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Sammanfattning    

När sjukdom drabbar en människa, förändras tillvaron. En av sjuksköterskans uppgifter
är att hjälpa och stötta patienten att finna mening i sin nya situation och med andra
förutsättningar än tidigare. Ska patienten kunna leva sitt liv så självständigt som möjligt,
behöver  vården  utgå  från  patientens  behov,  och  utformas  så  att  patienten  kan  vara
delaktig.  Syftet med studien är att  få förståelse för vad delaktighet  kan innebära för
kroniskt sjuka patienter i mötet med vården. Som metod för att svara på studiens syfte,
valdes  en  kvalitativ  ansats  med  intervjuer  som  datainsamling.  Sex  intervjuer
genomfördes och analyserades utifrån en fenomenologisk-hermeneutisk analysmetod.
Under analysen växte två huvudteman med underteman fram. 

Resultatet  visar  att  delaktighet  kan  innebära  att  bli  lyssnad  till.  Det  är  centralt  för
informanterna, då önskan finns om att vården ska utgå från informantens tankar, behov
och kunskap. Detta innefattar även tankar kring att erhålla relevant information för att
kunna  vara  delaktig.  En  faktor  som  påverkade  känslan  av  delaktighet  eller  ej  för
informanterna,  var kontinuiteten bland vårdpersonalen. När en relation kunde byggas
upp, gav det trygghet och känsla av delaktighet. Resultatet av studien ger förståelse för
hur  vårdpersonal  kan  arbeta  för  att  patienter  med  kronisk  sjukdom ska  kunna  vara
delaktiga.

Nyckelord: delaktighet, kronisk sjukdom, patienter, tillit, stöd, bli sedd 
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INLEDNING

En  av  vårdpersonalens  uppgifter  är  att  göra  patienten  delaktig  i  sin  vård.  För  att
patienten ska kunna leva ett så gott liv som möjligt, förväntas att patienten tar en aktiv
del i sin vård och behandling (Tobiano, Marshall, Bucknall & Chaboyer 2015). För att
göra  detta  möjligt  är  det  vårdpersonalens  roll  att  stötta  och  hjälpa  patienten  med
utgångspunkt i patientens berättelse (Dahlberg & Segesten 2011, s.155). Patientlagens
skrivningar bekräftar detta, då vården ska planeras och genomföras utifrån varje patients
individuella  behov  och  förutsättningar  (SFS  2014:821).  Om  patienten  upplever  en
bristande känsla av delaktighet, kan det leda till en ökad oro samt att patienten söker
vård vi fler tillfällen än nödvändigt (Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2017).

I  vårt  kliniska  arbete  med  patienter  i  olika  kontexter,  har  vi  funderat  kring  vad
delaktighet skulle kunna innebära för patienterna. Kroniskt sjuka patienter är en stor del
av de patienter vi möter i vården och därav är det relevant att genom denna studie få
förståelse  för  vad delaktighet  kan innebära  för  kroniskt  sjuka patienter.  Vi  vill  med
denna studie lyfta fram patientperspektivet kring delaktighet, för att på så sätt hjälpa
sjuksköterskan i arbetet med att göra patienten delaktig i sin vård.

BAKGRUND

Kronisk sjukdom 

Ordet kronisk beskrivs i Svenska akademiens ordlista (2015) som stadigvarande, lång-
varig, långsamt fortlöpande, obotlig. Antalet patienter med kronisk sjukdom ökar, delvis
beroende på att vi blir allt äldre. I Sverige är det cirka 44 % av befolkningen som har en
kronisk sjukdom. En av fyra kroniskt sjuka har dessutom fler än en sjukdom som är
kronisk  (Socialstyrelsen  2017;  Vårdanalys  2014).  Detta  har  analyserats  ur  ett
patientperspektiv och en undersökning som är gjord, visar att patienter med två eller fler
kroniska sjukdomar står för cirka hälften av samtliga läkarbesök på akutmottagningar
runt om i Sverige. En stor del av de patienter som har en kronisk sjukdom sköts av
primärvården,  dock  är  det  vanligt  att  många  av  dessa  patienter  har  flera  olika
vårdgivare.  För  att  patienterna  ska  kunna  vara  delaktiga,  anser  patienterna  att
samordningen mellan de olika vårdkontexterna bör bli bättre för att  på så vis kunna
stödja patienter med en kronisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2017).

En  kronisk  sjukdom  förändrar  livssituationen.  Sjukdomsinsikt  som  fås  genom
information och kunskap kan leda till att patienter upplever delaktighet och får ett nytt
perspektiv  på  sitt  liv.  Då  blir  arbete  och  karriär  mindre  viktigt  och  vila  och
eftertänksamhet  blir  en  större  del  av  sammanhanget  (Wennberg  &  Isacsson  2014).
Människor som får en diagnos på en kronisk sjukdom kan känna sig avbrutna och störda
i  sitt  vardagliga  liv.  De  måste  hela  tiden  lära  sig  att  hantera  nya  symtom  och
komplikationer som sjukdomen orsakar. När patienten kan acceptera sjukdomen som en
del av kroppen blir  det vardagliga livet enklare,  utan att  för mycket  tankar ägnas åt
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sjukdomen (Berglund 2014). Enligt Tobiano et al. (2015) vill kroniskt sjuka patienter få
information  för  att  förstå  och  vara  en  aktiv  part  i  det  som sker  gällande  vård  och
behandling. Dock finns det en annan sida, då många patienter ser framtiden med sin
kroniska sjukdom som mörk och skrämmande.  Detta  kan leda  till  att  patienten  inte
vågar ställa frågor om sin sjukdom, då rädsla finns för att deras farhågor besannas. De
vill leva kvar i tron att allt skall vara som förr. Om vården ser patientens oro och inleder
en vårdande relation där en dialog skapas, kan dessa farhågor hos patienten bytas ut mot
en framtid som känns ljusare (Berglund 2014). 

Delaktighet

När en människa blir drabbad av sjukdom söker sig hen till vården för att få hjälp med
sina besvär  (Dahlberg & Segesten,  2011, s.96).  Sjuksköterskan som möter  patienten
ansvarar  bland  annat  för  att  främja  hälsa  för  patienten  (ICN:s  etiska  kod  för
sjuksköterskor 2017). Hälsa är en individuell upplevelse som uppfattas olika hos varje
unik individ  (Dahlberg & Segesten 2011, s.49).  Inom vårdvetenskapen är  hälsa inte
enbart avsaknad av sjukdom, utan även att patienten ska kunna leva sitt liv trots sin
sjukdom eller  upplevelse av ohälsa.  Hur varje  patient  upplever  hälsa är  bland annat
beroende av hur patienten kan hantera sin nya situation i livet. Alla människor har olika
förutsättningar för att klara av detta (Dahlberg & Segesten 2011, ss.52,80). Vårdaren
som möter patienten har som uppgift att stödja patienten så att patienten blir delaktig
och kan ta en aktiv del i sin vård (Tobiano et al. 2015).

Alla som arbetar inom vården har en skyldighet att informera patienten om, och göra
patienten delaktig i sin vård (Socialstyrelsen 2015). Vården kring patienten ska planeras
och  genomföras  tillsammans  med  patienten  och  utgå  från  patientens  önskan  och
förutsättningar  (SFS 2014;821).  När  beslut  skall  tas  kring  vård  och  behandling  har
patienten rätt att vara en aktiv part. Då behöver patienten få del av information kring
olika  alternativa  behandlingar,  eventuella  risker  och biverkningar.  Informationen ska
vara  utformad  och  delges  patienten  utifrån  patientens  förmåga  att  ta  emot  och
tillgodogöra  sig  informationen.  Patienten  ska  förstå  rätten  att  avböja  föreslagen
behandling. Önskar  patienten  stöd  från  sina  anhöriga  ska  de  få  vara  en  del  i  den
pågående vården (World Health Organization 2018).

