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SAMMANFATTNING  
 
Bakgrund: Patientens rätt att vara delaktig i planering och genomförande av sin 
vård betonas idag, men många patienter är mindre delaktiga än de önskar vara. Det 
finns många fördelar med att patienten är delaktig. 
Syfte: Att beskriva vilka faktorer som påverkar patientens delaktighet i omvårdnad 
från patientens och sjuksköterskans perspektiv inom somatisk slutenvård. 
Metod: Litteraturstudie baserad på 16 vetenskapliga artiklar, publicerade mellan 
åren 2006 och 2015. Sökning skedde i databaserna PubMed och CINAHL, samt i 
de funna artiklarnas referenslistor. 
Resultat: Fem kategorier med faktorer som påverkade patientens delaktighet i 
omvårdnad identifierades; kunskap, relationen mellan patienten och 
sjuksköterskan, sjuksköterskans förhållningssätt, patientens situation och 
egenskaper samt organisationen. 
Slutsats: Faktorerna inom de fem kategorierna utgör ett komplicerat samspel och 
varje patient är en unik person med egna önskemål och preferenser för delaktighet.  
 
 
Nyckelord: faktorer, omvårdnad, patientens delaktighet 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Background: The patient's right to participate in planning and implementation of 
their care is stressed today but many patients are less involved than they would 
like to be. There are several positive outcomes of patient participation,  
Aim: To describe factors influencing patient participation in nursing care, from the 
patient’s and the nurse’s perspectives in somatic inpatient care. 
Method: A literature review based on 16 articles, published between 2006 and 
2015. A literature search was made in the databases PubMed and CINAHL, and in 
the reference lists.  
Results: Five categories with factors that affected patient participation in nursing 
care were identified; knowledge, the relationship between the patient and the 
nurse, the nurse’s approach, the patient’s situation and characteristics and the 
organization. 
Conclusion: The factors within the five categories form a complex interaction and 
each patient is a unique person with its own wishes and preferences for 
participation. 
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INLEDNING 

 

Varje patient är en unik individ. För att kunna göra gott och lindra lidande måste 

sjuksköterskan sträva efter att se det unika i varje patient och i varje möte vara 

lyhörd för vad patienten tänker och känner. Sjuksköterskan har professionell 

kunskap om hälsa och ohälsa, men det är den enskilda patienten som har unik 

kunskap om sin egen situation och upplevelse. Sjuksköterskan har möjlighet att 

vara med och skapa en miljö kring patienten som främjar delaktigheten. Vi har 

under vår sjuksköterskeutbildning funderat över hur patientens delaktighet kan 

stödjas och anser att både patienters och sjuksköterskors perspektiv behöver 

beaktas för att skapa förståelse för hur sjuksköterskan kan stödja patientens 

delaktighet. Genom en fördjupning i ämnet vill vi få en ökad medvetenhet kring de 

faktorer som påverkar patientens delaktighet i omvårdnaden och därmed lägga en 

god grund för ett förhållningssätt som sjuksköterskan kan bära med sig i mötet 

med patienten.  

 

BAKGRUND  

 

Beslutsfattande  

Tidigare var vården hierarkisk, patienten hade en passiv roll och vårdpersonalen 

betraktades som experter, vilket innebar att vårdpersonalen kunde fatta beslut utan 

att göra patienten delaktig i planering och genomförande av vård (Socialstyrelsen, 

2015a). Dessa roller har genomgått en förändring, bland annat är patienten idag 

mer aktiv, självbestämmande och involverad i sin vård (Sahlsten, Larsson, 

Sjöström, Lindencrona & Plos, 2006; Snyder & Engström, 2016). Patientens rätt 

att vara delaktig i planering och genomförande av vård har diskuterats sedan 1960-

talet då förändringar i samhället medförde att den enskilda människans själv-

bestämmanderätt började betonas i större utsträckning (Eldh, Ehnfors & Ekman, 

2006). World Health Organization (WHO) fastslog vid konferensen i Alma-Ata att 

patienten har rätt att vara delaktig i sin vård (WHO, 1978). Dagens vård ska vara 

individfokuserad, jämlik och säker för att kunna benämnas som god vård 

(Socialstyrelsen, 2015b). Patientmaktsutredningen (SOU 2013:44) ledde fram till 

den nya patientlagen som trädde i kraft den 1 januari 2015 (SFS 2014:821). 
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Patientlagens syfte är att stärka patientens ställning genom att bland annat främja 

patientens delaktighet (5 Kap, 1§).  

 

Idag utvecklas vården mot ett personcentrerat synsätt som fokuserar på vem 

personen är (Ekman et al., 2011). Det innebär att vårdpersonalen ska försöka se 

hela personen med fysiska, psykiska, sociala, andliga och existentiella behov 

(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2010). Målet är att främja hälsa och utgå 

från personens upplevelse av vad hälsa är. Med ett personcentrerat synsätt är de 

behov som personen uttrycker lika betydelsefulla som de behov som 

vårdpersonalen identifierar (a.a.). Personcentrerad vård har utvecklats ur begreppet 

patientcentrerad vård som kritiserats för att förminska själva personen och ha ett 

fokus på sjukdom, behandling och vad en patient är (Ekman et al., 2011; SSF, 

2010). En modell för delat beslutsfattande mellan patient och vårdpersonal, nära 

kopplat till personcentrerad vård, är shared decision making. Den innefattar att det 

finns minst två deltagare som delar information och att de tillsammans, med grund 

i patientens preferenser, klinisk expertis och forskningsbaserad evidens, når 

konsensus om vilket beslut som ska fattas (Charles, Gafni & Whelan, 1997; 

Friesen-Storms, Bours, van der Weijden & Beurskens, 2015).  

 

Det finns några begrepp som är närbesläktade med delaktighet, exempelvis 

empowerment, power och autonomi/självbestämmande. Empowerment betyder 

egenmakt och handlar om åtgärder för att främja patientens självbestämmande och 

den process som patienter går igenom för att ta kontroll över sin hälsa och vård 

(Bravo et al., 2015). Begreppet power syftar på makt och enligt Sahlsten, Larsson, 

Sjöström och Plos (2008) är det en förutsättning för patientens delaktighet att 

sjuksköterskan lämnar över en del av sin makt till patienten. Begreppet 

autonomi/självbestämmande innefattar frihet att fatta självständiga beslut. Om 

patienten ska kunna fatta autonoma beslut krävs det att patienten bland annat har 

insikt om de egna behoven och förmåga att ta beslut (SSF, 2012).  

 

Definition av patientens delaktighet  

Det finns ingen konsensus om vad som ryms i begreppet delaktighet (Tobiano, 

Marshall, Bucknall, och Chaboyer, 2015). Delaktighet är mer än att få information 
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och att ta del i beslut (Eldh, Ehnfors et al., 2006). Socialstyrelsen (2015a) beskrev 

delaktighet som att ”den enskilde ska ha inflytande över sin egen vård och 

omsorg” (s. 2). Enligt International Classification of Functioning, Disability and 

Health (ICF) handlar delaktighet om att engagera sig i en livssituation 

(Socialstyrelsen, 2003). Sahlsten et al. (2008) menade att patientens delaktighet i 

omvårdnad kan definieras genom att säga att det finns en etablerad relation mellan 

sjuksköterska och patient, sjuksköterskan har överlämnat en del av sin makt eller 

kontroll till patienten, information och kunskap är delad mellan sjuksköterskan och 

patienten, samt att det finns ett ömsesidigt, aktivt, intellektuellt och/eller fysiskt 

engagemang. Det är också en form av delaktighet att respektera patientens önskan 

om att inte vara delaktig. Millard, Hallet och Luker (2006) uttryckte att en passiv 

patient kan vara delaktig genom ett aktivt val att ta en passiv roll. 

 

Tidigare studier 

Patientens delaktighet har studerats i relation till bland annat shared decision 

making, patientcentrerad vård och sjukdomshantering (Snyder & Engström, 2016). 

