integreras med patienten och patienten ska ha tydligt inflytande 

och delaktighet. Wiklund (2003) beskriver också att forskning inom 

vårdvetenskapen delvis handlar om att vårdpersonal ska reflektera över situationen 

för att vården ska utvecklas till det bättre. 
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1.9 Regelverk  

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 3§ Svensk författningssamling (SFS, 

1982:763) finns beskrivet att patienten ska kunna välja mellan olika behandlingar 

så länge de överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet, och det 

enligt landstinget är befogat för sjukdomen/skadan och dess kostnad (SFS, 1982). 

En av sjuksköterskans uppgifter är att se patientens behov av vård med hänsyn till 

den fysiska och mentala hälsan, detta finns reglerat i Hälso- och sjukvårdslagen 

(Sahlsten et al., 2005a). 

1.9.1   Hälso- och sjukvårdslagen 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) stadgas i 2§ att vården ska 

 ”bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, främja 

goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, 

tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Vården 

och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i 

samråd med patienten. Olika insatser för patienten skall samordnas på ett 

ändamålsenligt sätt”.  

Vidare att 

 ”Patienten ska ges individuellt anpassad information om sitt 

hälsotillstånd, de metoder för undersökning, vård och behandling som 

finns, sina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt 

finansierade hälso- och sjukvården, samt vårdgarantin”(a.a.).  

Integriteten och patientens självbestämmande är det som ska avgöra om vård ska 

ges eftersom Hälso- och sjukvård lagen bygger på frivillighet. Vården ska ges i 

samtycke med patienten, men det finns tillfällen när en patient inte kan neka till 

vård, behandling eller undersökning (Rönnberg, 2007). Enligt smittskyddslagen 

(2004:168) så har alla ett eget ansvar vid smitta eller misstanke om smitta. Vid 

motsättningar för undersökning kan smittskyddsläkaren vidta åtgärder för detta 

(SFS, 2004). Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) och Lagen om 

rättspsykiatrisk vård (1991:1129) kan tillgripas om patienten inte frivilligt 

accepterar vård (SFS, 1991a; SFS, 1991b). Även om vård sker med stöd av dessa 
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lagar så ska det alltid strävas efter samtycke och delaktighet från patienten 

(Rönnberg, 2007).  

1.9.2 Kompetensbeskrivningen 

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor utfärdad av Socialstyrelsen (2005, s. 

11) finns det beskrivet bland annat att sjuksköterskan ska ha förmåga att ”i dialog 

med patient och/eller närstående ge stöd och vägledning för att möjliggöra 

optimal delaktighet i vård och behandling”.  

Under sjuksköterskans område för forskning och utveckling står att sjuksköterskan 

ska söka kunskap så att vården alltid ska ske enligt vetenskap och beprövad 

erfarenhet (Socialstyrelsen, 2005).   

1.9.3 International Council of nurses 

Av international counsil of nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor framgår att 

sjuksköterskan har ansvar för att patienten får information och ges möjlighet att 

samtycka till vård och behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 

Den lagstiftning och de förordningar som finns i Sverige, beskriver patientens rätt 

till självbestämmande, delaktighet samt att vården ska vara lika för alla (Sahlsten 

el al., 2005; Socialstyrelsen, 2010).  

2 Problemformulering  

Enligt Cahill (1998), Eldh et al. (2006a), Hansson et al. (2009), Paterson (2001) 

och Sahlsten et al. (2005a) finns orsaker som kan bidra till att patienten inte blir 

delaktig i sin vård och behandling. Detta kan orsaka dålig följsamhet i vården och 

att patienten inte känner sig bekräftad och sedd. Det är viktigt att sjuksköterskan 

förstår hur patienten kan stimuleras att medverka i sin vård. Denna studie avsåg att 

undersöka strategier som kan användas av sjuksköterskor för att patienten ska bli 

delaktig i vården.  

3 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva strategier som sjuksköterskan kan 

använda för att patienten ska uppnå delaktighet i sin egen vård och behandling.  
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4 Frågeställning  

Vilka strategier kan sjuksköterskan använda?  

5 Definition av begrepp 

Strategier defineras enligt Svenska akademin (1986 s. 553) ” som ett välplanerat 

tillvägagångssätt”.  

Empowerment defineras enligt Borgenhammar och Fallberg (1997 s.44-45) 

”Deltagardemokrati, brukarmedverkan, maktgörande, medbestämmande och 

medinflyttande” Inom vården betyder patientes empowerment att han/hon ska vara 

delaktigt i beslut kring sin vård och behandling (Borgenhammar & Fallberg, 

1997). 

6 Metod 

6.1 Design 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt.  

6.2 Urval av litteratur 

Artiklar söktes med hjälp av sökord i databaserna Cinahl och PubMed. Även 

manuell sökning gjordes genom att söka på specifikt författarnamn då detta namn 

var återkommande i flera artiklars referenser (Friberg, 2006; Willman, Stoltz & 

Bathsevani, 2006). De sökord som användes i databaserna var: Denmark, Finland,  

Norway,  nursing, patient participation, professional-patient relations, Iceland 

Sweden. Artikelsökningarna från databaser redovisas i tabell 1. Manuellsökning 

redovisas i tabell 2.  

Inklusionskriterierna var vetenskapliga artiklar skrivna på engelska eller svenska, 

omfattade vuxna, publicerade under åren 2001 till 2011, studierna avgränsades 

geografiskt till de Nordiska länderna, det vill säga Danmark, Finland, Island, 

Norge, Sverige  

Exklusionskriterierna var studier som innefattade dementa, barn, psykiatriskvård, 

obstetrisk vård. 
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Tabell 1. Sökprocess, databas och sökord 
Datum Databas Sökord / Antal träffar Lästa 

abstract 
N=42 

Antal 
använda 
artiklar 
N=17 

2011-03-24 PubMed nursing [Mesh] AND 
professional-patient 
relations [Mesh] 
AND patient 
participation [Mesh] 
AND Sweden 

 >200 000 
 
12 640 
 
451 
34 

 
 
 
 
 
17 

 
 
 
 
 
7 
 

2011-03-24 PubMed nursing [Mesh] AND 
professional-patient 
relations [Mesh] 
AND patient 
participation [Mesh] 
AND Norway 

>200 000 
 
12 640 
 
451 
10 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
2  
 

2011-03-24 PubMed nursing [Mesh] AND 
professional-patient 
relations [Mesh] 
AND patient 
participation [Mesh] 
AND Finland 

>200 000 
 
12 640 
 
451 
17 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
5 
 

2011-03-24 PubMed nursing [Mesh] AND 
professional-patient 
relations [Mesh] 
AND patient 
participation [Mesh] 
AND Denmark 