Vården lever inte alltid upp till ovan nämnda. Patienter som inte är nöjda med sin vård,
sin behandling eller bemötande från vården, kan lämna in klagomål till patientnämnden.
En sammanställning av påtalanden som kommit in till  patientnämnderna under 2016,
visar att synpunkterna vad gäller brist på delaktighet har ökat. Brister finns även vad
gäller  samspelet  i  kommunikation  mellan  patienter  och  vården.  Att  som patient  bli
tillrättavisad, nonchalerad eller ifrågasatt leder till oro och missnöje (Inspektionen för
vård  och omsorg  (IVO) 2017).  När  patienterna  inte  är  nöjda  med sin vård kan det
upplevas som ett vårdlidande (Dahlberg & Segesten 2011, s.211). Är patienten inte nöjd
eller  känner  sig  otrygg,  kan  det  visa sig  genom att  patienten  söker  vård  upprepade
gånger. Genom delaktighet hos patienten kan ett vårdlidande undvikas (IVO 2017).

Tidigare forskning finns vad gäller  patienters  upplevelser  av delaktighet  vid kronisk
sjukdom.  Mycket  av  forskningen  handlar  om  att  vara  delaktig  i  beslut  gällande
behandling (Eldh, Ehnfors & Ekman 2010). Tobiano et al. (2015) menar att patientens
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önskan att  vara delaktig  beror  på  vilken  förmåga och möjlighet  patienten  har,  både
kroppsligt och mentalt. Sjuksköterskors och patienters upplevelse om vad delaktighet är,
och hur mycket patienten vill vara delaktig, skiljer sig ibland åt. Följden kan då bli att
patienterna blir mer delaktiga i sin vård än vad de önskar eller klarar av, eller att de inte
blir inbjudna till att delta trots att de önskar det. 

En faktor som kan hindra delaktigheten för patienten, kan vara att patienten är så tagen
av sin sjukdom att ork inte finns till att vara delaktig. Likaså kan brist på kunskap om
sin sjukdom eller tilltron till  sin egna förmåga, hindra patientens delaktighet.  Saknas
kunskap vet inte patienten vad som förväntas, och brister tilltron till sin egna förmåga,
kan det leda till att patienten litar helt till sjuksköterskan (Larsson, Sahlsten, Segesten &
Plos 2011). Eldh, Ehnfors och Ekman (2004) beskriver hur kunskapsbrist, och känslan
av inte bli trodd på i mötet med vårdpersonal, kan, för patienten, leda till känslan av att
inte vara delaktig. 

Livsvärlden

I vårdvetenskapens ontologi beskrivs människan som en flerdimensionell varelse som
består av kropp, själ och ande. Livsvärlden kan beskrivas som vår vardagliga värld som
vi lever i och tar för given. Den levda världen bildar ett sammanhang som är historiskt,
socialt och kulturellt och detta formar tillsammans med individen dennes livsvärld (Asp
& Fagerberg 2012, s.68). Dahlberg och Segesten (2011) beskriver hur vi lever genom
vår kropp, genom kroppen har vi tillgång till livet. När någon drabbas av en långvarig
sjukdom förändras livet eftersom kroppen påverkas av sjukdomen. Det är inte bara den
del av kroppen som är sjuk som drabbas, utan hela existensen berörs. Författarna menar
att när den levda kroppen inte fungerar som förut, kan livet inte längre levas utifrån
samma förutsättningar som tidigare (Dahlberg & Segesten 2011, s.133). 

Att använda sig av ett livsvärldsperspektiv betonas som en av vårdvetenskapens viktiga
grundstenar  (Dahlberg  &  Segesten  2011,  s.154).  När  vårdpersonal  möter  patienter
utifrån ett livsvärldsperspektiv ges möjlighet till insyn i patientens upplevelser av den
vardagliga tillvaron och hur den upplevs av patienten själv. För att patienten ska kunna
delge vården sin livsvärld, är det av vikt att patienten känner förtroende och att vårdaren
är uppmärksam på patientens berättelse. Om vårdpersonalen önskar få insyn i patientens
erfarenheter av lidande, välbefinnande och hälsa måste frågor ställas och svaren lyssnas
på med öppenhet och följsamhet. Då kan patientens berättelse ge en inblick i, och även
förståelse för,  hur patientens  livsvärld ter  sig. Genom vårdpersonalens öppenhet och
följsamhet  kan  de möta  patienten  utan  förutfattade  meningar (Dahlberg  & Segesten
2011, ss.108-111). 

Vårdrelationen

Ska mötet mellan vården och patienten leda till att patienten känner sig delaktig, har
vårdpersonal ansvar för vårdrelationen, eftersom de besitter expertkunskapen. I mötet
måste patienten vara i fokus. (Dahlberg & Segesten 2011, s.193). Patienten ska kunna
känna sig trygg och lita på vårdpersonalen. Vårdpersonalen har ansvar för att skapa ett
klimat i vårdrelationen som präglas av tillit,  respekt och ärlighet (Sahlsten,  Larsson,
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Sjöström & Plos 2009). Ett sätt att skapa detta klimat är att visa intresse för patienten
och vilja lära känna patienten utifrån ett professionellt förhållningssätt (Wiechula et al.
2015). Känner sig patienten trygg i vårdrelationen kan patienten öppna sig och dela med
sig  av  sig  själv  och  sin  berättelse  (Sahlsten  et  al.  2009).  När  patienten  delger  sin
berättelse är det viktigt att patienten upplever sig trodd på, vilket skapar förutsättningar
för patienten  att  kunna lita  på vårdpersonalen och således  stärker det  vårdrelationen
(Tveiten & Ruud Knutsen 2010).

Vårdrelationen är viktig för att sjuksköterskan ska kunna arbeta stödjande. När patienten
känner sig trygg i vårdrelationen kan patienten dela med sig av sin livsvärld och då kan
sjuksköterskan ge stöd, råd och kunskap till patienten. Möjligheten ökar då för patienten
att återfå balans och kontroll i sin tillvaro och kunna genomföra sina livsprojekt och
fortsätta  leva  det  liv  de  önskar  (Ekebergh  2015,  ss.  122,  126).  Möts  patienten  av
personal  i  vården  som  inte  efterfrågar  patientens  upplevelse  eller  inte  lyssnar  på
patientens  tankar  kring  sina  bekymmer,  hindrar  det  mötet  mellan  patienten  och
vårdaren.  (Larsson  et  al.2011).  Wiechula  et  al.  (2015)  visar  i  sin  studie  att  både
sjuksköterskan och patienten har förväntningar på vårdrelationen. Sjuksköterskan vill
lära känna patienten utifrån ett vårdande perspektiv, för att få kunskap om patienten. Då
är  det  centralt  att  utgå  från  patienten  och  dennes  berättelse.  I  berättelsen  får
sjuksköterskan förståelse för patientens livsvärld. Patientens förväntan på vårdrelationen
innefattar  bland  annat  förtroende.  Patienten  kan  ha  svårt  att  känna  förtroende  till
sjukvårdssystemet, men kan få förtroende för vården i vårdrelationen.