En del forskning har gjorts kring hur delaktighet kan mätas, framförallt genom 

observationer eller instrument för självrapportering så som enkäter, intervjuer och 

patientdagböcker (Phillips, Street & Haesler, 2015). Fokus låg oftast på 

upplevelser och hur nöjda patienterna var med vården (a.a.). Studier har visat att 

när patienten blir delaktig ökar patientens följsamhet till behandling och 

tillfredsställelse med vården (Socialstyrelsen, 2015a). Med större ansvar och 

kontroll över sin situation stärks dessutom patientens självkänsla (a.a.). Eldh, 

Ekman och Ehnfors (2010) beskrev att när patienten känner sig delaktig i 

omvårdnad ger det en upplevelse av att bli sedd som en individ och inte som en 

diagnos, och att människovärdet därmed blir respekterat. När patienten blir mer 

involverad ökar vårdarens förståelse för den enskilde individen, eventuella 

missuppfattningar kan lättare undanröjas och det leder till högre patientsäkerhet 

(Tobiano, Marshall et al., 2015). Det bidrar även till att kostnader för sjukvård 

minskar (Snyder & Engström, 2016). 

 

När människan är i behov av vård och blir patient riskerar det egna 

självbestämmandet att minska och en asymmetrisk relation mellan patienten och 
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sjuksköterskan skapas på grund av att patienten är i en beroendeställning (Eldh, 

Ehnfors et al., 2006; SSF, 2012). Det kan medföra att vårdpersonal fattar beslut 

som rör patienten utan att involvera patienten i besluten, så kallad paternalism 

(Eldh, Ehnfors et al., 2006). Patientens delaktighet kan tyckas vara en självklarhet, 

men enligt Tobiano, Marshall et al. (2015) är det svårt att involvera patienten i alla 

omvårdnadssituationer eftersom det finns många barriärer.  

 

Trots att patienten enligt lag har rätt till delaktighet upplever många patienter att de 

inte har kontroll eller inte får tillräcklig information om sin situation (Myndigheten 

för vård- och omsorgsanalys, 2015). Sjuksköterskor lyckades inte göra patienten 

delaktig i den mån som patienten önskade och dessutom tenderade sjuksköterskor 

att överskatta patientens vilja att vara delaktig, enligt en studie av Florin, 

Ehrenberg och Ehnfors (2006). Det är därför viktigt att lära känna patienten och ta 

reda på hur aktiv patienten önskar vara. Vårdtiderna på sjukhus har blivit kortare 

och det har resulterat i att sjuksköterskan har mindre tid till förfogande för att 

förstå patientens behov och önskemål, enligt Bundgaard, Nielsen, Delmar och 

Sørensen (2012) som menade att patienten får bättre individanpassad omvårdnad 

om sjuksköterskan lyckas med att lära känna patienten.  

 

Mötet mellan sjuksköterskan och patienten  

Filosofen Emmanuel Lévinas (1972/2003) menade att människan som vi möter 

alltid är oändligt mycket mer än vad vi kan föreställa oss. Det är därför olämpligt 

att förminska den andre genom ett totalitetstänkande som innebär att tro att den 

andre ska vara så som vi på förhand har tänkt ut. Patienten kan därmed inte 

reduceras till sjuksköterskans tänkta föreställning. Lévinas ansåg även med sin 

närhetsetik att sjuksköterskan upplever ett etiskt ansvar i mötet med patientens 

ansikte. Detta möte uppmanar sjuksköterskan att agera och att hjälpa patienten 

(a.a.). Den danske filosofen Knut Løgstrup resonerade kring betydelsen av mötet, 

att vi alla har andra människors liv i våra händer och att vi är djupt beroende av 

varandra (Watson, 2003). Genom vår attityd samt vårt sätt att vara formar och 

påverkar vi den andre i mötet (a.a.). Filosofen Martin Buber (1923/1994) menade 

att vi blir till i mötet. När vi möter personer som ett Du blir vi själva ett Jag. Jaget 

behöver ett Du att relatera till för att kunna vara ett Jag. I möten där vi ser varandra 
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som subjekt, och inte objekt, blir vi människor. Buber beskrev även att när Jaget 

möter ett Det finns ingen närvaro och ingen ömsesidig relation och därmed 

förnekar vi inte bara personen vi möter utan även oss själva som människor (a.a.).  

 

Snellman (2001) knöt an Bubers tankar till vårdmötet och menade att när Jag inte 

möter den andre som ett Du ser vi den andre som ett ting, kategori eller något 

abstrakt istället för att bekräfta och acceptera den andre som en medmänniska. Om 

en Jag-Du-relation ska kunna uppstå i vårdmötet måste sjuksköterskan ha vilja att 

möta patienten och förmåga att vara personligt närvarande i mötet med den andre. 

Även i omvårdnaden av till exempel en djupt medvetslös människa kan 

sjuksköterskan skapa en relation till patienten som Jag och Du om sjuksköterskan 

påverkas av den andres närvaro eller tillstånd. Ömsesidighet och förtroende i 

vårdmötet kan uppstå när sjuksköterskan lyssnar och försöker förstå patienten. 

Sjuksköterskan bör dessutom engagera sig i patientens situation och ha förmåga att 

skapa en dialog. En medvetenhet om detta hos sjuksköterskan lägger en god grund 

för ett vårdmöte som kan bidra till att patienten upplever välbefinnande samt 

bibehåller sin värdighet och sitt självbestämmande (a.a.). Den första omvårdnads-

teoretikern, Florence Nightingale (2007), menade att sjuksköterskan ska kunna 

känna sin patient, vara lyhörd och uppfatta varje förändring i patientens ansikte, 

röst eller kroppsspråk, innan patienten själv uttrycker det i ord.  

 

Detta resonemang om mötet mellan sjuksköterskan och patienten är en 

förutsättning för patientens delaktighet. I Sahlsten et al. (2008) definition av 

begreppet delaktighet kommer relationen mellan patienten och sjuksköterskan som 

första punkt, och de fastslog att det viktigaste för patientens delaktighet är att 

upprätta en relation.  

 

Omvårdnadens värdegrund  

Omvårdnad baseras på en humanistisk människosyn som betonar människors lika 

värde och samma rätt till vård och att ta egna beslut rörande sin egen hälsa (SSF, 

2012). Inom omvårdnad ses människan som en förening av kropp, själ och ande 

(SSF, 2014). Sjuksköterskans uppgift är att ”främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande” (International Council of Nurses [ICN], 2014, 
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s. 3). Sjuksköterskan bör göra detta genom att se hela människan med sina 

individuella behov och resurser (SSF, 2014). I omvårdnad utgör delaktighet en 

viktig komponent och värden som respekt för människans sårbarhet, värdighet, 

integritet och självbestämmande kan medföra att människan trots ohälsa kan 

uppleva tillit, hopp och mening (SSF, 2012).  

 

Problemformulering 

Det finns många fördelar med att patienten är delaktig i planering och 

genomförande av sin omvårdnad. Sjuksköterskan bör enligt bland annat det etiska 

perspektivet och den nya patientlagen främja patienters delaktighet. Trots detta 

känner sig många patienter inte delaktiga. Det tycks vara en utmaning att få 

patienten mer delaktig och därför kan det finnas behov av att undersöka 

kunskapsläget kring hinder och möjligheter för patientens delaktighet. Med ökad 

kunskap om vilka faktorer som påverkar patientens delaktighet i omvårdnad, från 

både sjuksköterskans och patientens perspektiv, kan sjuksköterskan bidra till ökad 

delaktighet på ett bättre sätt.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva vilka faktorer som påverkar patientens 

delaktighet i omvårdnad från patientens och sjuksköterskans perspektiv inom 

somatisk slutenvård. 

 

Frågeställningar 

Vilka faktorer påverkar patientens delaktighet i omvårdnad från patientens 

perspektiv?  

Vilka faktorer påverkar patientens delaktighet i omvårdnad från sjuksköterskans 

perspektiv?  

 

METOD 
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Design 

Designen är en litteraturstudie, som enligt Polit och Beck (2012) kännetecknas av 

kritisk granskning och analys av vetenskapliga studier för att sammanställa en 

översikt av kunskapsläget inom ett visst ämne. 

 

Urval av litteratur 

Med hjälp av svenska MeSH (Forsberg & Wengström, 2008; Karolinska Institutet, 

u.å.) identifierades sökorden ”nursing” och ”patient participation”. 

”Patient involvement” användes också som sökord. Ämnesordlistor och tesaurusar, 

boolesk söklogik och trunkering användes för att underlätta och systematisera 

sökningen (Polit & Beck, 2012; Östlundh, 2012). Den booleska operatorn AND 

användes för att begränsa sökträffarna. För att täcka in olika varianter av ordet 

nurse nyttjades trunkering. Sökorden var därmed: nurs* AND ”patient 

participation” samt nurs* AND ”patient involvement” (Tabell I).  