>200 000 
 
12 640 
 
451 
4 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
2 
 

2011-03-24 PubMed nursing [Mesh] AND 
professional-patient 
relations [Mesh] 
AND patient 
participation [Mesh] 
AND Iceland 

>200 000 
 
12 640 
 
451 
1 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
0 
 

2011-03-24 CINAHL nursing AND 
professional-patient 
relations AND 
patient participation 
AND Sweden 

>300 000 
 
 1749   
94 
7 

 
 
 
 
4  

 
 
 
 
0  

2011-03-24 CINAHL nursing AND 
professional-patient 
relations AND 
patient participation 
AND Norway 

>300 000 
 
 1749   
94 
2 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

2011-03-24 CINAHL nursing AND 
professional-patient 
relations AND 
patient participation 
AND Finland 

>300 000 
 
 1749   
94 
3 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
0  

2011-03-24 CINAHL nursing AND 
professional-patient 
relations AND 
patient participation 
AND Denmark 

>300 000 
 
 1749   
94 
2 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
0  

2011-03-16 CINAHL nursing AND 
professional-patient 
relations AND 
patient participation 
AND Iceland 

>300 000 
 
 1749   
94 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 
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Tabell 2. Manuell sökning 
Inkluderade artiklar 

N= 2 

Författare Via 

Patienters upplevelse 
av delaktighet i 
vården 
 

Kiessling och Kjellgren Vård i nordens 
webbsida 

Nurse strategies for 
optimising patient 
participation in 
nursing care 

Sahlsten, Larsson,  
Sjöström, och Plos 

Återkommande 
författarnamn i lästa 
artiklar 

 
 
6.3 Tillvägagångssätt 

Artiklarna valdes ut genom att läsa titeln och i nästa steg läsa abstrakt. Detta 

gjordes gemensamt av båda författarna. Antal lästa abstract var 44 och av dessa 

lästes 31 artiklar i fulltext.  

Funna artiklar delades upp mellan författarna för helhetsläsning och för att bedöma 

om de motsvarade studiens syfte och frågeställning.  

Tio artiklar sorterades bort efter fulltext läsning då de inte uppfyllde syfte och 

frågeställning. De artiklar som motsvarade studiens syfte och frågeställning 

resulterade i 21 artiklar. Dessa kvalitetsgranskades av båda författarna enligt 

granskningsmallar, två artiklar sorterades bort på grund av låg kvalité vid 

granskningen. Resultatet bygger på 19 vetenskapliga artiklar. Se tabell 3. 

6.4 Analys 

Artiklarna lästes flera gånger av författarna till denna studie för att minimera 

feltolkningar och missförstånd. Artiklarna analyserades genom att båda författarna 

tillsammans sorterade ut teman och stategier som sjuksköterskan kunde använda 

för att främja delaktighet. Detta resulterade i fem teman (organisatoriska 

förutsättning, använda sina personliga egenskaper och erfarenheter, 

kommunikation, samarbete, involvering i vårdprocessen). Dessa teman 

antecknades av författarna på ett ark. Artiklarna lästes och strategierna under varje 

tema sorterades fram genom att numrerade artiklar fördes in på arket under 

respektive tema. Detta resulterade i en karta med teman, strategier och 

artikelnummer. Utifrån denna karta gick båda författarna tillsammans igenom 

varje artikel igen och redovisade den funna strategin i resultatet under varje tema.   
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Den aktuella studiens artiklar granskades utifrån granskningsmallar vilka var 

modifierade versioner av Forsberg och Wengström (2008), Willman et al. 

Bathsevani (2006). Se bilaga I och II. 

Olika granskningsmallar användes beroende på om granskningen avsåg en 

kvalitativ eller en kvantitativ studie. Varje artikel bedömdes utifrån en tregradig 

skala med låg, medel eller hög kvalité (Willman et al., 2006; Forsberg & 

Wengström, 2008).  En poäng sattes utifrån positiva svar och noll poäng för 

negativa eller när frågan inte hade ett svar (Willman et al., 2006).  Max poäng för 

en kvalitativ artikel var 25 poäng och för en kvantitativ artikel 29 poäng. Detta  

innebär att en kvalitativ studie ska ha mellan 20 och 25 poäng för att bedömmas 

som hög kvalité och mellan 17 och 19 poäng för medelkvalité, låg kvalité innebär 

15 -16 poäng. Motsvarande  poäng för en kvantitativ ingående studie är 23-29 

poäng för hög kvalité och 20-22 poäng för medelkvalité samt 17-19 poäng för låg 

kvalité. I studien ingår 16 artiklar av hög kvalité, tre artiklar av medel kvalité. 

Granskningen gjordes av författarna var för sig, genom att fylla i 

granskningsmallen. Resultaten av granskningspoängen jämfördes sedan mellan 

författarna, för att fastställa artiklarnas kvalitetsnivå. Denna interbedömarreliabiliet 

gjordes för att få en objektiv granskning (Forsberg & Wengström, 2008).   

 

 

 

Tabell 3. Sammanställning av artiklar (n=19) som ligger till grund för resultatet. 

Författare 
År, Land  

Titel Syfte Metod Deltagare Kvalitets 
grad 

Efraimsson, E 
Sandman, PO 
Hydén, L-C 
Rasmussen, B 
2004 
Sverige 
 
 

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

Att belysa och beskriva 
kommunikation i 
vårdplanering 

Kvalitativ 8 Hög 

Eldh, AC  
Ehnfors, M  
Ekman, I  
2006 
Sverige 

The meaning of 
patient participation 
for patients and 
nurses 
at a nurse-led clinic 
for chronic heart 
failure 

Att förklara 
patientdelaktighet och icke 
patient delaktighet och hur 
det upplevs av patienter och 
sjuksköterskor på en klinik 
för hjärtsjuka.  
 

Kvalitativ  5  Hög 
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Författare 
År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Kvalitets 
grad 

Frank, C 
Asp, M 
Dahlberg, K 
2009 
Sverige 
 

Patient 
participation in 
emergency care- A 
phenomenographic 
study based on 
patients lived 
experience 

Att beskriva patienternas 
kvalitativt olika uppfattningar 
av patientens delaktighet i sin 
vård på en akutmottagning 
 

Kvalitativ 9 Hög 

Hedberg, B 
Johanson, M 
Cederborg, A-C 
2008 
Sverige 

Communicating  
stroke survivors' 
health and further  
needs for support 
in care-planning  
meetings 
 

Illustrera kommunikation vid 
vårdplanering efter stroke och 
sjukhus- vistelse. Vilka 
ämnen och vad diskuterades 
på VPL 

Kvalitativ 14 Hög 

Heldal, F 
Steinsbekk, A 
2009  
Norge 

Norwegian 
Healthcare 
Professionals’ 
Perceptions of 
Patient Knowledge 
and Involvement as 
Basis for Decision 
Making in 
Hematology 

Att undersöka hur personal 
bemöter patienten utifrån 
deras olika kunskap och 
engagemang 

Kvalitativ 10 Medel 

Kettunen, T 
Liimatainen, L 
Villberg, J 
Perko, U  
2005 
Finland 
 

Developing 
empowering health 
counseling 
measurement. 
Preliminary results 

 Att beskriva och mäta med 
hjälp av Empowering Speech 
Practices Scale tillgången till 
empowerment i rådgivning 
och diskussion.   
 