För att en vårdrelation ska kunna etableras och upprätthållas, gagnas relationen av att
det är samma vårdgivare som möter patienten. Att vid varje möte träffa ny vårdpersonal
försvårar vårdrelationen, eftersom parterna inte känner varandra. Patienten måste varje
gång berätta sin historia, istället för att bara ta vid där föregående möte slutade (Larsson
et  al.  2011).  Även  Kiessling  och  Kjellgren  (2004)  menar  att  delaktighet  erfars  av
patienter som upplever kontinuitet i vården. Östman, Jakobsson Ung och Falk (2015)
visar i sin studie att patienterna känner sig trygga när de möts av samma vårdpersonal
som de redan känner. Genom att möta samma person behöver inte patienten upprepa sin
sjukdomshistoria och situation,  som då redan är känd av vårdgivaren (Östman et al.
2015).  Sjukdom skapar  obalans  och kan leda  till  att  det  vanliga  sammanhanget  för
patienten förändras. Bjuds patienten in till en vårdrelation stärks förutsättningarna för
patienten att vara delaktig och tryggheten i vårdrelationen kan hjälpa patienten att forma
sin nya tillvaro och finna sig tillrätta i livet (Dahlberg & Segesten 2011, ss.181, 187-
188, 207).

Samtalet

När patient och sjuksköterska möts besitter de olika kompetenser. Sjuksköterskan har
kunskapen kring sjukdomen och patienten är expert på sig och sin kropp. I mötet ska
dessa kompetenser förenas för att patienten ska bli delaktig i sin vård (Fossum 2013,
s.56). En av sjuksköterskans uppgifter är att identifiera vilken kunskap patienten har om
sin  situation  och  vilken  kunskap  patienten  behöver  för  att  kunna  vara  delaktig
(Socialstyrelsen, 2015). För att patienten ska kunna vara delaktig är vården skyldig att
ge information som patienten behöver ta del av (SFS 2014;821).
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När information ska delges patienten är målet att utgå från den kunskap som patienten
redan har. Om samtalet börjar med att lyssna in vad patienten redan kan och vet, ökar
möjligheten att det blir ett samtal och inte ensidig information (Ekebergh 2015, s.128).
Genom det patienten berättar, avgörs vilken kunskap som fattas patienten och således
kan kunskapsluckorna fyllas med individanpassad information (Ekebergh & Dahlberg
2015, s 141). Tidigare forskning visar att om patienten inte har kunskap kan patienten
inte vara delaktig i beslut och inte heller i sin egenvård. Utan kunskap har patienten
svårt att förstå vad som händer och varför (Larsson et al. 2011). Får patienten hjälp, i
form  av  undervisning,  ökar  patientens  möjlighet  att  kunna  utföra  egenvård.
Undervisningen  behöver  vara  utformad  utifrån  patientens  förmåga  och  kapacitet
(Hamlin, Jemsson, Rahm & Henricson 2013).

I samtalet  mellan sjuksköterska och patient är det viktigt  att sjuksköterskan visar ett
genuint och äkta intresse. För att kunna göra det, är det viktigt att medvetenhet finns
kring  både  det  som sägs  verbalt,  men  även  kroppsspråket.  Patienten  känner  av  om
sjuksköterskan är närvarande eller  inte i samtalet  genom hur sjuksköterskan bemöter
patienten,  tittar  på  patienten  och  tonfallet  i  rösten  (Fossum 2013,  ss.  46,  113-114).
Genom  sitt  kroppsspråk  kan  sjuksköterskan  signalera  närvaro  och  att  vårdaren  ser
patienten  (Dahlberg  & Segesten  2011,  s.206).  I  samtalet  måste  full  uppmärksamhet
ägnas åt patienten och dess berättelse. Ska patienten kunna berätta måste mottagaren
visa att berättelsen tas emot och är viktig. Därför är det viktigt att patienten bemöts med
respekt och känner sig lyssnad på. Det ger förutsättningar för att patienten kan bli styrkt
att ta kontroll över sin situation (Tveiten & Ruud Knutsen 2011). När patienten märker
att  sjuksköterskan  inte  lyssnar  finns  inte  förutsättningarna  för  patienten  att  berätta
(Larsson et  al.  2011).  Detta  bekräftas  av Tobiano et  al.  (2015) vars  studie visar  att
patienter  inte känner sig delaktiga om sjuksköterskan är stressad,  verkar oförstående
inför patientens situation eller inte är respektfull i sin kommunikation med patienten.
Detta kan leda till att patienten kan uppleva rädsla och oro. I Wiechula, Conroy et al.
(2015) studie framkommer det hur viktigt det är att sjuksköterskan använder ord som
patienten förstår. Genom att använda ett dagligt tal, och undvika medicinska termer och
fackspråk,  underlättar  det  för  patienten  att  ta  till  sig  information  och undervisning,
annars är det en risk att det försvårar för patienten. Delaktigheten upplevs större om
patienterna får tillförlitlig och förståelig information, i en tillåtande miljö, där de även
blir inbjudna att ställa frågor (Larsson et al. 2007).

PROBLEMFORMULERING

När patienter drabbas av en kronisk sjukdom förändras förutsättningarna att leva sitt liv
som tidigare. Dessa patienter behöver hjälp av vården att finna meningsfullhet i livet
och kunna leva vidare trots sjukdom. Tidigare studier visar att kroniskt sjuka patienter
vill bli lyssnade till och vara en viktig part i sin vård. De vill känna förtroende och tillit
till  de  som  utför  vården  och  vara  med  och  påverka  sin  vård  och  behandling.
Vårdvetenskapen  betonar  vikten  av  att  vården  tar  hänsyn  till  patientens  livsvärld,
önskningar, tankar och känslor. 
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För att det ska kunna ske, bör en vårdrelation skapas. Vårdrelationen är en grund för att
patienten ska kunna känna tillit och våga delge sin berättelse. Berättelsen i sin tur ligger
till grund för hur vården ska utformas för patienten.

Inom vården arbetas det för att patienter skall känna sig delaktiga. Undersökningar som
gjorts i Sverige visar dock att patienter upplever sig allt mindre delaktiga och lyssnade
till. Detta stämmer dåligt överens med patientlagen där syftet är att patienter skall vara
delaktiga. Vad är det då som kroniskt sjuka patienter upplever är delaktighet? Hur kan vi
som vårdpersonal veta hur kroniskt sjuka patienter vill vara delaktiga? Vad är det som
vården inte kan leva upp till vad gäller delaktighet? Följaktligen känns det viktigt för
oss  i  vårt  arbete  som  sjuksköterskor,  att  få  en  ökad  kunskap  och  förståelse  av
delaktighet.

SYFTE

Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för vad delaktighet kan innebära för
kroniskt sjuka patienter i mötet med vården. 

METOD

Ansats

Utifrån syftet valdes en kvalitativ ansats. Enligt Kvale och Brinkman (2014) syftar den
kvalitativa forskningen till att undersöka livsvärlden där ord används istället för siffror.
Berättelsens essens kan därför motsvara exaktheten i en kvantitativ studie. Det öppna
livsvärldsperspektivet  som  finns  med,  ger  en  djupare  mening  och  betydelse  för
berättelsen  som  träder  fram  (Dahlberg,  Dahlberg  &  Nyström  2008).  Kvale  och
Brinkman (2014) beskriver hur den kvalitativa studien kan ge ett resultat som visar på
mångfald och variation genom att deltagaren uppmuntras till att beskriva sin upplevelse.
De fördelar som kan ses med en kvalitativ intervjustudie är att forskaren är öppen för
berättelsen och även följsam för vart den leder. Genom att ställa öppna frågor och vara
nyfiken på berättelsen,  kan svaren på de öppna frågorna ge en djupare förståelse av
fenomenet (Polit & Beck 2012, s. 487).