 

Sökningen begränsades genom att de vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska, publicerade mellan åren 2006 och 2016 samt kontrollerade av 

vetenskapliga granskare (peer reviewed). För att göra ytterligare avgränsningar 

användes inklusions- och exklusionskriterier enligt Polit och Beck (2012). 

Inklusionskriterier var att de vetenskapliga artiklarna skulle beröra faktorer som 

främjar eller hindrar patientens delaktighet i sin omvårdnad. Perspektivet skulle 

vara patientens eller sjuksköterskans och miljön skulle vara inom den somatiska 

vården. Exklusionskriterier var patienter under 18 år samt de artiklar som efter 

kvalitetsbedömning inte uppfyllde hög kvalitet. 

 

Sökning gjordes i mars 2016 i de elektroniska databaserna CINAHL och PubMed, 

vilka är de viktigaste databaserna i omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2012). 

Sökningen i PubMed gjordes på titel/abstract och i CINAHL gjordes sökningen på 

abstract. Utöver databassökningen gjordes även en manuell sökning i en av de 

funna artiklarnas referenslista, en artikel av Aasa, Hovbäck och Berterö (2013). 

Den manuella sökningen genererade i att en artikel av Eldh, Ekman och Ehnfors 

(2006) valdes ut.  
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Tabell I. Sökstrategi och sökresultat 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Vid artiklarnas kvalitetsvärdering användes modifierade versioner av gransknings-

protokoll för kvalitativa (Bilaga I) och kvantitativa studier (Bilaga II) utifrån 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) samt Forsberg och Wengström (2008). De 

två artiklar som hade både kvalitativ och kvantitativ ansats granskades i båda 

granskningsmallarna. Båda artiklarna med mixad metod (Drach-Zahavy & 

Shilman, 2014; Kolovos, Kaitelidou, Lemonidou, Sachlas, Zyga & Sourtzi, 2015) 

var av mer kvantitativ än kvalitativ ansats och därför vägde den kvantitativa 

granskningsmallen tyngst i bedömningen av dessa två artiklar. Bedömningen av 

samtliga artiklar utgick från en kvalitetsuppdelning i låg, medel och hög kvalitet. 

Maximal poäng för kvalitativa studier var 25 poäng och högsta poäng för 

kvantitativa studier var 29 poäng. Endast artiklar som bedömdes ha hög kvalitet, 

vilket innebar minst 80 % med svar ”JA”, användes som grund för resultatet. 

Motsvarande andel för medelkvalitet var 60-79 % och för låg kvalitet under 60 %. 

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

utvalda  

artiklar till  

resultatet 

PubMed nurs* AND 

“patient participation” 

116467 

144 

0 

42 

0 

15 

 

13 

PubMed nurs* AND 

“patient involvement” 

116467 

134 

0 

6 

0 

2 

 

1 

CINAHL nurs* AND 

“patient participation” 

79557 

83 

0 

7 

0 

3 

 

1 

CINAHL nurs* AND 

“patient involvement” 

79557 

62 

0 

10 

0 

6 

 

0 

Manuell 

sökning 

   

1 

 

1 

 

1 
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Tillvägagångssätt 

Litteratursökningen och urvalet gjordes gemensamt. Det inledande steget i urvalet 

skedde genom att sökträffarnas titlar lästes igenom och artiklar valdes ut. I nästa 

steg lästes sammanfattningarna och de artiklar som bedömdes svara mot syftet 

gick vidare till kvalitetsvärderingen. Även värderingen av artiklarnas kvalitet 

skedde tillsammans. Därefter lästes artiklarna individuellt upprepade gånger, 

tolkningarna fördes samman och analysen gjordes gemensamt.  

 

Analys 

De valda artiklarna analyserades utifrån Fribergs (2012) rekommendation av 

artikelanalys. Först lästes artiklarna igenom upprepade gånger för att fånga kärnan 

i dem, sedan identifierades faktorer som påverkade patientens delaktighet samt 

skillnader och likheter mellan artiklarna. Faktorerna som påverkade delaktigheten 

dokumenterades i två olika tabeller, en för patientens perspektiv och en för 

sjuksköterskans perspektiv. Därefter gjordes en sammanställning av det som 

framkommit inom respektive perspektiv. Faktorerna sorterades utifrån hur ofta de 

förekom i de olika artiklarna. Det sista steget var att, med utgångspunkt i de två 

olika perspektiven, identifiera kategorier och dela in litteraturstudiens resultat i 

dessa. Kategorierna som identifierades var ”Kunskap”, ”Relationen med 

sjuksköterskan/Relationen med patienten”, ”Sjuksköterskans förhållningssätt”, 

”Patientens situation och egenskaper” samt ”Organisationen”. 

 

Etiska överväganden 

De vetenskapliga artiklarna som valdes ut till litteraturstudien var godkända av 

etiska kommittéer, förutom en av artiklarna där noggranna etiska överväganden 

hade gjorts i studien. De vetenskapliga studierna, som blivit godkända av etiska 

kommittéer, har särskilt uppfyllt vissa krav, som exempelvis krav på samtycke, 

information, konfidentialitet, deltagarnas säkerhet och rätt att lämna forsknings-

projektet utan att behöva ange skäl (Sjuksköterskors samarbete i Norden, 2013). 

Avsikten var att granska de vetenskapliga artiklarna objektivt, vilket innebär att 

sträva efter största möjliga saklighet och att inte färgas av egna värderingar, när 

resultatet skulle sammanställas. Samtidigt är det omöjligt att vara fullständigt 
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objektiv på grund av att alla val som görs i en studie påverkas av värderingar och 

åsikter (Holme & Solvang, 1997), exempelvis vilken information som plockas upp 

eller hur materialet analyseras.  

 

RESULTAT  

 

Resultatet grundas på sammanlagt 16 vetenskapliga artiklar, varav 12 hade 

kvalitativ ansats, två hade kvantitativ ansats samt två omfattades av både kvalitativ 

och kvantitativ ansats. Artiklarna publicerades mellan åren 2006-2015 och 

merparten var från Sverige (n=7). Övriga artiklar var från Australien (n=4), Norge 

(n=2), Israel (n=1), Grekland (n=1) och Iran (n=1). Studierna inbegriper patienter 

och sjuksköterskor från medicin-, kirurg-, akut- och intensivvårdsavdelningar. Sju 

av artiklarna var skildrade från patienters perspektiv, fyra från sjuksköterskors 

perspektiv samt fem från både patienters och sjuksköterskors perspektiv. En av 

artiklarna innefattade även läkares perspektiv, men det perspektivet uteslöts vid 

analysen på grund av att det inte var patient- eller sjuksköterskeperspektiv. En 

sammanställning över studiernas författare, ursprung, publicerings-år, titel, syfte, 

design, metod, deltagare, resultat samt bedömd kvalitetsnivå redovisas i Bilaga III. 

 

Fem kategorier med faktorer identifierades som påverkade patientens delaktighet 

från patientens respektive sjuksköterskans perspektiv. Kategorierna var 

”Kunskap”, ”Relationen med sjuksköterskan/Relationen med patienten”, 

”Sjuksköterskans förhållningssätt”, ”Patientens situation och egenskaper” samt 

”Organisationen”. 

 

Faktorer som påverkar patientens delaktighet från patientens 

perspektiv  

 

Kunskap 

Patienten blev delaktig när information från vårdpersonalen gavs på ett sådant sätt 

att patienten kunde förstå den och hade behov av den (Eldh, Ekman et al., 2006; 

Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos, 2011a; Soleimani, Rafii & Seyedfatemi, 

2010), även under den akuta sjukdomsfasen (Höglund, Winblad, Arnetz & Arnetz, 
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2010). Genom att få kunskap om sin situation blev patienten motiverad att vara 

delaktig före, under och efter sjukhusvistelsen, exempelvis genom mobilisering 

efter operation (Aasa et al., 2013). Patientens delaktighet ökade när patienten hade 

kunskap om konsekvenserna av att inte vara delaktig (Aasa et al., 2013; Aasen, 

2015; Latimer, Chaboyer & Gillespie, 2014; McTier, Botti & Duke, 2015; 

Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane & Chaboyer, 2015a) och när patienten 

kände att sjuksköterskan värdesatte patientens kunskap (Eldh et al., 2006; Drach-

Zahavy & Shilman, 2014; Larsson et al., 2011a; Tobiano, Bucknall et al., 2015a).  