Kvantitativ 
 

127 
 

Hög 

Kiessling, T 
Kjellgren, K 
2004 
Sverige 
 

Patienters 
upplevelse av 
delaktighet i vården 

Att beskriva patienters 
erfarenhet av delaktighet i 
vården och att kartlägga vilka 
faktorer patienterna upplevde 
ha betydelse för deras 
delaktighet 

Kvalitativ 8  Hög 

Lomborg, K 
Kirkevold, M 
2008 
Danmark 

Achieving 
therapeutic clarity 
in assisted personal 
body care: 
professional 
challenges in 
interactions with 
severely ill COPD 
patients 

Att presentera en teoretisk 
ram för utmaningen 
sjuksköterskor kan möta i 
vården av svårt sjuka 
patienter med KOL 

Kvalitativ 16  
 

Hög 

Löfman, P 
Häggman-Laitila, A 
Pietilä, A-M 
2008 
Finland 

Self-determination 
of patients with 
rheumatoid 
arthritis: model 
development during 
action research 

Att beskriva innehåll och 
utveckling i en modell för att 
främja självbestämmande hos 
patienter 

Kvalitativ 55  Hög 

Poskiparta, M 
Liimatainen, L 
Kettunen, T 
Karhila, P 
2001  
Finland 

From nurse-
centered health 
counseling to 
empowermental 
health counseling 

Interaktion mellan 
sjuksköterskan och patienten 
i rådgivnings-situationer: 
stöttande hälsorådgivning v.s. 
”traditionell” rådgivning 

Kvalitativ 38 Hög 

Ramfelt, E 
Lützén, K  
2005  
Sverige 

Patients with 
cancer: their 
approaches to 
participation in 
treatment plan 
decisions 
 

Att förklara upplevelsen av 
delaktighet i behandling och 
betydelsen av delaktighet från 
av patienter som nyligen 
behandlats för en colon rektal 
cancer. 
 

Kvalitativ 10 Hög 

Sahlsten, M 
Larsson, I 
Lindencrona, C 
Plos, K 
2005 
Sverige 

Patient 
participation in 
nursing care: an 
interpretation by 
Swedish 
Registered Nurses 

Att förklara sjuksköterskors 
förståelse av delaktighet i 
omvårdnaden 

Kvalitativ 31 Medel 
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Författare 
År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Kvalitets 
grad 

Sahlsten, M 
Larsson, I 
Sjöström, B 
Plos, K 
2009 
Sverige 
 

Nurse strategies for 
optimising patient 
participation in 
nursing care 

Att förklara sjuksköterskans 
strategier för att stimulera och 
möjliggöra patientens 
delaktighet i omvårdnaden. 

Kvalitativ 12 Hög 

Saino, C 
Eriksson, E  
Lauri, S  
2001 
Finland 

Patient 
parcipitation in 
decision making 
about care 

Att se hur cancer patienter 
förstår patient delaktighet i 
beslutsfattande och vilka 
faktorer som underlättar och 
begränsar delaktighet. 
 

Kvalitativ 25 Medel 

Stenwall, E 
Sandberg, J 
Jönhagen, ME 
Fagerberg, I 
2007 
Sverige 
 

Encountering the 
older confused 
patient: 
professional carers' 
experiences 

Att beskriva omvårdnads 
personalens möten med äldre 
förvirrade patienter 

Kvalitativ 10 Hög 

Suhonen, R 
Välimäki, M 
Katajisto, J 
Leino-Kilpi, H 
2005 
Finland 

Provision of 
individualised care 
improves hospital 
patient outcomes: 
An explanatory 
model using 
LISREL 

Att undersöka förutsagda 
relationer mellan 
individanpassad vård och 
patient tillfredsställelse, 
självständighet och 
hälsorelaterade 
 

livskvalitén. 

Kvantitativ 687 Hög 

Tveiten, S 
Meyer, I 
2009 
Norge 

Easier said than 
done: empowering 
dialogues with 
patients at the 
pain clinic – the 
health professionals 
perspective 

Att få kunskap om samtal 
mellan vårdpersonal och 
patient i beslutsprocessen, 
patientens egen förmåga till 
detta samt att kunna ta egen 
kontroll. 
 

Kvalitativ 5 Hög 

Tveiten, S 
Severinsson, E 
2005 
Norge 

Public health 
nurses´supervision 
of clients in 
Norway 

Att förklara hur 
sjuksköterskan förstår 
handledning till personer och 
hur sjuksköterskan använder 
sig av det. 

Kvalitativ 13 Hög 

Zoffmann, V 
Harder, I 
Kirkevold, M 
2008 
Danmark 

A person-Centered 
Communication 
and Reflection 
Model: Sharing 
Decision-Making in 
Chronic Care 

Att utveckla en teori som 
beskriver hur patientens 
kommunikation och 
reflektion i diabetesvården 
kan eller inte kan leda till 
framgång i fullföljande av 
delat beslutsfattande 

Kvalitativ 19 Hög 

 

 

7 Forskningsetiska aspekter 

Alla vetenskapliga artiklar i studien granskades objektivt och opartiskt, de 

sammanställdes och redovisades sanningsenligt (Polit & Beck, 2008).  
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8 Resultat 

Denna litteraturstudie presenterar ett antal strategier som kan främja patientens 

delaktighet i vård och behandling. Strategierna redovisas under fem teman vilka är 

organisatoriska förutsättningar, använda sina personliga egenskaper och 

erfarenheter, kommunikation, samarbete, involvering i vårdprocessen. Under varje 

tema presenteras strategier som sjuksköterskan kan använda för att göra patienten 

delaktig. Resultatet bygger på 19 vetenskapliga artiklar som beskriver studier 

utförda i Norden. För en översikt av de i litteraturstudien ingående artiklarna se 

tabell 3.  

8.1 Organisatoriska förutsättningar  

Kiessling och Kjellgren (2004), Löfman, Häggman-Laitila och Pietilä (2008) lyfte 

fram att organisationen kunde påverka patienters möjlighet till delaktighet. I dessa 

studier beskrevs att kontinuitet gjorde att patienten blev delaktig. I organisationen 

främjades patientens trygghet, gemenskap och delaktighet om patienten så långt 

som möjlig fick träffa samma sjuksköterska. Enligt Kiessling och Kjellgren (2004) 

så gjorde detta att patienten inte behövde upprepa samma sak flera gånger och 

eventuellt få olika information. Lomborg och Kirkevold (2008) styrker att 

kontinuiteten var viktig för att sjuksköterskan skulle kunna skapa en förståelse för 

patientens tillstånd. 