Urval

Inklusionskriterierna till vår studie var patienter med en diagnos på en kronisk sjukdom
och  som  behandlades  på  mottagningar  inom  sluten-  och/eller  öppenvården.
Informanterna skulle vara över 18 år samt behärska det svenska språket i tal och skrift.
Patienter med en cancerdiagnos eller en psykiatrisk diagnos som huvuddiagnos, valdes
bort  då  det  redan  finns  mycket  forskning  vad  gäller  dessa  diagnoser  kopplat  till
delaktighet.  Två  av  informanterna  som  deltog  var  kvinnor,  fyra  var  män.  Fyra  av
informanterna  hade  haft  sin  sjukdom  mer  än  fem  år,  två  av  informanterna  var
diagnostiserade under det senaste året.
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För att genomföra datainsamlingen, vände vi oss till fyra olika mottagningar på sjukhus
och vårdcentral. Tillstånd för att få genomföra intervjuerna söktes hos berörd chef på de
utvalda mottagningarna. Författarna träffade respektive chef och fick skriftligt tillstånd
att genomföra studien (bilaga 1). Därefter tog författarna kontakt med sjuksköterskorna
på valda mottagningar  för att  informera om studien.  Sjuksköterskorna på de utvalda
mottagningarna  valde  ut  deltagare  till  studien  utifrån  inklusionskriterierna.  När
patienterna  kom  till  sina  planerade  besök på  mottagningen  informerades  de  av
sjuksköterskan om studien. De tillfrågades därefter om de ville delta i studien. De som
tackade ja till att delta, fick vid besöket hos sjuksköterskan även skriftlig information
om  studien  (bilaga   2)  samt  skrev  under  ett  samtyckesformulär  (bilaga  3).  De
tillfrågades  av  sjuksköterskan  om  de  ville  bli  kontaktade  via  telefon  eller  mail  av
författarna  och fick  därefter  lämna  sina  kontaktuppgifter.  Sjuksköterskan kontaktade
sedan  författarna  som  hämtade  samtyckesformulär  och  kontaktuppgifter  på  de
informanter som tackat ja till  att medverka i studien. Därefter kontaktade författarna
informanterna.  Tid  och  plats  för  intervjuerna  bestämdes  utefter  informanternas
önskemål.  Tid, plats och miljö som valts med hänsyn till  deltagarens önskan, skapar
goda förutsättningar för att informanterna ska kunna känna sig trygga och kunna delge
viktig information genom sin berättelse (Streubert Speziale & Carpenter 2007, s.37).

Datainsamling

Båda författarna medverkade vid samtliga intervjuer. Varje intervjutillfälle inleddes med
att en av författarna berättade om studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt och
kunde  när  som  helst  avbrytas  utan  förklaring.  Intervjuerna  spelades  in,  vilket
informanterna muntligen godkände. Intervjuerna varade mellan 20 och 50 minuter. Båda
författarna  var  aktiva  under  intervjun  genom  att  turas  om  att  ställa  frågor  och
följdfrågor. Samtliga intervjuer inleddes med att informanterna uppmanades att delge
oss  sina  tankar  kring  delaktighet.  Första  frågan  vid  intervjun  var:  “vad  innebär
delaktighet för dig i din vård?”. Svaret blev en utgångspunkt för vilka följdfrågor som
ställdes under intervjun. Vid intervjuer med öppna frågor får deltagaren möjlighet att
beskriva sina upplevelser fullt ut (Streubert Speziale & Carpenter 2007, s. 37). För att
berättelserna  skulle  ge  oss  en  djupare  kunskap  ställdes  följdfrågor  utifrån  det  som
informanterna delgav oss. Följdfrågor som ställdes var exempelvis “kan du berätta lite
mer…”, “hur kände du då…”. Följdfrågor kan ställas för att uppmuntra deltagaren till
att  berätta  så  mycket  som  möjligt  om  varje  fråga.  (Polit  &  Beck  2012,  s.  537).
Författarna transkriberade lika många intervjuer var och efter transkriberingen raderades
det inspelade materialet.

Dataanalys

Författarna  använde  sig  av  intervjuer  för  att  få  förståelse  för  vad  delaktighet  kan
innebära  för  kroniskt  sjuka  patienter.  Enligt  Lindseth  och  Norberg  (2004)  är  en
fenomenologisk-hermeneutisk analysmetod lämplig vid en studie då forskaren önskar få
ökad förståelse för upplevelser och erfarenheter av ett fenomen. Genom att kombinera
fenomenologi  och  hermeneutik  anser  Lindseth  och  Norberg  (2004)  att  en  djupare
mening kan fås, vilket kan säkerställa  validiteten av resultatet. Genom fenomenologins
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öppenhet  och  hermeneutikens  möjlighet  att  tolka  för  att  få  större  förståelse,  kan
upplevelsen av delaktighet i denna studie uppenbara sig. 

Den  fenomenologiska-hermeneutiska  analysmetoden består  av  tre  faser;  den  naiva
förståelsen, den strukturerade analysen samt den sammanvägda förståelsen (Lindseth &
Norberg 2004). Under den första fasen läses det transkriberade materialet  upprepade
gånger  för  att  få  en  förståelse  för  vad  texten  vill  berätta  om  fenomenet.  För  att
författarna ska få en naiv förståelse av fenomenet, ska texten läsas med ett öppet sinne.
Den naiva förståelsen innebär att få en förståelse för vad texten vill berätta för läsaren
(Lindseth & Norberg 2004). Författarna till studien läste texten i sin helhet ett flertal
gånger utan att värdera eller analysera texten. Författarna ville att texten skulle berätta
något för dem. Det som framkom vid läsningen blev den naiva förståelsen. Författarna
stämde av den naiva förståelsen med varandra och enighet framkom kring resultatet.

Den andra fasen är den strukturerade analysen, där det metodiska arbetet börjar med att
dela in texten i meningsbärande enheter. Dessa enheter kan vara allt från ord till långa
stycken. Enheterna valideras mot den naiva förståelsen och kondenseras sedan utifrån
likheter och olikheter till  teman och huvudteman. De utformade teman valideras mot
den naiva förståelsen (Lindseth & Norberg 2004).  Författarna delade på var sitt håll in
texten i meningsbärande enheter som sedan validerades mot den naiva förståelsen och
varandras resultat. Tillsammans fick författarna fram två huvudteman med underteman. 

I  den  tredje  och  avslutande  fasen  vill  författarna  få  en  djupare  förståelse  för
informanternas  berättelser  vilket  presenteras i  den sammanvägda förståelsen.  Det får
författarna genom att reflektera över teman och huvudteman samt sätta detta i relation
till den egna förförståelsen och tidigare forskning av fenomenet (Lindseth & Norberg
2004). Här läste författarna återigen texterna i sin helhet och validerade texten mot det
som framkommit  vid den naiva  förståelsen samt de teman som formats.  Författarna
sökte  och läste  tidigare  forskning om delaktighet  för  att  få  en djupare  förståelse  av
fenomenet. 

Etiska överväganden 

De fyra forskningsetiska principerna; informations-, samtyckes-. konfidentialitets- och
nyttjandekravet,  ligger  till  grund för  att  uppfylla  de etiska  kraven kring vår  uppsats
(Helsingforsdeklarationen 2008). Genom att informanterna som valdes ut för deltagande
i studien erhöll muntlig och skriftlig information om studiens syfte, att deltagandet var
frivilligt  samt  vilka  som skulle  genomföra  studien,  uppnåddes  informationskravet.  I
informationskravet tydliggörs informanternas rätt till förståelse för syftet med studien
samt vem eller vilka som ansvarar för studien. Likaså att deltagandet är frivilligt och får
utan  vidare  förklaring,  avbrytas  omgående  om  informanten  så  önskar
(Helsingforsdeklarationen  2008).  För  att  inhämta  informanternas  samtycke,  enligt
samtyckeskravet,  undertecknades  ett  samtyckesformulär  och  vid  intervjuns  början,
poängterades,  utifrån  samtyckeskravet  det  frivilliga  deltagandet.  För  att  uppfylla
konfidentialitetskravet har det inspelade materialet endast lyssnats på av författarna och
raderades  efter  transkriberingen.  Tillståndsbrev,  samtyckesformulär  och  transkriberat
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material  förvaras  inlåst  enligt  konfidentialitetskravet,  med  åtkomst  endast  för
författarna.  Konfidentialitetskravet  reglerar  hantering  av  insamlat  material  och
deltagarnas personuppgifter (Helsingforsdeklarationen 2008). Nyttjandekravet  innebär
att det insamlade datamaterialet endast får användas till den avsedda studien och inget
annat  (Helsingforsdeklarationen  2008).  Det  insamlade  materialet  i  denna  studie,
kommer  att  destrueras  efter  att  studien  blivit  godkänd.  Studien  genomfördes  på
magisternivå  vilket  inte  föranledde  någon  ansökan  om  etikprövning  för  att  utföra
studien (Codex 2018 ). 