 

Patienter såg bedsiderapportering, rapportering vid patientens säng, som ett sätt att 

få information och bli mer delaktig i omvårdnaden (Drach-Zahavy & Shilman, 

2014; Tobiano, Bucknall et al., 2015a). Närstående var ett stöd när patienten 

inhämtade kunskap och det medförde att patienten blev mer aktiv i sin vård (Aasa 

et al., 2013; Tobiano, Bucknall et al., 2015a). 

 

Barriärer för delaktighet var när patienten inte hade kunskap om sin rätt att vara 

delaktig och när patienten inte hade tillräcklig kunskap när beslut skulle fattas 

(Höglund et al., 2010), samt när patienten inte hade fått möjlighet att förbereda sig 

inför ronden (Larsson et al., 2011a). Det var även hindrande när informationen 

som gavs inte var tillräcklig (Eldh, Ekman et al., 2006; Larsson et al., 2011b) eller 

om vårdpersonalen använde ett alltför svårt medicinskt språk (Drach-Zahavy & 

Shilman, 2014; Larsson et al., 2011b).  

 

Relationen med sjuksköterskan 

Stödjande faktorer för delaktigheten var när patienterna kände sig sedda av 

sjuksköterskan (Aasa et al., 2013; Larsson et al., 2011a; Soleimani et al., 2010). 

När patienterna kände förtroende för vårdpersonalen vågade de bli mer delaktiga i 

sin vård, utmana sig själva och ta större ansvar för sin rehabilitering (Aasa et al., 

2013). Det fanns även situationer när förtroendet för vårdpersonalen kunde bidra 

till att patienterna blev passiva då de kände att sjuksköterskan visste bäst (Aasen, 

2015; Larsson et al., 2011b; McTier et al., 2015; Soleimani et al., 2010). 
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En hindrande faktor för patienternas delaktighet var när sjuksköterskan bemötte 

patienten med ointresse och saknade förmåga att skapa en god relation med 

patienten (Drach-Zahavy & Shilman, 2014; Larsson et al., 2011b; Latimer et al., 

2014; Tobiano, Bucknall et al., 2015a). Patienter kände sig förminskade i 

relationen med sjuksköterskor när sjuksköterskor exempelvis var ironiska eller 

pratade till den vuxne patienten som om patienten vore ett litet barn (Larsson et al., 

2011a).  

 

Sjuksköterskans förhållningsätt  

Patienterna uppgav att de kände sig delaktiga när sjuksköterskorna visade dem 

respekt och såg dem som individer (Eldh, Ekman et al., 2006; Larsson et al., 

2011a) samt när sjuksköterskorna kallade patienterna vid namn (Drach-Zahavy & 

Shilman, 2014). Det var betydelsefullt för patientens delaktighet när 

sjuksköterskan såg patienten som en partner (Eldh, Ekman et al., 2006; Latimer et 

al., 2014; Soleimani et al., 2010; Tobiano, Bucknall et al., 2015a) och när 

sjuksköterskan tog sig tid att lyssna (Larsson et al., 2011a). En del patienter 

upplevde att sjuksköterskan ibland inte lyssnade till deras funderingar (Latimer et 

al., 2014) vilket gjorde att patienterna inte fick svar på frågor om exempelvis 

matrestriktioner (Aasa et al., 2013) eller dialys (Aasen, 2015).  Det hände att 

sjuksköterskor ignorerade eller avbröt patienten (Drach-Zahavy & Shilman, 2014), 

exempelvis under ronden med läkaren (Larsson et al., 2011a), vilket medförde att 

patienten inte kände sig delaktig. 

 

Patienter kunde uppleva att vårdpersonalen, och däribland även sjuksköterskor, 

hade en paternalistisk attityd och inte ville dela med sig av sin makt vilket 

försvårade patienternas delaktighet (Aasen, 2015; Larsson et al., 2011a; Larsson et 

al., 2011b; Tobiano, Bucknall et al., 2015a). Patienter ansåg att ansvaret för att de 

skulle bli delaktiga huvudsakligen låg hos vårdpersonalen och att de inte tog 

tillräckligt med initiativ till att involvera patienten (Höglund et al., 2010). 

Närstående kunde vara en barriär för patientens delaktighet om sjuksköterskan 

vände sig till de närstående istället för till patienten (Larsson et al., 2011b).  
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Patientens situation och egenskaper 

Patienternas hälsotillstånd var ibland en orsak till att de inte blev delaktiga 

(Larsson et al., 2011b; Latimer et al., 2014; Soleimani et al., 2010; Tobiano, 

Bucknall et al., 2015a) till exempel när de saknade energi till att ställa frågor 

(Eldh, Ekman et al., 2006) eller vid akut sjukdom (Höglund et al., 2010). En del 

patienter ville inte vara till besvär, vilket påverkade delaktigheten (Tobiano, 

Bucknall et al., 2015a; McTier et al., 2015). 

 

Patienter med tidigare vårderfarenhet önskade inte en aktivare roll jämfört med 

patienter utan tidigare vårderfarenhet (Florin et al., 2008), men patienter som hade 

erfarenhet av vård tog fler initiativ till att vara delaktiga (Drach-Zahavy & 

Shilman, 2014; Soleimani et al., 2010; Tobiano, Bucknall et al., 2015a). Kvinnor 

var mer delaktiga (Drach-Zahavy & Shilman, 2014) och föredrog en aktivare roll 

än män (Florin et al., 2008). I studien av Florin et al. (2008) påverkade inte 

patientens ålder preferensen för delaktighet, men enligt Tobiano, Bucknall et al. 

(2015a) kunde patientens ålder påverka viljan till delaktighet. Utbildning, 

boendestatus och sysselsättning var andra faktorer som påverkade patientens vilja 

att vara delaktig (Florin et al., 2008). När patientens närstående var närvarande 

blev patienten mer delaktig (Latimer et al., 2014; Soleimani et al., 2010), bland 

annat genom att patienten själv tog mer initiativ till att vara delaktig (Drach-

Zahavy & Shilman, 2014).  

 
Organisationen 

Det var positivt för patientens delaktighet när vårdpersonalen hade tid att svara på 

patientens frågor i lugn och ro (Aasa et al., 2013). Tidsbrist (Höglund et al., 2010), 

ekonomiska restriktioner (Latimer et al., 2014), brister i vårdmiljön (Soleimani et 

al., 2010) samt när patienterna blev hemskickade eller förflyttade mot sin vilja på 

grund av platsbrist (Larsson et al., 2011b) gjorde att patienterna upplevde att det 

var svårt att bli delaktiga. Patienterna upplevde att deras synpunkter inte togs med 

i sjuksköterskans dokumentation (Larsson et al., 2011a) samt att dokumentationen 

var bristfällig (Larsson et al., 2011b).  
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När patienten ständigt möttes av olika sjuksköterskor, på grund av hur vården var 

organiserad, blev det svårt att skapa en relation med sjuksköterskan och bli 

delaktig i omvårdnaden (Larsson et al., 2011b). Enligt Drach-Zahavy och Shilman 

(2014) ökade patienters initiativ till delaktighet när vårdavdelningarna inte var 

överbelagda. Några patienter uppgav att de blev mer delaktiga i sin omvårdnad på 

grund av att de ville minska sjuksköterskans tunga arbetsbörda (Tobiano, Bucknall 

et al., 2015a).  

 

Faktorer som påverkar patientens delaktighet från sjuksköterskans 

perspektiv  

 

Kunskap 

Sjuksköterskor ansåg att delaktighet främjades när patienten hade kunskap om sin 

sjukdom och insikt i sin situation (Aasen, 2015). Att patienten fick information var 

viktigt för delaktigheten (Kolovos, Kaitelidou, Lemonidou, Sachlas, Zyga & 

Sourtzi, 2015). En förutsättning för patientens delaktighet var att patienten fick 

adekvat information (Kvangarsnes, Torheim, Hole & Öhlund, 2012; McTier et al., 

2015; Tobiano, Bucknall et al., 2015b). I studien av Höglund et al. (2010) 

poängterade sjuksköterskor vikten av att patienten var medveten om sin rätt till 

delaktighet.  