En främjande strategi som Sanio, Eriksson och Lauri (2001) lyfter fram var att 

patienten fick en huvudansvarig sjuksköterska som ansvarade för patientens vård. 

Denna kontinuitet främjade patientens delaktighet. En intervjuperson i en studie av 

Kiessling och Kjellgren (2004, s.33) påtalade att när ”personalen går om 

varandra” förekom brister i informationsöverföringen, patienten upplevde sig inte 

delaktig för att viktiga saker glömdes bort.  

Kiessling och Kjellgren (2004), Tveiten och Mayer (2009) belyser patienttid som 

en viktig del i organisationen och att denna har betydelse för patientens möjlighet 

för delaktighet i vård och behandling. Studien av Tveiten och Mayer (2009) 

beskrev ett förslag till en strategi där alla patienter fick en egen vårdplan. Flera 

professioner kunde delge sina kunskaper för att nå bästa lösning för patienten. 

Patienten gavs då kunskap för att aktivt kunna ta beslut och ansvar.  
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I studier av Kiessling och Kjellgren (2004) och Tveiten och Mayer (2009) 

framkom att det var viktigt att ett "språk" som patienten förstod användes för att 

uppnå delaktighet.  

Kiessling och Kjellgren (2004)  lyfte fram möjlighet till avskildhet under samtal. 

Saknades avskildhet blev patienterna hämmade i att berätta om sina problem. 

Patienterna var besvärande av att medpatienter fanns närvarande, de kunde då inte 

vara delaktiga.  

Sahlsten, Larsson, Sjöström och Plos (2009) påtalar att en strategi sjuksköterskan 

kunde vidta var att möljiggöra att patienten fick träffa andra i liknande situationer. 

Patienten fick tillfälle att se, höra och kunna prata med andra som hade liknande 

upplevelser. Därigenom kunde patienten bli bekräftad och se bortom sina egna 

problem. Patienten blev stärkt i sin self-efficacy. 

8.2 Använda sina personliga egenskaper och erfarenheter  

Sahlsten, Larsson, Lindencrona och Plos (2005b) beskrev att sjuksköterskan 

behövde ha självkännedom, ett professionellt förhållningssätt och kunna visa 

empati för att skapa en vårdrelation. En strategi där sjuksköterskan använde dessa 

personliga egenskaper och erfarenheter som verktyg gjorde att patienten kände att 

han/hon hade kontroll och kunde vara delaktig. Vårdrelationen främjade 

delaktighet då sjuksköterskan visade intresse för patientens bästa. I vårdrelationen 

var ärlighet och förtroende viktiga delar.  

I studien av Stenwall, Sandberg, Eriksdotter och Fagerberg (2007) beskrevs försök 

att uppnå delaktighet med patienter under tillfälligt förvirringstillstånd. Ett 

tillvägagångsätt var att använda sig av sin erfarenhet och på så vis kunna sätta sig 

in i dennes situation. Personliga egenskaper användes som verktyg för att hitta 

svaret på vad patienten i förvirringstillståndet försökte uttrycka. Vad skulle min 

egen personlighet önskat utifrån patientens nuvarande handlande? Vad antas att 

patienten vill utifrån patientens nuvarande handlande? Det personliga antagandet 

kunde fungera som en ledtråd för vad som kunde göras för att hjälpa den 

förvirrade patienten. Ett annat tillvägagångsätt var att använda erfarenheter från 

tidigare möten med förvirrade, den erfarenheten gav kunskap för att vara förberedd 

på det oväntade som kunde hända i mötet. Uppmärksamhet på förändringar i 
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känslor/beteendet hos individen kunde betyda att patienten hade behov som 

behövde bemötas, den förvirrade klarade inte av att uttrycka det som han/hon 

egentligen ville utan kunde handla irrationellt.  

8.3 Kommunikation 

Sahlsten et al. (2005b)  menade att kommunikationen är grunden till 

patientdelaktighet och att både sjuksköterskan och patienten är viktiga delar i 

kommunikationen. Enligt Tveiten och Mayer (2009) kunde kommunikation vara 

ett tillvägagångssätt för att skapa en grund för framtida vård och stärka patienten i 

sin nuvarande situation. Tveiten och Mayer (2009) beskrev ett tillvägagångssätt för 

samtalet. Kommunikationen under samtalet behövde varieras utifrån patientens 

behov och kunde ge en överblick av patientens situation. Samtalet gav patienten 

möjlighet att berätta sin historia. I samtalet ställdes frågor och samspelet i 

kommunikationen byggde på respekt och jämlikhet. 

Genom att lyssna på patienten och höra vad han/hon hade att säga och under 

samtalet ställa öppna frågor gjorde att patienten berättade mer. Sjuksköterskan 

måste vara fokuserad på att lyssna och vara observant på patientens icke verbala 

språk samt ställa kontrollfrågor för att säkerställa att situationen uppfattades rätt, 

patienten fick då samtalet bekräftat (Kiessling & Kjellgren 2004; Sahlsten et al., 

2005b; Sahlsten et al.,2009). 

Tveiten och Mayer (2009) och Sahlsten et al. (2009) lyfter betydelsen av att 

sjuksköterskan hade lyssnat och tagit till sig patientens berättelse. Sjuksköterskan 

kunde genom att stanna upp och inte direkt gå vidare i samtalet visa att han/hon 

lyssnat. Detta gav också patienten tid att reflektera över situationen. 

Reflektionen bekräftades även av Ramfelt och Lützén (2005). De beskrev hur 

patienterna blev delaktiga när det fanns tid till reflektion och möjlighet att 

diskutera med sina anhöriga innan ett beslut fattades. Ramfelt och Lützén (2005) 

benämde detta med att en öppen och bekräftande dialog fanns i mötet mellan 

patient och personal.  

Även Efraimsson, Sandman, Hydén, och Rasmussen (2004) påtalade hur viktigt 

det var att patienter fick tillräckligt med information och möjlighet till eftertanke 

innan beslut skulle fattas.  Studien beskrev hur patienten/ anhöriga borde kunna få 
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möjlighet att förbereda sig på mötets innehåll. Patienten och anhöriga blev 

delaktiga då de fick möjlighet att reflektera innan beslut togs. 

Frank, Asp och Dahlberg (2009) kom i sin studie fram till att kommunikationen 

skapades när patienten fick möjlighet att ge uttryck för sin oro och kunde ställa 

frågor och därmed bli respekterad. Kommunikationen skapade en relation, detta 

uppfattade patienten som viktigt för delaktighet.  