Att arbeta förebyggande genom att främja och återställa hälsa samt lindra lidande, är
områden som sjuksköterskan har ansvar för. I det ansvaret ligger att vara observant vad
gäller  nya  riktlinjer  samt  forskning.  Vården  skall  ges  med  respekt  för  mänskliga
rättigheter där patienters rätt till liv och att kunna göra egna val skall prioriteras (ICN:s
etiska  kod för  sjuksköterskor  2017).  Forskarens  yttersta  ansvar  under  studien  är  att
värna om hälsa,  liv,  värdighet  och integritet  hos de som deltar.  Viktigt  är  också att
tillämpa forskningen enligt principer om självbestämmande, att göra gott, att vara rättvis
och att ej orsaka någon skada. Forskaren skall vara öppen och ärlig om sin forskning
(Vetenskapsrådet 2017). Inför denna studie har författarna övervägt frågan om det finns
etisk försvarbarhet angående att ställa öppna och djupgående frågor till informanter som
har en obotlig, kronisk sjukdom. Kunskapen som kommer fram i studien kan leda till en
ökad förståelse för vad delaktighet kan innebära för kroniskt sjuka patienter i mötet med
vården.  Den  kunskapen  kan  användas  av  vårdpersonal  för  att  utveckla  vården  för
patienterna och således är det försvarbart att genomföra studien och ställa djupgående
frågor kring delaktighet. Som forskare har vi ett etiskt och moraliskt ansvar att göra gott
och tillse att forskningen resulterar i god kvalitet (Codex 2018). 

RESULTAT

Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse för vad delaktighet kan innebära för
kroniskt sjuka patienter i mötet med vården. Analysens tre faser presenteras nedan.

Naiv läsning

Att få en kronisk sjukdom och sedan behöva leva med den resten av livet, upplevdes i
många  fall  som likställt  med,  att  livet  ställdes  på  ända  och  att  informanterna  blev
beroende av vården, anhöriga och vänner i större utsträckning. Det var viktigt att bli väl
bemött, att bli tagen på allvar och att inte bli förbigången vad gällde olika beslut om sin
behandling.

Intervjuerna speglade att  kommunikation  var en grundförutsättning för att  känna sig
sedd av vården. Det var viktigt att tiden fanns för att kunna få information och att det
fanns tillfälle att kunna uttrycka sin oro och sina farhågor. Informanterna upplevde att
de  behövde  kontinuerlig  information  från  vården  för  att  själva  kunna  påverka  sitt
mående. Informanterna var noga med att påtala vikten av att kunna upprätthålla sina
funktioner, att inte bli sämre i sin sjukdom. 
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Informanterna upplevde att de ibland blev förbigångna vad gällde medicineringen. Att
behöva  fortsätta  med  mediciner  som  gav  biverkningar  skapade  frustration  och
uppgivenhet.  Det  kom  även  fram  i  intervjuerna  hur  tryggt  det  kändes  att  träffa
vårdpersonal som kände dem sedan tidigare, för då behövde de inte berätta sin historia
återigen, och det gav en känsla av förtroende för vården.

Anhöriga och vänner beskrevs i intervjuerna som viktiga för att kunna leva sitt liv som
tidigare i  så stor utsträckning som möjligt.  Känslan fanns hos informanterna att  inte
vilja besvära sina anhöriga, men samtidigt fanns en insikt i att de var beroende av att
även vänner och anhöriga var delaktiga i deras liv som kroniskt sjuka. 

Strukturell analys

Då författarna läst alla berättelserna ett flertal gånger och därefter fått en första naiv
förståelse för texten vidtog den strukturella analysen. Där framkom två teman och sex
underteman vilket presenteras i tabell 1.

Tabell 1. Översikt teman och underteman.

Att bli sedd som människa Att bli lyssnad till

Att få information

Att tillåtas ta eget ansvar

Att känna tillit och stöd Att uppleva och ge stöd

Att kunna lämna över

Att uppleva kontinuitet

Att bli sedd som människa

Att bli lyssnad till

Att bli väl bemött av vårdpersonalen ansågs av informanterna vara av stor vikt för att de
skulle  känna sig delaktiga.  När de möttes  på ett  välkomnande sätt  och upplevde att
vårdpersonalen var genuint intresserade av dem som person, kände de sig sedda och
trygga.  Det  var viktigt  att  läkare och övrig personal kunde acceptera och lyssna till
informanternas egen kunskap om sin sjukdom. Detta bidrog till att informanterna kände
att deras kunskap var viktig och togs på allvar, vilket i sin tur ledde till en ökad känsla
av delaktighet i sin vård. 
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Informanterna upplevde att om de inte blev inbjudna av vården kunde de inte känna
delaktighet. Genom att inte bli inbjuden att vara delaktig, gav det känslan av att inte
vara en viktig aktör och då fanns inte förutsättningar att ta en aktiv del. Det var också
viktigt att det fanns tid för samtal. Det behövdes dock inte alltid lång tid för att det
skulle bli ett genuint möte. Informanterna behövde få känna sig inbjudna till samtal så
att en dialog skapades och de därmed kände sig delaktiga i mötet. 

”…och då kommer jag in å pratar netflix i  två minuter å får ett  stick å sen går ja
därifrån. Och det känns jättebra”.

Att besöka en fysioterapeut var viktigt för att behålla sina kroppsliga funktioner och/
eller att förbättra sin fysik. När fysioterapeuten var villig att lyssna in deras behov och
se  vilka  möjligheter  informanterna  hade  att  utföra  olika  träningsprogram,  upplevde
informanterna  delaktighet.  När  träningsprogrammet  utformades  i  dialog  mellan
informant och terapueut, utifrån ett gemensamt mål och informanternas egna förmåga,
ökade  möjligheten  för  informanten  att  fullfölja  sina  träningsprogram. Informanterna
upplevde då att de fick vara delaktiga och kunde oftast fullfölja sina träningsprogram.
Om informanterna  däremot  fick  ett  program tilldelat  sig  utan  att  bli  tillfrågade  om
upplägget,  var  det  svårare  att  fullfölja  träningsprogrammet, detta  ledde  till  att
informanterna inte kände sig delaktiga. 

Det framkom också att informanterna inte upplevde sig sedda av vårdpersonalen. Det
kunde antas vara relaterat till att informanten var äldre och på grund av sin ålder inte var
lika viktig. Upplevelse fanns av att inte få sin röst hörd och en känsla av att hela tiden
behöva kämpa för att få vara delaktig och bli lyssnad till var ständigt närvarande. 

“ja  har kämpat för  det  hela tiden och jag...känner  också väldigt  tydligt  att  om jag
verkligen får vara delaktig...då blir jag friskare mycket fortare!”

Att få information

I informanternas berättelser framkom vikten av att få kontinuerlig information om sin
vård, och om sin sjukdom, för att kunna känna sig delaktiga. Informationen ledde till en
ny  kunskap  om  sjukdomen,  som  gjorde  deras  liv  lättare  att  leva.  Det  kunde  vara
exempelvis  vilken  kost  man  skulle  undvika  för  att  inte  riskera  en  försämring  av
sjukdomen.  Det  var  viktigt  att  informationen  som lämnades  av  vårdpersonalen  var
relevant för informanternas behov.