 

Patientens delaktighet handlade inte bara om att patienten skulle få kunskap, utan 

om ett kunskapsutbyte mellan patient och sjuksköterska (Arnetz & Zhdanova, 

2014). Delaktigheten främjades när kunskap och förståelse var delad och när 

kommunikationen speglades av att vårdpersonalen var lyhörd för nyanser i 

patientens kroppsspråk, hade ögonkontakt och var lugn (Kvangarsnes et al., 2012). 

Sjuksköterskor kunde försöka förstå och göra patienter delaktiga genom att lyssna 

och ha en dialog (Aasen, 2015; Kolovos et al., 2015). Närstående ansågs vara en 

resurs och kommunikation med dem var ett sätt att göra patienten delaktig i 

situationer då patientens förmåga att vara delaktig var nedsatt (Kvangarsnes et al., 

2012). 
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Relationen med patienten 

Att lära känna och skapa en relation med patienten samt att vara öppen för 

patientens känslor, upplevelser och bekymmer främjade patientens delaktighet 

enligt sjuksköterskorna (Kvangarsnes et al., 2012; Soleimani et al., 2010). 

Vänskapliga dialoger stärkte patientens och sjuksköterskans relation (Drach-

Zahavy & Shilman, 2014; Kolovos et al., 2015; Tobiano, Bucknall et al., 2015b) 

vilket även skedde när sjuksköterskan bekräftade patienten (Soleimani et al., 2010; 

Tobiano, Bucknall et al., 2015b).  

 

Förtroende utgjorde en viktig del för att främja patientens delaktighet (Soleimani 

et al., 2010), att vårdpersonalen hade tilltro till patienten, men även att patienten 

kunde lita på vårdpersonalen (Aasen, 2015). Sjuksköterskor skulle hålla vad de 

lovade och inte lämna patienten ensam i svåra situationer (Kvangarsnes et al., 

2012).  

 
Sjuksköterskans förhållningssätt 

Sjuksköterskans egen attityd och förhållningssätt påverkade patientens delaktighet 

(Aasen, 2015; Arnetz & Zhdanova, 2014; Höglund et al., 2010; Kolovos et al., 

2015; Kvangarsnes et al., 2012; Soleimani et al., 2010; Tobiano, Bucknall et al., 

2015b). När sjuksköterskan såg patienten som en partner med viktig kunskap, som 

kunde vara medbestämmande och inkluderad i beslutsfattande, gav det patienten 

möjlighet att bli mer delaktig (Aasen, 2015; Kvangarsnes et al., 2012; Soleimani et 

al., 2010; Tobiano, Bucknall et al., 2015b). Patientens delaktighet främjades när 

sjuksköterskan ansåg att patienten hade rätt till självbestämmande och delaktighet 

(Höglund et al., 2010). Sjuksköterskan skulle se patienten som en unik individ, 

vara lyhörd för patientens individuella behov och önskningar (Arnetz & Zhdanova, 

2014; Kvangarsnes et al., 2012; Tobiano, Bucknall et al., 2015b) samt inte uppleva 

patientens delaktighet som ett hinder (Arnetz & Zhdanova, 2014). Kvangarsnes et 

al. (2012) och Tobiano, Bucknall et al. (2015b) lyfte också vikten av att vara 

lyhörd för patientens behov av delaktighet och låta patienten välja grad av 

delaktighet. 
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Ett patientcentrerat förhållningssätt gynnade patientens delaktighet (Tobiano, 

Bucknall et al., 2015b) och en uppgiftsorienterad eller paternalistisk attityd 

hindrade på motsvarande sätt delaktigheten (Kolovos et al., 2015). Ibland uppstod 

akuta situationer när vårdpersonalen kände sig tvungna att ta kontroll, vilket 

lämnade lite utrymme för patientens delaktighet (Kvangarsnes et al., 2012). 

Oerfarna sjuksköterskor hade en tendens att ha en bristande tilltro till patientens 

resurser och vara mer fokuserade på rutiner och uppgifter (Soleimani et al., 2010). 

Sjuksköterskor med erfarenhet ansåg att det var en prioritering att sitta ner och 

samtala med patienten (Soleimani et al., 2010). När sjuksköterskan hade mer 

erfarenhet eller utbildning förstärktes delaktigheten vid interaktioner med 

patienten (Kolovos et al., 2015). En del äldre erfarna sjuksköterskor uppmuntrande 

inte alltid patienter att vara delaktiga vid bedsiderapportering och ansåg att 

patientens deltagande störde rapporteringen (Tobiano, Bucknall et al., 2015b). 

Sjuksköterskor tog mer initiativ till att göra patienten delaktig när patientens 

närstående var närvarande (Drach-Zahavy & Shilman, 2014).  

 

Patientens situation och egenskaper 

Patientens delaktighet hämmades enligt sjuksköterskornas uppfattning när 

patienten hade en nedsatt kognitiv förmåga (Tobiano, Bucknall et al., 2015b), var 

akut sjuk (Höglund et al., 2010; Kvangarsnes et al., 2012), svårt sjuk (Aasen, 

2015; Kolovos et al., 2015; Tobiano, Bucknall et al., 2015b), kroniskt sjuk 

(Soleimani et al., 2010) samt fysiskt eller känslomässigt ansträngd (Kolovos et al., 

2015). Sjuksköterskan stod ibland inför svåra etiska dilemman i akuta situationer 

när patienten var allvarligt sjuk och det inte fanns tid till att göra patienten delaktig 

(Kvangarsnes et al., 2012).  

 

Enligt sjuksköterskor handlar det också om att patienten behöver ha en vilja att 

vara delaktig (Höglund et al., 2010; Tobiano, Bucknall et al., 2015b) och att själv 

vilja ta ansvar (McTier et al., 2015). Patientens personlighet ansågs påverka 

graden av delaktighet (Drach-Zahavy & Shilman, 2014; Höglund et al., 2010; 

Tobiano, Bucknall et al., 2015b). Kulturella skillnader mellan patienten och 

sjuksköterskan (Höglund et al., 2010; Tobiano, Bucknall et al., 2015b) samt hög 
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ålder hos patienten kunde också skapa svårigheter för patientens delaktighet 

(Höglund et al., 2010; Tobiano, Bucknall et al., 2015b).  

 
Organisationen 

Sjuksköterskor kände sig bundna av regler och säkerhetsrisker vilket kunde hindra 

patientens delaktighet (Tobiano, Bucknall et al., 2015b). Strukturella faktorer som 

orsakade tids- eller resursbrist kunde påverka patientens delaktighet (Höglund et 

al., 2010) och sjuksköterskor med mindre erfarenhet behövde mer stöd för att 

kunna göra patienten delaktig (Tobiano, Bucknall et al., 2015b). När 

sjuksköterskorna hade en hög arbetsbelastning och det var stressigt så drabbade det 

ofta patientens delaktighet (Soleimani et al., 2010; Tobiano, Bucknall et al., 

2015b) och initiativ till delaktighet minskade då från sjuksköterskor (Drach-

Zahavy & Shilman, 2014). 

 

DISKUSSION  

 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Enligt både patienter och sjuksköterskor påverkades patientens delaktighet av 

faktorer som rörde kunskap, relationen mellan sjuksköterska och patient, 

sjuksköterskans förhållningssätt, patientens situation och egenskaper samt 

organisationen. 

 

Från patientens perspektiv ökade delaktigheten bland annat när patienten hade 

kunskap om sin situation, kände sig sedd och blev bemött som en individ. 

Patientens delaktighet främjades även när sjuksköterskan bemötte patienten med 

intresse, visade respekt, lyssnade och såg patienten som en partner i planering och 

genomförande av omvårdnad, samt när det fanns en god relation mellan patient 

och sjuksköterska. Barriärer för delaktighet var exempelvis när sjuksköterskan 

hade en paternalistisk attityd och inte lyssnade på patienten. 

 

Från sjuksköterskans perspektiv gynnades patientens delaktighet när det till 

exempel fanns ett kunskapsutbyte mellan patient och sjuksköterska samt när 

sjuksköterskan lärde känna, bekräftade och skapade en förtroendefull relation med 
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patienten. Hinder för delaktighet kunde enligt sjuksköterskorna bland annat vara 

att patienten hade en nedsatt kognitiv förmåga, var akut eller svårt sjuk samt när 

patienten själv inte ville vara delaktig.  