8.3.1 Rådgivning 

Enligt Eldh, Ehnfors och Ekman (2006b) kunde sjuksköterskor använda en strategi 

där de gav patienter information/rådgivning på ett individuellt plan så att han/hon 

fick ny kunskap om vård och behandling. Denna kunskap främjade delaktigheten. 

En annan strategi var att sjuksköterskan ställde frågor till patienten och deras 

närstående för att se att de tagit till sig och förstått given information och givna råd 

(a.a.). Strategin för information och rådgivning bekräftade även Sahlsten et al. 

(2005b), sjuksköterskans strategi var att ge patienten korrekt kunskap. 

Sjuksköterskan behövde i första mötet undersöka patientens resurser, inventera 

behov hos patienten, söka skriftlig information som tillförde patienten ny kunskap. 

Sjuksköterskan måste även fokusera på patientens självbild och förmåga till 

egenvård. 

Kettunen, Liimatainen, Villberg och Perko (2006) kom i sitt pilotprojekt fram till 

ett tillvägagångssätt för rådgivning. Viktiga faktorer för rådgivning var att det 

fanns klara förväntningar på mötet, att sjuksköterskan skapade trivsel och gav 

patienten individuellt anpassad information/rådgivning. Även att patienten gavs 

möjlighet till eftertanke och att patienten stöttades i sitt självbestämmande var 

viktigt för patientens delaktighet i rådgivningssammanhang. I studien av Sanio et 

al. (2001) påtalas att det krävdes tid för att tänka igenom beslut för uppnå 

delaktighet.  

Poskiparta, Liimatainen, Kettunen och  Karhila (2001) beskrev empowermental 

health counseling som en strategi som sjuksköterskan kunde använda när han/hon 

gav råd och ställde frågor. Empowermental health counseling, innebar att både 

sjuksköterskan och patienten hade viktiga roller i kommunikationen, detta gjorde 

att sjuksköterskan och patienten kunde dela sina tankar. Öppningen av samtalet var 
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viktigt för hur mötet skulle utvecklas. Sjuksköterskan startade kommunikationen 

med att summera patientens situation utifrån den kunskap som sjuksköterskan 

hade om patienten. Denna summering måste anpassas till patienten och läggas 

fram på ett respektfullt sätt. Den icke verbala kommunikationen var viktigt i mötet, 

sjuksköterskan kunde med sitt kroppsspråk och via ögonkontakt med patienten 

visa att han/hon lyssnade. Relationen var på en likvärdig nivå mellan 

sjuksköterskan och patienten vid empowermental health counselingen. Patienten 

fick möjlighet att visa sin kunskap för sjuksköterskan som bekräftade denna 

kunskap, och patienten kunde fråga efter råd som sjuksköterskan då kunde ge. 

Sjuksköterskan gav tid för eftertanke i samtalet, och ställde så kallade ”check up” 

frågor på det sagda för att bekräfta att sjuksköterskan lyssnat och förstått. En 

liknande strategi för rådgivning framkom i en studie av Tveiten och Severinsson 

(2005). Sjuksköterskans rådgivning riktades till patientens empowerment, detta för 

att patienten skulle kunna reflektera och bli delaktig i beslutsfattandet. Patienten 

blev genom egen reflektion och stöttning i reflektionen delaktig när han/hon fick 

kunskap. 

 8.3.2 Reflektion 

Zoffmann, Harder och Kirkevold (2008) presenterade en modell som visade ett 

tillvägagångsätt för personcentrerad kommunikation och reflektion. Enligt 

Sahlsten et al. (2005b) och Sahlsten et al.(2009) behövde patienten hitta en 

förståelse för sin situation för att bli delaktig. Zoffman et al. (2008) beskrev i 

modellen en ömsesidig reflektion med att sjuksköterskan och patienten måste nå 

samma förståelse för situationen. Detta var grundläggande för effektiv och 

uppfyllande problemlösning. Modellen för personcentrerad kommunikation och 

reflektion beskrevs med fem nivåer av kommunikation och fyra nivåer av 

reflektion. Samt vilka vägar sjuksköterskan kunde gå för att få patienten att själv 

reflektera. Kommunikationsnivåer mellan patienten och sjuksköterskan var: samtal 

om ämnen som inte är relaterade till sjukdom (småprat), generellt samtal kring 

hälsorelaterade ämnen, samtal kring det typiska för patientgruppen, samtal kring 

det personspecifika i sjukdomen, samtalsinriktning på det som patienten upplevde 

som en svårighet.  Reflektionsnivåerna var: när sjuksköterskan observerade 

patientens signaler på problem och patienten inte reflekterade över sin situation. 

Sjuksköterskan gjorde en egen reflektion utifrån patientens berättelse, patienten 
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gav informationen men deltog inte i sjuksköterskans reflektioner. Ömsesidig 

reflektion mellan sjuksköterskan och patienten, de utbytte tankar och idéer utifrån 

patientens kunskaper och livet med sjukdomen. Sjuksköterskan kunde starta 

patientens egen reflektion genom att förtydliga frågor eller påtala eventuellt 

kommande komplikationer och problem. Patienten hittade en förståelse och 

reflekterade över problemen som kunde uppstå.  

8.4 Samarbete 

Sahlsten et al. (2009) beskrev att samarbete med patienten uppkom när det fanns 

klart definerade roller,tydliga mål och att förväntningar var klargjorda mellan 

sjuksköterskan och patienten. Denna strategi för samarbete kunde sjuksköterskan 

använda för att uppnå patientdelaktighet. Detta bekräftades av Lomborg och 

Kirkevold (2008) som beskrev att om roller, tydliga mål och förväntningar  inte 

var uppfyllda kunde patienten uppleva sjuksköterskan som stressad och ovillig att 

hjälpa till. Patienten blev då inte delaktig. I studien av Lomborg och Kirkevold 

(2008)  beskrevs en strategi där ett gemensamt strukturerat arbetssätt förhandlades 

fram inför aktiviteter med patienten. Sjuksköterskan kunde samarbeta med 

patienten i ett strukturerat/linjärt mönster. Det strukturerade mönstret gav patienten 

delaktighet i vården genom att patienten fick möjlighet att förbereda sig, acceptera 

eller avböja aktiviteten.  

Beslutsfattande rörande vården underlättades enligt Löfman et al. (2008) om det 

fanns ett samarbete mellan patienten och sjuksköterskan. Patienten kunde både ta 

emot vård och säga ifrån vård den inte ville ha och på så sätt visade han/hon den 

egna viljan och sitt oberoende, där självbestämmande beskrevs som att vara 

delaktig och fatta beslut.  