”…å så har man läkarbesök och då kan man fråga: Varför kan man inte äta det? Varför
kan den äta det och inte jag? Det är kunskap tycker jag. Man lär sig”.

Att  inte  få  information  på  ett  begripligt  sätt  försvårade  även  det  delaktigheten.  Ett
exempel på detta var behovet av att få information kring mediciner, att vårdpersonal
kunde förklara på ett för patienten förståeligt sätt varför det var viktig att ta en viss
medicin. Gavs informationen på ett sätt så vikten av medicineringen framkom, ökade
det motivationen att ta medicinen trots vissa biverkningar. Att bli lyssnad till och tagen
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på  allvar  kring  frågor  och  funderingar  kring  mediciner  och  biverkningar,  minskade
känslan av belastning och lidande, och då ökade även känslan av delaktighet.  

“...just den jag har ger mycket bieffekter då va åh ja ja hoppas ju på att om man får
byta kanske man slipper...jag lider inte varje dag…men jag vet ju att det finns andra
mediciner...å ja hoppas hon vill lyssna på mig om det inte blir bättre”.

Informanterna erfor att, om de tilläts vara delaktiga och få relevant information, kunde
de lättare vara med i besluten kring behandling och sitt framtida liv med sin sjukdom.
Inför en operation var det viktigt att få information om vad som hände innan, under och
efter operationen. Om informanterna fick gott om tid med en läkare och sjuksköterska
som informerade och som också ställde frågor om hur det kändes, vilken oro som fanns,
kunde informanterna känna trygghet och en delaktighet i sin vård.

”Ja för både innan operationen och efteråt och alltihopa. Jag var redan informerad om
det. Visste precis vad som gällde. Det tyckte jag var viktigt, då var jag delaktig”.

Det  visade  sig  vara  svårt  att  ta  till  sig  informationen  vid  beskedet  om diagnosen.
Känslan var att det fanns en önskan att fly, att inte vilja vara kvar i rummet hos läkaren
som gav ett besked. Även om besöken inte hade kunnat utformas annorlunda, var det
viktigt att få information om vad som skulle ske framöver gällande behandling, samt att
få besked om hur andra yrkeskategorier kunde vara behjälpliga, exempelvis psykolog.
Om  informanterna  fick  information  om  framtida  behandling  samt  information  om
möjligheten att få hjälp av andra yrkeskategorier kunde de vara delaktiga i sin framtida
vård  på  ett  bättre  sätt.  Hade  de  fått  del  av  den informationen  i  ett  tidigt  skede  av
sjukdomsförloppet, hade det varit till hjälp och stöd för informanterna att hantera sina
tankar och känslor kring ett svårt besked.

“...då  kände  att  jag  behövde  prata  med  någon...läkaren  skrev  en  sån  remiss  till
psykologen... men den hörde inte av sig. Jag fick gå till vårdcentralen. Jag fick vänta
i...tre månader innan jag fick tid. Efter att jag fått träffa psykologen mådde jag mycket
bättre...synd att det tog så lång tid ändå...att jag fick vänta så länge.” 

Att få information om vart de kunde vända sig efter beskedet om diagnosen var viktigt
för informanterna.  De beskrev att  känslan av oro för hur livet  skulle bli  i  framtiden
skapade en oförmåga att bearbeta diagnosen både för informanterna och deras anhöriga.
Informanternas berättelser visade att trygghet kunde ha upplevts genom att exempelvis
få ett löfte om att bli uppringd eller att få ett papper med ett namn och telefonnummer
med sig hem.

”Det är ju en trygghetskänsla man har, när man kan ringa ett nummer…å man vet att
nån ringer tillbaka”.
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Att tillåtas ta eget ansvar

Informanterna uttryckte en tydlig vilja att ta ansvar för sina egna liv för att på så sätt
kunna leva ett meningsfullt liv. De upplevde ett behov av kunskap samt att känna att de
var insatta i sin sjukdom, vilket underlättade för dem att våga göra det de önskade i sitt
liv. Det kunde vara resor eller att komma ut i naturen. Det var också viktigt att få hjälp
och råd för att själva kunna sköta sin sjukdom och ha kontroll över den. Denna hjälp
kunde vara att få träffa diabetessköterskan som gav råd om kost och motion. Det kunde
också vara att träffa fysioterapeut, arbetsterapeut eller logoped som gav specifika råd för
att  kunna  upprätthålla  funktioner.  Med  rätt  hjälp  eller  stöd,  erfor  informanterna  en
känsla av framtidstro, där de kunde fortsätta leva sitt liv utan alltför stora förändringar.
När  informanterna  kände  att  de  kunde  ta  ett  eget  ansvar,  för  exempelvis  sin
sjukgymnastik,  infann  sig  en  känsla  av  att  de  var  delaktiga  i  sin  vård.  Bjöds  inte
informanterna in att vara delaktiga, blev det svårare att ta eget ansvar för sitt liv med
sjukdomen.

”Jag tänker nog på det där just med sjukgymnastik...träning å sånt där, någonting å
göra. Ja nåt att göra. Det är ju delaktighet för mig…gör jag inte mina program finns
det ingen annan att bli förbannad på än sig själv”.

I  informanternas  berättelser  framkom  det  hur  bra  det  kändes  att  själv  ansvara  för
beslutet kring sin förmåga att fortsätta arbeta. När de själva fick ta beslutet och ingen
annan bestämde, upplevdes en känsla av delaktighet. Även om läkaren hade informerat
om att det fanns medicinska skäl för sjukskrivning fick informanten själv bestämma när
i  tid  sjukskrivningen skulle  ske.  Genom att  vårdpersonalen  litar  till förmågan att  ta
beslut kring den egna framtiden, ger det känsla av delaktighet.

”Det är mitt beslut…det är inte nån annan som bestämmer…nu är det bra, nu räcker
det. Man är en fara för sig själv och andra…nu är det bra”.

Att känna tillit och stöd

Att uppleva och ge stöd

För  alla  informanterna  var  det  viktigt  att  deras  anhöriga  var  delaktiga.  En  kronisk
sjukdom påverkar livet och då var anhöriga tvungna att få kunskap om informanternas
tankar  och behov,  för  att  livet  skulle  fungera.  Anhöriga  kunde vara  ett  stöd på  det
psykologiska planet men även vara ett praktiskt stöd. Det praktiska stödet kunde, för
informanter som hade ett fysiskt hinder, exempelvis nedsatt hörsel, vara avgörande för
informantens delaktighet. Då blev anhöriga en trygghet och ett stöd som avgjorde hur
delaktig patienten kunde bli i sin vård. Anhöriga var också ett viktigt stöd när det gällde
planering av olika slag. Detta kunde exempelvis vara vid en resa eller en annan aktivitet
när  det  behövdes  tas  med  olika  hjälpmedel  eller  att  det  behövdes  någon  form  av
behandling under tiden som aktiviteten eller resan pågick. Ibland begränsade sjukdomen
förmågan  att  orka  hantera  detta.  Det  blev  då  en  uppgift  för  anhöriga,  för  att
informanterna skulle kunna lämna hemmet, då vården begränsade livet.
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”det tror jag är väldigt viktigt för skulle inte han [pekar mot ett annat rum] stötta mig
när vi är ute och reser då tror jag att…då är jag ju ensam. Då blir det jobbigare”.

Anhöriga och vänners psykologiska stöd poängterades också som viktigt för att kunna
känna delaktighet. Att leva med en kronisk sjukdom kunde upplevas som begränsande i
vilka saker som kunde utföras, det var ibland lättare att se hinder istället för möjligheter.
Fanns det då en anhörig eller vän som uppmuntrade till att göra det som informanten
önskade var det lättare att våga försöka.