 

Resultatdiskussion 

Det fanns många delar i resultatet som var gemensamt för både patientens och 

sjuksköterskans perspektiv. Både sjuksköterskor och patienter ansåg att patienten 

behövde kunskap om sin sjukdom och situation för att kunna vara delaktig, men 

också att sjuksköterskan tog till vara på patientens kunskap. Patienter beskrev att 

informationen från sjuksköterskan bör vara anpassad för patienten. Även 

sjuksköterskor påpekade att en förutsättning för delaktigheten var att patienten 

förstod det som förmedlades. Detta går i linje med Sahlsten et al. (2008) som 

menar att delad information och kunskap samt individuellt anpassad information är 

en förutsättning för att patienten ska kunna vara delaktig. Angel och Frederiksen 

(2015) ansåg att det i relationen mellan sjuksköterskan och patienten fanns ett 

samband mellan att avsätta tid för patienten och att dela kunskap. Ju mindre tid 

tillsammans desto mindre information och kunskap delades (a.a.).  

 

Det fanns även skillnader mellan de två perspektiven. Bland annat ansåg patienter 

att bedsiderapportering bidrog till att deras delaktighet ökade (Drach-Zahavy & 

Shilman, 2014; Tobiano, Bucknall et al., 2015a). För att öka informationsutbytet 

mellan vårdpersonal och patient framhöll Tobiano, Marshall et al. (2015) att 

bedsiderapportering borde införas i högre utsträckning eftersom det främjar 

patientens delaktighet. Även McMurray, Chaboyer, Wallis, Johnson och Gehrke 

(2011) och Anderson, Malone, Shanahan och Manning (2015) lyfte att 

bedsiderapportering ökade patientens delaktighet. Det medförde även att patienten 

kände sig som en partner i sin egen vård och fick möjlighet att korrigera eventuella 

missförstånd (McMurray et al., 2011) samt att kommunikationen förbättrades 

mellan patient och vårdpersonal (Anderson et al., 2015). I en finsk studie om 

bedsiderapportering på kirurgiska avdelningar ansåg en majoritet av 

sjuksköterskorna att patienterna uppmuntrades att delta och att patienterna var 

delaktiga i informationsutbytet, men mindre än hälften av patienterna höll med i 

sjuksköterskornas påståenden (Timonen & Sihvonen, 2000). Enligt sjuksköterskor 
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kunde det vid bedsiderapportering uppstå problem angående sekretess om andra 

patienter fanns i närheten (Anderson et al., 2015). 

 

Det var betydelsefullt för patienten att känna sig sedd, respekterad och lyssnad till, 

samt att inte bli bemött med ointresse av sjuksköterskan. Løgstrups teori, om att en 

persons bemötande och attityd kan påverka och forma den andre (Watson, 2003), 

kan kopplas till resultatet som visar att patienten kan känna sig förminskad som 

person när sjuksköterskan till exempel inte lyssnar på patienten eller pratar med 

närstående istället för med patienten. Sahlsten et al. (2007) framhöll att 

sjuksköterskans åsikter, attityder, strategier och kompetens påverkar patientens 

delaktighet.  

 

Något som framgick i studiens resultat, från båda perspektiven, var betydelsen av 

att sjuksköterskan lär känna patienten. Detta framhölls även av Florence 

Nightingale (2007). Enligt Radwin (1996) var bland annat tid, känslan av närhet 

mellan patient och sjuksköterska samt sjuksköterskans erfarenhet av omvårdnad 

relaterat till att sjuksköterskan lär känna patienten. Fynden i resultatet som berörde 

patientens situation och egenskaper visade på att varje patient är en unik individ 

och borde inte generaliseras av sjuksköterskan. Paralleller kan dras till Lévinas 

teori om att personen vi möter är oändligt mycket mer än vad vi kan föreställa oss 

(Lévinas, 1972/2003). En del sjuksköterskor, enligt resultatet i denna studie, 

bemötte patienterna som objekt istället för subjekt. Detta överensstämmer inte med 

ett personcentrerat förhållningsätt som betonar att sjuksköterskan ska se hela 

människan (Ekman et al., 2011). Många av de identifierade faktorerna som 

främjade patientens delaktighet är centrala värden i personcentrerad vård. Några 

exempel är att vårdpersonalen lär känna och fokuserar på patienten som person, att 

patienten får kunskap som ger förutsättningar för att fatta beslut och att både 

patienten och dennes närstående involveras i vården (SSF, 2010).  

 

Skapandet av en god relation mellan patient och sjuksköterska var betydelsefullt 

för patientens delaktighet, sett från både patientens och sjuksköterskans perspektiv, 

men även enligt Sahlsten et al. (2008) som analyserade begreppet patientens 

delaktighet. Snellman (2001) menade att sjuksköterskan måste kunna möta 
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patienten som ett Du i vårdmötet för att patientens värdighet och 

självbestämmande ska bevaras. Det är kanske speciellt viktigt i mötet med 

de patienter som inte vill vara delaktiga eller inte kan vara delaktiga på grund av 

exempelvis nedsatt allmäntillstånd. I dessa situationer bör sjuksköterskan vara 

extra lyhörd för att omvårdnaden ska kunna baseras på patientens behov och 

preferenser samt för att patientens värdighet ska kunna bevaras.  

 

Patienter uppgav att det var svårt att skapa en relation med sjuksköterskan och att 

det var en barriär för patientens delaktighet när kontinuiteten var låg och de mötte 

olika sjuksköterskor. Idag lägger ofta vårdpersonalen själv sitt schema efter egna 

önskemål (SOU 2016:2). Det kan medföra brist på personlig kontinuitet i 

omvårdnaden för både patienten och sjuksköterskan vilket kan leda till otrygghet 

för dem båda samt minskad delaktighet för patienten. Det vore troligtvis bättre om 

schemaläggningen inom vården baserades utifrån behovet av personlig kontinuitet. 

Det skulle framförallt gynna de patienter som har stora vårdbehov (a.a.). 

Vårdtiderna på sjukhus inom somatisk vård är ofta relativt korta, till skillnad från 

exempelvis särskilda boenden som har längre vårdtider. Vårdpersonal på särskilda 

boenden har troligtvis bättre förutsättningar, förutsatt att det finns en personlig 

kontinuitet, för att lära känna patienten och på så sätt öka patientens delaktighet. 

 

Att patienten blir delaktig beror till stor del på den enskilda sjuksköterskan. 

Studiens resultat visar på att stödjandet av patientens delaktighet inte är en naturlig 

del i arbetet för alla sjuksköterskor. Men vissa barriärer för delaktighet kan vara 

svåra att som enskild sjuksköterska påverka, framför allt barriärer kopplade till 

organisationen, så som tidsbrist, hög arbetsbelastning och brist på vårdplatser. 

Kanske kan det även vara så att barriärer för patientens delaktighet som vid första 

anblicken tycks kopplade till den enskilda sjuksköterskan egentligen har sin grund 

i organisatoriska faktorer? När patienten upplever att sjuksköterskan till exempel 

inte lyssnar kanske det inte enbart beror på sjuksköterskans attityd, utan hur vården 

är organiserad och att sjuksköterskan upplever arbetet som alltför stressigt för att 

hinna lyssna och bjuda in patienten till att vara delaktig. Det ställs krav på 

sjuksköterskan, bland annat i patientlagen (SFS 2014:821), att patienten ska göras 

delaktig. Men när krav ställs bör det samtidigt skapas förutsättningar för 
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sjuksköterskan, i form av till exempel mer resurser till vården, för att patienten ska 

kunna bli mer delaktig i sin omvårdnad.  

 

Det är viktigt att patienten är medveten om att det ingår i sjuksköterskans ansvar 

att gynna patientens delaktighet, men det är få patienter i Sverige som har 

kännedom om detta enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2016). 

Resultatet i studien lyfter vikten av att sjuksköterskan ständigt reflekterar och gör 

etiska ställningstaganden i mötet med patienter vilket är i linje med omvårdnadens 

värdegrund (SFS, 2012), som betonar förmågan till etisk medvetenhet. Varje 

situation inom hälso- och sjukvården kan innebära en etisk utmaning för 

vårdpersonal, enligt Socialstyrelsen (2015b), och det ställs därför stora krav på 

vårdpersonal att kunna anpassa sig efter individen, vara lyhörda och ha en god 

förmåga att kommunicera. 

 

Metoddiskussion  

De två främsta databaserna som omfattar omvårdnadsforskning användes vid 

sökningen. Inledningsvis var avsikten att endast inkludera artiklar som inte var 

äldre än fem år för att resultatet skulle bygga på så nytt material som möjligt. 