Sahlsten et al. (2005b) och Sahlsten et al. (2009) beskrev ett tillvägagångssätt för 

att nå samarbete och delaktighet. För att nå samarbete så krävdes det att 

sjuksköterskan hade strategier. Dessa strategier var att visa respekt och ärlighet, 

inge förtroende, samt skapande av mod och engagemang hos patienten. Detta för 

att bekräfta patientens egen förmåga och ge patienten mod så att han/hon vågade 

uttrycka sina känslor och upplevelser.  
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Hedberg, Johanson och Cederborg (2008) påtalade i sin studie att vid 

beslutsfattande i vårdplaneringen behövde patienten stöd för att bli delaktig. Det 

var viktigt att de inblandade var enade och att inga motsättningar fanns mellan de 

närvarande. Tillvägagångssätt i vårdplaneringen innefattade ömsesidighet från alla 

parter samt att frågor ställdes, beskrivningar gjordes. Patienten behövde för att bli 

delaktig få information och förklaringar. Vårdplanering innefattade även 

rådgivning, sammanfattning och undersökande av möjligheter (a.a.). 

Eldh et al. (2006b) menade att ett samarbete möjliggjordes då patienten kunde  

hitta eget ansvar och stärkas i sina aktiviteter. Sahlsten el al. (2009) bekräftade 

detta.  Föreslagna stategier till att hitta eget ansvar var att använda mål och delmål, 

stötta patienten i den aktuella situationen och följa upp patienten. 

Löfman et al. (2008) och Sahlsten et al. (2005b) beskrev en strategi för samspel 

och hur detta kunde påverka delaktigheten genom att sjuksköterskan gav patienten 

känslan av att ha kontroll i mötet. För detta krävdes det engagemang från båda 

parter. Enligt Sahlsten et al. (2005b) så behövde sjuksköterskan enligt denna 

strategi bjuda in och tillåta patienten att vara sig själv. Om patienten från början 

gavs eget ansvar kände han/hon tillåtelse att delta, patienten kände sig respekterad 

och självet stärktes. Val rörande vården baserades på olika alternativ och besluten 

byggde på självbestämmande och togs tillsammans med sjuksköterskan.  

I studien av Heldal och Steinsbekk (2009) framkom en strategi som innebar att 

patienterna fick förklarat varför och hur olika alternativ skulle passa. På så sätt 

gavs patienten kunskap för att denne skulle kunna ta ett beslut och då uppnå 

delaktighet.  Bemötandet av patienter på ett jämlikt plan och att sträva efter samma 

mål var tillvägagångssätt som användes för att patienten skulle bli delaktig. Enligt 

Sanio et al. (2001) så främjades delaktigheten av ett jämlikt förhållande till 

patienten.  

8.5 Involvering i vårdprocessen 

Att bekräfta patienten som unik var en strategi som gjorde patienten delaktig enligt 

Eldh el al. (2006b). Blev patienten sedd som ett objekt och inte som en individ så 

upplevde patienten sig inte delaktig (Sanio et al., 2001). Heldal och Steinsbekks 
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(2009) studie pekade också på en medvetenhet om att alla människor hade olika 

förutsättningar och förmåga till att vara delaktiga i beslut. 

Frank et al. (2009) lyfte fram ett tillvägagångssätt som uttryckts av patienterna. 

Patienterna ville bli bekräftade genom att bli sedda och förstådda samt att deras 

behov skulle upptäckas utan att de måste påtala behoven, detta gjorde patienterna 

delaktiga i vårdprocessen.  

Ett tillvägagångsätt som framkom i studien av Kiessling och Kjellgren, (2004) var 

att när patienten gavs möjlighet till kunskap blev patienten delaktig. Även 

information till patienten om ändringar i den planerade vården till exempel 

förändrade tider, akuta saker som kom emellan eller att överenskomna 

arrangemang inte kunde hållas var viktigt. Denna information ledde till att 

patienten fick förståelse för förändringen och då kunde acceptera denna och 

fortfarande vara delaktig i sin egen vårdprocess. Ramfelt och Lützén (2005) 

bekräftar att om patienten inte fick information om förändring eller tvetydig 

information kunde detta leda till frustration på grund av patientens utsatthet. 

Patienten beskrevs då inte som delaktig. Detta kunde uppstå när en sluten och 

frånvarande dialog användes, patienten blev maktlös, osäker.   

En strategi som sjuksköterskan kunde använda när patienten kom på ett återbesök 

var att hon/han ställde frågor för att se hur mycket av informationen som patienten 

tagit till sig sedan tidigare besök och i samråd planera den framtida vården (Eldh et 

al,.2006b).  

I studien av Löfman el al. (2008) framkom att en strategi som sjuksköterskan hade 

var att be patienten skriva ner sina frågor till läkaren inför möten. Detta för att 

patienten  skulle komma ihåg sina frågor och kunna vara mer delaktig. 

Heldal och Steinsbekk (2009) lyfter bemötande av patienter utifrån patientens 

kunskap och förmåga/vilja till att vara delaktig i beslutsfattande. Suhonena, 

Välimäki, Katajistoc, & Leino-Kilpi (2007) har studerat individualiserad vård som 

bland annat innefattar flera strategier som sjuksköterskan behövde arbeta efter. Till 

exempel att ge patienten chansen att ta ansvar utifrån sina resurser, försäkra sig om 

att patienten förstått information, ge patienten mod att våga ställa frågor. Med en 
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individualiserad vård blev patienten positivt inställd, patientens autonomi  

främjandes och den hälsorelaterade livskvalité förbättrades. 

9 Diskussion 

9.1 Sammanfattning av huvudresultaten 

Litteraturstudien visar att det finns ett flertal strategier som sjuksköterskan kan 

använda för att främja delaktigheten. Något som visat sig vara viktigt för 

patientdelaktighet är en fungerande organisation, där tiden och möjlighet att träffa 

samma personal lyfts som viktigt för delaktighet (Kiessling & Kjellgren, 2004; 

Löfman et al.,2008). Personalens tidigare erfarenheter, kunskap och förmåga till 

empati kan användas i vårdsituationen för att patienten ska bli delaktig (Sahlsten et 

al.,2005b; Stenwall et al., 2007). Grunden för patientdelaktighet är att det finns en 

kommunikation (Kiessling & Kjellgren, 2004; Sahlsten et al., 2005b; et al., 2009). 

Att kommunicera består av att lyssna, ställa frågor, observera och 

informera.Kommunikation som sker mellan patienten och sjuksköterskan kan 

bekräfta patienten som då blir delaktig (Frank et al., 2009; Ramfelt & Lützén, 

2005).  Tydliga roller ger samarbete, patienten vet vad som förväntas och han/hon 

kan göras delaktig (Lomborg & Kirkevold, 2008; Sahlsten et al., 2009). Blir 

patienten bekräftad känner han/hon sig delaktig för att den unika individen 

uppmärksammats (Eldh et al., 2006b; Saino et al., 2001). Stödjande  i patientens 

självbestämmande och delaktighet underlättas om det finns ett samarbete med 

patienten (Eldh et al.,2006b; Hedberg et al., 2008; Löfman et al., 2008). Patientens 

involvering och delaktig i vårdprocessen sker när han/hon får tillräckligt med 

information och struktur på vården som planerats (Eldh et al., 2006b; Kiessling & 

Kjellgren, 2004; Ramfelt & Lützén, 2005). 