”det känns skönt när man åker att det finns nån som kan ställa upp. För man är ju
ensam i såna här situationer. Då får du öppna dig själv för att det här skall funka”.

Informanterna påtalade vikten av att de har ett ansvar att dela med sig av den kunskap
de själva besitter vad gäller sin sjukdom. De hade ibland mött vårdpersonal som inte
hade  samma  kunskap  som  de  själva.  Genom  att  delge  sin  egen  kunskap  till
vårdpersonalen kunde informanterna känna sig delaktiga. Det framkom också att det var
viktigt att inte informanterna skulle behöva undervisa sina anhöriga om sjukdomen utan
kunskap kring sjukdomen skulle anhöriga ha rätt att erhålla från vårdpersonal. 

“men jag hade inte lust att berätta allt om min sjukdom för min sambo....jag ville att
någon ansvarig skulle hjälpa till...faktiskt...så kändes det.

För  att  anhöriga,  vänner  och  vårdpersonal  skulle  kunna  hjälpa  och  stötta,  insåg
informanterna vikten av att berätta sina tankar och känslor, för att kunna få stöd och
hjälp av sin omgivning. Om informanterna inte delade med sig, utan höll informationen
inom sig, hade anhöriga,  vänner och vårdpersonal svårt  att  stötta och hjälpa och då
ansåg informanterna att delaktigheten hindrades. Vågade informanterna öppna sig för
andra  och  ta  emot  deras  hjälp  och  stöd  så  underlättade  det  exempelvis  att  kunna
genomföra stora och små livsprojekt. 

Delaktighet kunde innebära att hjälpa och stötta andra i samma situation. Här kunde
patientföreningen vara ett forum för att möta likasinnade och skapa en känsla av att
tillhöra ett sammanhang. Där fanns möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och
att erbjuda praktiskt stöd. Då kunde informanterna stötta och hjälpa en medmänniska
som var begränsad i sin vardag. Det kunde till exempel handla om att följa med ut på en
skogspromenad, vilket personen inte hade vågat göra utan hjälp. 

”Ja man måste ju leva med den [sjukdomen], annars sitter man ju inne. För det är ju
många man träffar på inom den här föreningen som varken vågar gå ut…men hon ville
inte gå ut och gå med mig fast jag erbjöd mig…hon vågade ju inte…jag hade ju önskat
att vi hade kunnat gå tillsammans”.

Det fanns också upplevelser  av att  patientföreningen inte  var ett  stöd.  Stämningen i
gruppen kunde upplevas som negativ då det inte fanns någon positiv inställning eller
kraft att se lösningar och möjligheter att leva sitt liv trots sjukdom. Informanterna kände
i dessa fall vare sig stöd eller uppmuntran från de andra deltagarna i föreningen.
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”…när jag har varit i olika stödgrupper så har jag ju gått därifrån och känt mig sämre.
Alla sitter och snackar ner varandra om hur hemskt livet är. Det är viktigare att va en i
gruppen än att hitta en väg ut”.

Att kunna lämna över

I informanternas berättelser framkom också en vilja av att inte vara delaktig. Det fanns
en  trygghet  i  att  personalen  hade  kunskap  och  erfarenheter  av  sjukdomen.  Därmed
upplevdes inget behov att att själva ha kontroll över sin vård. Informanterna litade helt
och fullt på personalens kompetens.

”…inte så mycket egentligen utan eh ja tycker att dom…gör de dom ska bara…så det
ordnar sig…så dom behöver inte stå å förklara för mig va det är som ska…hända…
eller så vidare…”.

I vissa situationer var delaktigheten underordnad lösningen, trots en uttalad vilja att vara
delaktig. Det vill säga ibland önskades bara en lösning på ett problem, att få en skada
eller  ett  symtom  åtgärdat.  Då  fanns  inte  samma  behov  av  att  vara  delaktig.  Detta
jämfördes med att lämna in en bil för reparation på bilverkstad. Man vill att den skall
lagas av någon som är expert utan att behöva medverka själv. 

”å när jag hade berättat mina bekymmer så ville jag bara att nån skulle lösa det. Inte
mer än så. Jag ska kunna gå in å säga att ”det slamrar” lös det.”

Att uppleva kontinuitet 

I informanternas berättelser  fanns erfarenheter av att  de haft flera vårdkontakter  och
vårdtillfällen,  upplevelsen  var  att  det  var  viktigt  att  få  träffa  samma  sjuksköterska.
Delaktighet upplevdes av informanterna när sjuksköterskan kände dem och historiken
inte  behövde  upprepas  vid  varje  vårdtillfälle.  Sjuksköterskan  på  mottagningen  som
informanterna eller närstående kunde ringa till om det uppstod problem, var en trygghet.
Eftersom det var samma sjuksköterska som hade vårdkontakt med informanten, uppstod
kontinuitet och det upplevde informanten var en aspekt av delaktighet.

”Det är ju lättare också när man pratar med dom för man behöver inte förklara bakåt
för det har dom koll på då dom har varit med från början. Så det är ju trygghet att ha
samma... det är jättebra”.

Brister i kontinuiteten vad gällde läkarkontakten var något som framkom med tydlighet
i berättelserna, vilket informanterna likställde med att inte känna sig delaktig. När det
var nya läkare hela tiden hann inte läkaren lära känna informanten och dennes sjukdom.
Detta  gjorde  att  information  ofta  fick  upprepas  vilket  upplevdes  som  en  brist  av
informanterna, och de erfor en oro för att läkaren inte hade kunskap om sjukdomen.
Informanterna  beskriver  att  korta  möten  gör det  svårt  att  känna att  det  finns tid  att
berätta  sina  symtom,  problem  och  tankar.  Upplevelsen  av  att  läkaren  var  stressad
skapade en känsla hos informanten av att de inte ville besvära. Det finns inte tid och
utrymme att se hela människan vilket betonades som viktigt för att känna sig delaktiga.
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“för jag vill ha en läkare som jag kan eh...prata med å... som känner mig... å så...vill 
inte bli förtingligad av någon annan... hanterad som ett knippe symtom eller ett stycke 
kött som ska repareras”. 

Delaktighet  erfors  när  personalen  på  avdelningen  kände  informanterna  och  deras
närstående sedan tidigare,  att  mötas  av bekanta  ansikten  hos personalen skapade ett
lugn. Den oro som fanns försvann och känslan av att vara delaktig i sin vård infann sig,
i vetskap om att personalen hade kunskap om sjukdomen och de behov som fanns hos
informanterna.

”…så var jag på avdelningen, å då kändes de, då pratar du om trygghet alltså. För jag
kände där nere, jag hörde inte hemma där”.

Var  personalen  stressad  vid  exempelvis  blodprovstagning,  kände  informanterna  sig
otrygga och upplevde ingen delaktighet alls. Om det inte fanns tid för återbesök, eller att
någon inte  hörde av sig via  telefon som avtalat,  så skapade det  känslor  av att  vara
förbisedd. Detta kunde leda till att informanterna upplevde resignation och uppgivenhet
istället för delaktighet.

”…säger att det ska bli återbesök men så blir det aldrig av typ. Man får ringa och stöta
på...funderar om de har glömt mig?”.

Sammanvägda förståelsen

Delaktighet är mångfacetterat och innebär olika aspekter. Då vi reflekterade över dessa
olika aspekter som framkommer i vår analys ville vi än mer fördjupa vår förståelse för
vad delaktighet kunde innebära. Genom att läsa föreslagen litteratur, söka nya artiklar,
samtala med varandra och andra i vår närhet samt använda oss av vår egen förförståelse,
framkom ett begrepp,” att bry sig om”, som vi båda kände kunde fördjupa vår förståelse
av delaktighetens innebörd för kroniskt sjuka.