Sökning gjordes men materialet bedömdes vara för begränsat och därför gjordes en 

ny sökning där studier som inte var äldre än tio år inkluderades. För att inte riskera 

att missa relevanta vetenskapliga artiklar gjordes ett medvetet val att använda få 

men breda sökord. Det är ändå möjligt att relevanta artiklar kan ha missats med 

tanke på att det fanns synonymer till de valda sökorden som inte användes vid 

databassökningen, till exempel consumer participation och patient empowerment. 

Först efter sökningen gjordes kontroll av att artiklarna var peer reviewed. För att 

smalna av studien valdes artiklar som handlade om somatisk slutenvård. 

Diskussion fördes om att eventuellt smalna av studien ytterligare genom att 

exempelvis bara inkludera medicinska vårdavdelningar, men det upplevdes som 

mer intressant att ta med många olika somatiska vårdavdelningar i litteraturstudien 

för att få ett bredare perspektiv. Vi anser att artiklarna har svarat mot vårt syfte och 

gett ett brett perspektiv på delaktighet inom somatisk vård, men begränsat till vissa 

delar av västvärlden.  
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Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes i två steg. Först skedde en individuell 

granskning och sedan, på grund av att vi ville att de utvalda artiklarna skulle 

bedömas på liknande villkor, gjordes en gemensam bedömning av artiklarnas 

kvalitet. Enligt Henricson (2012) stärker detta tillvägagångssätt reliabiliteten. 

Granskningen baserades på granskningsmallarna och artiklarna diskuterades 

ytterligare för att säkra kvaliteten. Det är en styrka att resultatet bygger på artiklar 

som enbart bedömts ha hög kvalitet. 

 

De två perspektiven, patientens och sjuksköterskans, analyserades oberoende av 

varandra. Vid analysen uppkom svårigheter vid valet av resultatets olika kategorier 

då en del faktorer berörde varandra, framförallt kategorierna ”Relationen mellan 

sjuksköterska och patient” samt ”Sjuksköterskans förhållningssätt”. Efter 

noggrann analys och diskussioner framträdde så småningom tydliga kategorier 

som visade sig återkomma i båda perspektiven. Willman et al. (2011) och 

Henricson (2012) anser att resultatets trovärdighet ökar om analysen görs av två 

oberoende granskare som sedan sammanställer sina tolkningar. Det har varit en 

fördel och stimulerat till ständig förbättring att vara två i arbetet med 

litteraturstudien och att ingå i en handledningsgrupp tillsammans med andra 

studenter. 

 

Etikdiskussion  

Med respekt för de vetenskapliga artiklarnas innehåll och för att inte misstolka 

eller förvränga deras resultat fördes ingående diskussioner kring innehåll och 

centrala fynd under analysen. Enligt Polit och Beck (2012) bör författarna vara 

medvetna om sin förförståelse. Vid en litteraturstudie påverkas resultatet av 

författarnas personliga bedömning av vilka artiklar som är relevanta för syftet och 

vilka delar i artiklarna som lyfts. Förförståelse kan också ha påverkat hur data 

tolkats, vilket kunde vara både positivt och negativt. En fördel är att vi kanske 

lättare såg det centrala i texterna. En nackdel skulle kunna vara om förförståelsen 

gjorde att vi på förhand var fastlåsta i ett synsätt rörande vilka faktorer som 

påverkar patientens delaktighet. Resultatet påverkas oundvikligen av författarna, 

men påverkan reducerades möjligen genom medvetenhet om detta problem.  
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Klinisk användning 

Studiens resultat skulle kunna ligga till grund för diskussioner vid sjuksköterske-

utbildning och vid verksamhetsutveckling inom somatisk slutenvård för att 

förbättra kvaliteten på omvårdnaden och göra patienten mer delaktig. Framförallt 

de faktorer som är nära knutna till det etiska perspektivet angående patientens 

delaktighet skulle behöva lyftas fram och tydliggöras för sjuksköterskestudenter 

och kliniskt verksamma sjuksköterskor. 

 

Slutsats 

Patientens delaktighet i omvårdnad inom somatisk slutenvård påverkades av 

faktorer inom de fem kategorierna kunskap, relationen mellan patienten och 

sjuksköterskan, sjuksköterskans förhållningssätt, patientens situation och 

egenskaper samt hur organisationen är uppbyggd. Dessa faktorer utgör ett 

komplicerat samspel som kan främja eller hindra patientens delaktighet. Med 

förståelse för hur dessa faktorer påverkar patientens delaktighet kan 

sjuksköterskan, i kombination med insikten om att varje patient är en unik individ 

med egna önskemål och preferenser för delaktighet, främja patientens delaktighet 

på ett bättre sätt i mötet med patienten. 

 

Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att ta reda på om faktorerna som påverkade patientens 

delaktighet inom somatisk slutenvård är liknande även inom andra 

vårdsammanhang, exempelvis hemsjukvård, särskilda boenden, primärvård eller 

psykiatrisk vård. Ett ytterligare förslag till vidare forskning skulle kunna vara 

kring strategier för att komma över barriärer för patientens delaktighet, från både 

patientens och sjuksköterskans perspektiv, och hur dessa strategier kan 

implementeras i den kliniska verksamheten. Resultatet skulle kanske även kunna 

vara inspiration till ett underlag för frågor i en enkätundersökning med syfte att 

undersöka patientens delaktighet.  
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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:  
 
 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 
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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 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?   
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:  
 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 
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Bilaga III. Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för 

resultatet 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Aasa, A., 
Hovbäck, M., & 
Berterö, C. M. 
 
2013 
 
Sverige 
 

The 
importance of 
preoperative 
information for 
patient 
participation in 
colorectal 
surgery care 

To identify and describe 
patients’ experiences of 
the enhanced recovery 
after surgery 
conversation with nurses 
and to identify patients’ 
participation in their own 
care 

Kvalitativ 
 
Semi-
strukturerade 
intervjuer som 
transkriberades 

n= 12 patienter 
(nio män och 
tre kvinnor) 

Fem olika teman, 
relaterade till varandra, 
identifierades; bli sedd, 
säkerhet, förtroende, 
ansvar och delaktighet 

Hög, 
100% 

Aasen, E. M. 
 
2015 
 
Norge 

A comparison 
of the 
discursive 
practices of 
perception of 
patient 
participation in 
haemodialysis 
units 

To compare the 
discursive practices of 
older patients undergoing 
haemodialysis treatment, 
of their next of kin and 
of nurses regarding 
perception of patient 
participation in the 
context of haemodialysis 
treatment 

Kvalitativ 
 
Narrativa 
intervjuer som 
transkriberades  

n= 11 
patienter, sju 
närstående och 
tio 
sjuksköterskor 

Kategorierna 
paternalism och 
patientens delaktighet 
framträdde med olika 
underkategorier  

Hög,  
88 % 

Arnetz, J. E., & 
Zhdanova, L. 
 
2014 
 
Sverige 

Patient 
involvement 
climate: views 
and behaviours 
among 
registered 
nurses in 
myocardial 
infarction care 

To introduce, define and 
measure the patient 
involvement climate, as 
well as describe the 
quality and strength of 
the patient involvement 
climate among nurses in 
coronary care units 

Kvantitativ 
 
Enkäter  

n= 303 
sjuksköterskor 

Det finns ett gap 
mellan sjuksköterskans 
tankar om patientens 
delaktighet och vad 
som görs i det kliniska 
arbetet 

Hög, 
86,2% 

Drach-Zahavy, A., 
& Shilman, O. 
 
2014 
 
Israel 

Patients’ 
participation 
during a 
nursing 
handover: the 
role of 
handover 
characteristics 
and patients’ 
personal traits 

To investigate patients’ 
participation in the 
handover as understood 
by both patients and 
nurses; examine how 
patients’ personality 
attributes are linked to 
patients’ participation; 
examine these effects 
beyond the encounter’s 
characteristics of load 
and the presence of the 
other stakeholders (head 
nurse, patient’s escorts) 

Kvalitativ och 
Kvantitativ 
 
 
Observationer 
och enkäter 
 

n= 100 
patienter (52 
män och 48 
kvinnor) och 
100 
sjuksköterskor 
(75 kvinnor och 
25 män) 

Identifierade faktorer 
som påverkade 
patientens delaktighet 
från både patienters 
och sjuksköterskors 
perspektiv 

Hög,  
92% 
 
Hög, 
86,2% 

Eldh, A. C., 
Ekman, I., & 
Ehnfors, M. 
 