9.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av denna litteraturstudie påvisar att sjuksköterskan, patienten och 

organisationen behöver samspela för att främja patientens delaktighet (Eldh, et 

al.,2006b; Kiessling & Kjellgren 2004, Sahlsten et al.,2009).  

Patientens delaktighet finns beskrivet i Hälso- och sjukvårdslagen, där respekt, 

självbestämmande och kontinuitet lyfts fram. Vård och information ska vara 

individuell och beslut ska tas i samråd med patienten (SFS, 1982). Dessa element 
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är något som vi anser genomsyrar de presenterade strategierna för främjandet av 

patientens delaktighet i vård och behandling. Som sjuksköterska anser vi det är av 

betydelse att arbeta för patientens självbestämmande och främja patientens 

delaktighet. Detta stöds också av Hälso- och sjukvårdslagen som vi i vårt arbete 

som sjuksköterskor ska följa. Vi anser det är av stor vikt att arbeta efter lagen för 

att vården ska bli säker och lika för alla. 

Suhonena et al. (2007) har presenterat strategier som sjuksköterskan använder för 

att patienten ska få individualiserad vård. I den individualiserade vården lyfts det 

bland annat fram att sjuksköterkan ansvarar för att ta reda på patientens känslor 

och identifiera förändringar av känslorna samt hur sjukdomen påverkar den 

enskilda patienten. Vi anser att som sjuksköterska är det viktigt med ett 

förhållningssätt där alla behandlas individuellt. Att ta reda på patientes känslor och 

bekräfta dessa är att se patienten som en unik individ, detta främjar 

patientdelaktigheten. Eldh et al.(2006b) beskriver att bekräftelse av patienten som 

unik gör patienten delaktig.  

Att arbeta utifrån den unika individens förutsättningar är viktigt i arbetet med 

patienter. Vi anser att sjuksköterskor behöver ha kunskap och medvetenhet om att 

individuella faktorer kan påverka patientens tro på sig själv och förmåga att 

hantera olika situationer. Även patientens kunskapsnivå och möjlighet till att läsa 

och ta till sig information ska inte ses som självklarhet av sjuksköterskan. Olika 

förutsättingar att bli delaktiga beskrivs av Larsson et al. (2008), self-efficacy och 

KASAM beskriver hur individen kan hantera sina handlingar. Även Health literacy 

är en komponent som kan beskriva människans förmåga att förstå information 

även om Health literacy har en mer direkt anknytning till kunskaper om att ta till 

sig och förstå skriven och verbal information. Vi kan se paralleller mellan self-

efficacy och KASAM. Dessa beskriver tron på sig själv och hur patienten kan 

hantera det som han/hon står inför, till exempel sjukdomsbesked och behandlings 

alternativ. Vi ser det som positivt att som sjuksköterska kunna stärka en individ till 

en ökad tro på sig själv och kunna bidra till att patienten får en ökad begriplighet. 

Vi sjuksköterskor måste bli ännu bättre på att stärka patienten. Patienten kan då 

lättare hantera sitt sjukdomsförlopp.  
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 Enligt Cahill (1998) finns olika variabler som påverkar möjligheten till 

delaktighet det kan vara ålder, utbildning, medicinsk kunskap, social klass och så 

vidare.  Även Wiklund (2003)  beskriver att varje patient är en unik individ som 

uppfattar verkligheten på sitt sätt utifrån sina kunskaper och erfarenheter. I vården 

kan patienten lättare bli förstådd om sjuksköterskan har en medvetenhet om varje 

patient som en unik individ. 

Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten är en viktig bas för att 

främja patientens delaktighet i vården. Vi anser att kommunikationen är viktig i 

sjuksköterskans arbete. Detta är en del som även lyfts i kompetensbeskrivningen 

för sjuksköterskor där det finns beskrivet att dialogen är viktig för optimal 

delaktighet (Socialstyrelsen, 2005).  

I studien av Kiessling och Kjellgren (2004) framkom också hur viktigt det är att 

inte använda en medicinsk jargon, vilket kan göra att patienten har svårt att förstå 

vad som sägs. Detta är något som vi uppmärksammat under vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Det medicinska språket används på ett sätt som är 

naturligt och självklart för sjuksköterskan, men för utomstående främmande vilket 

inte ger ett jämlikt samspel och delaktighet. Vi anser det som en självklarhet att 

sjuksköterskor ska använda ett språk som patienten förstår. Enligt Saino et al. 

(2001), Eldh et al. (2006b) blir patienterna inte delaktiga om det inte finns ett 

jämlikt samspel mellan sjuksköterskan och patienten.  

Att ge patienten möjlighet att själv komma på vad som krävs i vård och behandling 

genom reflektion gör att handlingar/åtgärder lättare kan genomföras. Zoffmann et 

al. (2008) menar att med kommunikation ges möjlighet att kunna ta sig över det 

som uppfattas som hinder. Komunikation ger möjlighet till reflektion. Genom 

reflektion synliggörs patientens behov. Vi anser att sjuksköterskan då får möjlighet 

att lägga fram lämpliga åtgärder utifrån patientens behov. Åtgärderna ska ha stöd i 

den evidensbaserade kunskap som vården bygger på, för en god och säker vård 

enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982). 

Strategier för att människor ska kunna vara delaktiga i hälsofrämjande åtgärder är 

viktigt.  WHO (2006)  beskriver att det finns stora skillnader i världen mellan 

fattiga och rika länder. WHO arbetar internationellt för en jämlikare värld 
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avseende hälsan och de mänskliga rättigheterna. Det finns dock stora skillnader 

mellan förutsättningar för människors möjlighet att ta del och vara delaktiga i 

vården runt om i världen (a.a.).  

Det borde vara en självklarhet att det ska finnas en god vårdrelation där patienten 

ges möjlighet till information och kunskap för att kunna vara delaktig. I studien av 

Kiessling och Kjellgren (2004) framkom att om patienten fick kunskap om sitt 

tillstånd, vård och behandling blev patienten delaktig. Patienten ville även ha 

information om det blev förändringar av det som planerats. Detta gjorde patienten 

delaktig i vårdprocessen. Enligt Wiklund (2003)  bygger vårdprocessen på en god 

vårdrelation.  

Kunskap om patienten ger sjuksköterskan en bild av patienten och detta främjar 

patientens möjlighet till delaktighet. Att inte forcera fram i samtal utan ge tid är 

viktigt.  Kiessling och Kjellgren (2004), Sahlsten et al.(2005b), Sahlsten et al. 

(2009) och Tveiten och Mayer (2009) påtalar att lyssna till patientens berättelse 

och vänta in patienten som betydelsefullt för delaktighet.  

Sahlsten et al. (2009) diskuterar sjuksköterskans strategier för delaktighet. 

Sjuksköterskan ska plocka fram patientens möjlighet, ge motivation och eget 

ansvar till patienten. Sjuksköterskan ska också synliggöra och undanröja hinder 

samt sträva efter att guida patienten till positiva upplevelser. Vi instämmer i att 

strategier för delaktighet bör innefatta att dessa delar uppfylls för främjande av 

patientens delaktighet. Med patientdelaktighet påverkas vårdresultaten i en positiv 

riktnig. Vi anser vidare att om det skapas möjlighet till samtycke i vården får 

patienten förtroende för vården och den information som ges. Detta i 

överrenstämmelse med ICN´s riktlinjer.  

 Vi anser att diskussioner kring delaktighet är något som regelbundet bör lyftas 

fram i den kliniska verksamheten för att påminnas om vikten av att arbeta för att 

nå delaktighet. 

9.3 Metod diskussion 

Uppsatsen är gjord som en litteraturstudie, det för att ge en kunskapsbild av 

sjuksköterskans strategier för delaktighet.  Databassökning har gjorts i databaser 
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för omvårdnadsforskning, då sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad 

(Friberg, 2006; Forsberg & Wengström 2008).  Artiklar har sökts med hjälp av 

sökordet Nursing som är engelskans ord för sjuksköterskans omvårdnad. De 

presenterade strategierna representerar därför sjuksköterskans arbetsområde. Både 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan vara omnämnda i de studier som 

används som underlag för uppsatsen. Vissa av studierna i uppsatsen var mer 

inriktade på en specifik patientgrupp. Det framkommer dock inga specifika 

strategier för just den gruppen i de studierna. De presenterade strategierna bör 

därför vara generaliserbara i sjuksköterskans arbete (Forsberg & Wengström, 

2008).  

Studien bygger på 19 vetenskapliga artiklar, 18 av dessa artiklar var skrivna på 

Engelska och en på Svenska. Då vi inte har engelska som modersmål så finns inga 

garantier för att feltolkningar inte kan ha gjorts. Artiklarna har lästs av båda 

författarna flera gånger för att minimera missförstånd i resultat redovisningen 

(Forsberg & Wengström, 2008).  

I studien har en geografisk avgränsning gjorts till de Nordiska länderna. Genom att 

Island inte representeras i denna studie kan detta ha påverkat den interna 

validiteten. Det avsågs att studera strategier från de nordiska länderna, men någon 

studie från Island fanns inte representerad i sökningen(Forsberg & Wengström, 

2008). 

Exklutionskriterierna kan ha medverkat till att strategier som sjuksköterskan kan 

använda bortfallit (Forsberg & Wengström, 2008).  

9.4 Slutsats 

Denna studie visar på strategier för främjande av delaktighet. Strategier som det är 

viktigt att sjuksköterskan använder sig av i det kliniska arbetet. 

Det är viktigt med kommunikation i mötet mellan sjuksköterskan och patienten. I 

kommunikationen ingår att lyssna, ställa frågor, observera och informera. Att 

sjuksköterskan har kunskap om kommunikation och använder metoder för att 

kommunicera främjar patientens delaktighet.  
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10 Förslag på vidare forskning 

Förslag på vidare forskning på hur patienten ska göras delaktighet är när patienten 

talar ett främmande språk eller teckenspråk. Hur påverkas då patientens 

delaktighet.  Hur påverkas patientens delaktighet vid användande av tolk. Kan 

olika kulturella bakgrund kan vara ett hinder eller stöd i främjande av delaktighet. 

Vilka strategier kan sjuksköterskan använda för att främja delaktighet i dessa olika 

situationer. Både kvalitativ och kvantitativ forskning bör användas för att ge 

evidens för strategier som gör patienten delaktig. Forskning kan även belysa 

hur/om patienten upplever sig delaktig utifrån sjuksköterskans strategier för 

delaktighet. 
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12 Bilagor  
 

Bilaga I. Granskningsmall för kvalitativa studier  
 
 Fråga Ja Nej 
1  Motsvarar titeln studiens innehåll?    
2  Återger abstraktet studiens innehåll?    
3  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik?  
  

4  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?    
5  Är studiens syfte tydligt formulerat?    
6  Är den kvalitativa metoden beskriven?    
7  Är designen relevant utifrån syftet?    
8  Finns inklusionskriterier beskrivna?    
9  Är inklusionskriterierna relevanta?    
10  Finns exklusionkriterier beskrivna?    
11  Är exklusionskriterierna relevanta?    
12  Är urvalsmetoden beskriven?    
13  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?    
14  Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler?  
  

15  Anges var studien genomfördes?    
16  Anges när studien genomfördes?    
17  Anges vald datainsamlingsmetod?    
18  Är data systematiskt insamlade?    
19  Presenteras hur data analyserats?    
20  Är resultaten trovärdigt beskrivna?    
21  Besvaras studiens syfte?    
22  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet?  
  

23  Diskuterar författarna studiens trovärdighet?    
24  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter    
25  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?    
Summa    
 
Maxpoäng: 25  
Erhållen poäng:  
Kvalitet: låg, medel och hög  
 
 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. & Bahtsevani, C. 
(2006) och Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
 
  



 

33 
 

Bilaga II. Granskningsmall för 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 förstudiens 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?   
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?   

Summa    
 
 
Maxpoäng: 29  
Erhållen poäng:  
Kvalitet: låg, medel och hög  
 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. & Bahtsevani, C. (2006) 
och Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
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Bilaga III. Författardeklaration  
 
Uppsatstitel:  Sjuksköterskans strategier för patientdelaktighet 
 i vård och behandling 
 ELLER 
 Strategier för patientens delaktighet i vård och behandling 
 
Samtliga författare till uppsatsen bekräftar att hon har bidragit konkret i förberedelsearbete och 
utformning av uppsatsen.   
 
Påskrift av varje författare krävs för vart och ett av nedanstående moment. 
 
 

 
Deklaration av medverkan i individuella moment i examensarbetet.         Namnteckning 
 

1. Bidragit till formulering av forskningsproblem, syfte och 
frågeställningar.  

 
Å.S & A-L.K 

 
2. Bidragit till planering och genomförande av metod så att 

forskningsfrågan kan besvaras.  

 
Å.S & A-L.K 

 
3. Medverkat i materialinsamling och analys.  

 
Å.S & A-L.K 

 
4. Bidragit till presentation, tolkning och diskussion av resultatet.  

 
Å.S & A-L.K 
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