2006 
 
Sverige 
 

Conditions for 
patient 
participation 
and non-
participation in 
health care 

Explore conditions for 
patients’ experiences of 
participation and non-
participation 

Kvalitativ 
 
Enkäter med 
öppna frågor 

n= 362 
patienter 

Sammanställde 
faktorer om vad som 
påverkar patientens 
delaktighet i 
omvårdnad från 
patientens perspektiv 

Hög,  
84% 
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Florin, J., 
Ehrenberg, A., & 
Ehnfors, M. 
 
2008 
 
Sverige 
 

Clinical 
decision-
making: 
predictors of 
patient 
participation in 
nursing care 

To investigate predictors 
of patients’ preferences 
for participation in 
clinical decision-making 
in inpatient nursing care 

Kvantitativ 
 
Enkäter 
 
 

n= 428 
patienter 

Patientens 
karaktäristika 
påverkade önskemål 
om graden av 
delaktighet  

Hög, 
93,1% 

Höglund, A. T., 
Winblad, U., 
Arnetz, B., & 
Arnetz, J. E. 
 
2010 
 
Sverige 

Patient 
participation 
during 
hospitalization 
for myocardial 
infarction: 
perceptions 
among patients 
and personnel 

To explore and describe 
patient and personnel 
perceptions of patient 
participation in care 
processes and decision-
making during 
hospitalization for 
myocardial infarction 

Kvalitativ 
 
Fokusgrupps-
intervjuer (två 
med patienter 
och tre med 
vårdpersonal) 
som 
transkriberades 

n= åtta 
patienter (fem 
män och tre 
kvinnor) och 17 
sjuksköterskor 
och läkare (12 
kvinnor och 
fem män) 

Fem teman 
identifierades som 
hade betydelse för 
patientens delaktighet 
vid akut sjukdom 

Hög, 
92% 

Kolovos, P., 
Kaitelidou, D., 
Lemonidou, C., 
Sachlas, A., Zyga, 
S., & Sourtzi, P. 
 
2015 
 
Grekland 
 

Patient 
participation in 
hospital care: 
Nursing staffs’ 
point of view 

To investigate nursing 
staffs’ perceptions in 
relation to the concept of 
patient participation and 
the parameters that affect 
it in a hospital setting 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
 
Enkäter 

n= 181 
vårdpersonal 
(122 
sjuksköterskor  
och 59 under-
sköterskor) 
(172 kvinnor 
och nio män) 

Faktorer, relaterade till 
patienten, 
sjuksköterskan och 
organisationen, 
påverkade patientens 
delaktighet 

Hög,  
92% 
 
Hög, 
82% 

Kvangarsnes, M., 
Torheim, H., 
Hole, T., & 
Öhlund, L. S. 
 
2012 
 
Norge 

Intensive care 
units nurses’ 
perceptions of 
patient 
participation in 
the acute phase 
of chronic 
obstructive 
pulmonary 
disease 
exacerbation: 
an interview 
study 

To explore intensive care 
units nurses’ perceptions 
of patient participation in 
the acute phase of 
chronic obstructive 
pulmonary disease 
exacerbation 

Kvalitativ 
 
Tre fokusgrupps-
intervjuer som 
transkriberades 

n= 17 
sjuksköterskor 

Identifierade mönster 
och strukturer för 
patientens delaktighet 
vid akuta situationer  

Hög, 
92% 

Larsson, I. E., 
Sahlsten, M. J. M., 
Segesten, K., & 
Plos, K. A. E.   
  
2011  
  
Sverige  

Patients’ 
perceptions of 
nurses’ 
behaviour that 
influence 
patient 
participation in 
nursing care: A 
critical incident 
study 

To identify incidents and 
nurses’ behaviours that 
influence patients’ 
participation in nursing 
care based on patients’ 
experiences from 
inpatient somatic care 

Kvalitativ  
  
Semi-
strukturerade 
intervjuer som 
transkriberades 

n=17 patienter 
(åtta män och 
nio kvinnor)  

Sjuksköterskans 
beteende kan främja 
eller hindra patientens 
delaktighet 

Hög,  
96 %  

Larsson, I. E., 
Sahlsten, M. J. M., 
Segesten, K., & 
Plos, K. A. E.   
  
2011  
  
Sverige  
 

Patients’ 
perceptions of 
barriers for 
participation in 
nursing care 

To explore barriers for 
patient participation in 
nursing care with a 
special focus on adult 
patients with experience 
of inpatient physical care 

Kvalitativ 
 
Sex fokusgrupps-
intervjuer som 
transkriberades 

n=26 patienter 
(18 män och 
åtta kvinnor) 

Fyra kategorier med 
barriärer för patientens 
delaktighet hittades 

Hög,  
88 %  
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Latimer, S., 
Chaboyer, W., & 
Gillespie, B. 
 
2014 
 
Australien 
 

Patient 
participation in 
pressure injury 
prevention: 
giving patient’s 
a voice 

To give patients a voice, 
by listening to and 
describing their 
perception of their 
current and future 
pressure injury 
prevention role 

Kvalitativ 
 
Semi-
strukturerade 
intervjuer som 
transkriberades 

n= 20 patienter 
(13 kvinnor och 
sju män) 

En majoritet av 
patienterna ville vara 
aktiva in sin vård, men 
det fanns många 
barriärer 

Hög, 
92% 

McTier, L., Botti, 
M., & Duke, M. 
  
2015  
  
Australien  

Patient 
participation in 
pulmonary 
interventions 
to reduce 
postoperative 
pulmonary 
complications 
following 
cardiac surgery 

To explore patients’ 
ability and willingness to 
participate in pulmonary 
interventions and nurses’ 
facilitation of 
participation in 
pulmonary interventions 

Kvalitativ  
 
Observationer, 
semi-
strukturerade 
patientintervjuer 
och två 
fokusgrupps-
intervjuer med 
sjuksköterskor 
som 
transkriberades 

n=98 patienter 
och 16 
sjuksköterskor 

Patienten ville ta 
ansvar för sin 
rehabilitering, men 
sjuksköterskan 
lyckades inte göra 
patienten delaktig 

Hög,  
84 %  

Soleimani, M., 
Rafii, F., & 
Seyedfatemi, N. 
 
2010 
 
Iran 

Participation of 
patients with 
chronic illness 
in nursing care: 
An Iranian 
perspective 

To clarify the factors 
involved in patient 
participation and the 
nature of the 
participation of patients 
in their own nursing care, 
as experienced by 
patients with chronic 
illness and registered 
nurses in Iran 

Kvalitativ 
 
Deltagar-
observationer 
och semi-
strukturerade 
intervjuer som 
transkriberades 

n= nio 
patienter, fem 
närstående och 
åtta 
sjuksköterskor  

Olika nivåer av 
patientens delaktighet 
kunde urskiljas 

Hög, 
88% 

Tobiano, G., 
Bucknall, T., 
Marshall, A., 
Guinane, J., & 
Chaboyer, W. 
 
2015 
 
Australien 

Patients’ 
perceptions of 
participation in 
nursing care on 
medical wards 

To explore patients’ 
perceptions of 
participating in nursing 
care, including the 
perceived barriers and 
facilitators for it 

 

Kvalitativ 
 
Semi-
strukturerade 
intervjuer som 
transkriberades 

n= 20 patienter 
(12 kvinnor och 
åtta män) 

Patientens uppfattning 
om sin delaktighet 
beskrevs och fyra 
kategorier hittades som 
innehöll både barriärer 
och möjligheter för 
patientens delaktighet  

Hög, 
96% 
 

Tobiano, G., 
Bucknall, T., 
Marshall, A., 
Guinane, J., & 
Chaboyer, W. 
 
2015 
 
Australien 
 

Nurses’ views 
of patient 
participation in 
nursing care 

To explore nurses’ views 
of patient participation in 
nursing care and to 
investigate nurses’ 
understanding of patient 
participation, and the 
barriers and facilitators to 
it 

Kvalitativ 
 
Semi-
strukturerade 
intervjuer som 
transkriberades 

n= 20 
sjuksköterskor 
(15 kvinnor och 
fem män) 

Fem teman som 
påverkade patientens 
delaktighet från 
sjuksköterskans 
synvinkel identifierades 

Hög, 
92% 

 
 