I vår studie framkom att delaktighet upplevdes av informanterna om de blev sedda som
människor.  Att  känna  sig  välkommen  var  viktigt  och  ledde  till  att  de  upplevde  att
vårdpersonalen var genuint angelägna om att de skulle få god vård. De kände sig tagna
på  allvar  och  inbjudna  till  att  vara  en  del  av  sin  vård  när  de  blev  lyssnade  till.
Informanterna upplevde att de kunde vara en del av sin vård då de också tilläts ta eget
ansvar. När informanterna kände att läkaren eller sjuksköterskan var genuint intresserad
av vad informanten hade att berätta, upplevde informanterna sig delaktiga. ’Bry sig om’
beskrivs av Karlsson (2017, ss. 342-346) som en etisk inre egenskap att finnas till för
sin nästa. Att som sjuksköterska kunna lyssna in och se patienten är likvärdigt med att
ha modet att finnas där som människa, att våga vara närvarande. ’Bry sig om’ översätts
ofta  i  engelskspråkig  vårdvetenskaplig  litteratur  med  ’care  for’ och  har  en  språklig
anknytning till omvårdnad och ’bry sig om’. Att visa omtanke, att vara kärleksfull och
att värdesätta någon är en del av de betydelser som beskrivs internationellt i samband
med begreppet ’att bry sig om’. ’Care for’ är centralt i omvårdnaden och kan bli synligt
i vårdrelationen när vårdaren visar omtanke om patienten. När sjuksköterskan vågar se
patientens lidande finns en grundläggande önskan att vilja patienten väl. Att bry sig om
patienten är att få denne att känna sig betydelsefull och viktig genom att att göra ’det där
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lilla extra’.  Om sjuksköterskan i  det kliniska arbetet  tillåter  sin inre etiska egenskap
träda fram, kan vårdande handlingar bli vårdande med innebörden av att sjuksköterskan
bryr sig om patienten (Karlsson 2017, ss. 342-346). 

Karlsson, Bergbom och von Post (2004) beskriver ’att bry sig om’ innebär att våga se
lidandet som patienten bär på och att genom små handlingar som kommer från hjärtat
visa att man genuint bryr sig om patienten, att våga stanna kvar och lyssna när patienten
lättar sitt hjärta, att ta sig tid och också erbjuda hjälp med lösningar. Att mötas av en
närvarande vårdare som lyssnar till sitt hjärta och vårdar med kärleksfulla händer kan
lindra patientens lidande. Mjuka varsamma händer som vågar dröja sig kvar kan hjälpa
patienten att förstå att vårdaren bryr sig om (Karlsson, Bergbom & Von Post 2004). Att
bry sig om genom att göra det där lilla extra beskrivs av Arman och Rehnsfeldt (2007)
som att se den friska människan i patienten. Att som vårdare ha en vilja att identifiera
och  prioritera  patientens  behov  och  önskningar  kan  skapa  känsla  hos  patienten  att
vårdaren bryr sig om. Deras studie beskriver även att ’det där lilla extra’ kan vara att
stanna kvar  hos  en ledsen patient,  hämta  en varm filt,  och att  lyssna till  patientens
berättelse.  I  vår  studie  blev  detta  tydligt  när  informanterna  uttrycker  vikten  av
kontinuitet  i  vårdkontakten.  När  vårdaren  känner  patienten  och  en  vårdrelation  har
skapats, vet vårdaren vilka behov informanten har.

Då vi författare reflekterar över resultatet som framkommer i den naiva förståelsen och
den strukturella analysen, kan vi se hur viktigt det är att vårdaren lyssnar på och ser
patienten som en människa med känslor, önskningar och behov. Att bli sedd, lyssnad
till, att få känna sig viktig och betydelsefull är värdefullt för alla människor. I vården
strävar vi efter att den vårdrelation vi skapar tillsammans med patienten skall upplevas
meningsfull och trygg. I vår studie visar det sig att delaktighet inte alltid har samma
innebörd för sjuksköterskor och patienter. Ibland finns inte orken till att vara delaktig,
sjukdomen tar alltför mycket av patientens kraft. Det fanns tillfällen då informanterna
bara ville lämna över ansvaret till  vården, informanterna uppgav också att  de kände
trygghet, de behövde inte bli informerade om allt. Det finns tillfällen då patienter känner
att de förväntas ta för stort ansvar för sin vård. ’Att bry sig om’ kan därför också vara att
se när patienten behöver lämnas ifred. Edlund och Lindwall (2017 s. 207) menar att
patienten som drabbats av en sjukdom kan uppleva sin värdighet bli kränkt om patienten
inte tillåts vara patient. Om vården förväntar sig att patienten tar ett alltför stort ansvar
för sin vård kan detta leda till känslan av ett misslyckande, när sjukdomen medverkar
till  att  patienten inte klarar av att  leva upp till  detta ansvar.  Det kan också vara det
motsatta,  Edlund och Lindwall  (2017 s.  207) beskriver att  patienter  behöver få vara
delaktiga genom exempelvis få information och kunskap för att kunna ta eget ansvar
och även medverka i sin vård. Om denna möjlighet till att påverka inte ges finns risk för
att patienterna upplever sig kränkta. Detta beskrivs i vår studie där informanterna var
tydliga med att  delaktighet  för dem innebar  att  få ta eget ansvar för exempelvis  sin
träning.

I vår studie fanns känslan hos informanterna att inte bli tagen på allvar på grund av
exempelvis sin ålder. Upplevelsen var att hela tiden få kämpa för att få vara delaktig,
känslan fanns att inte vara betydelsefull och viktig. Att bli behandlad som ett objekt, en
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sjukdom  var  likställt  med  ingen  upplevelse  av  delaktighet  över  huvud  taget.  När
informanterna fick besked om en diagnos på en kronisk sjukdom var det svårt att känna
sig delaktig på grund av att det inte fanns någon planering för framtiden eller hjälp till
kontakt med andra vårdprofessioner. Att inte bli sedd kan skapa skam och skuld och
enligt Edlund (2012 ss.366, 371) leda till att patienter känner sig kränkta. Om vårdaren
är alltför upptagen med att delge patienten information finns risk för att denne inte ser
patientens behov. En patient som inte känner sig sedd utan istället upplever sig placerad
i en viss kategori, exempelvis ”gammal” eller efter sin ”diagnos” kan känna sig kränkt
och därmed förlora sin värdighet. Detta visar att vårdhandlingar bara utförs utan att bli
vårdande och vårdaren inte bryr sig om patienten.  Delaktighet tog sig även uttryck i
behovet  av  stöd  och  tillit.  Stödet  från  anhöriga  och  vänner  var  i  många  fall  helt
avgörande för att delaktighet skulle kunna upplevas. Stödet från anhöriga innefattade
både  praktiskt  hjälp  men  också  ett  psykologiskt  stöd.  När  anhöriga  och  vänner
uppmuntrar och stöttar till att våga genomföra exempelvis resor ger det kvalitet i livet,
som i  sin  tur  ger  en  känsla  av  delaktighet.  Genom att  anhöriga  stöttar  och  hjälper
bekräftar det den inre känslan att vilja bry sig om en annan människa. För att stödet ska
kunna vara äkta måste den anhörige våga se det lidande den närstående upplever. 

DISKUSSION

Metoddiskussion

I en fenomenologisk-hermeneutisk studie vill resultatet visa på betydelsen av den levda
erfarenheten  som informanten  har  av det  fenomen som ska  studeras.  Resultatet  kan
hjälpa oss att se fenomenet utifrån ett nytt perspektiv (Lindseth och Norberg 2004). För
att få en djup innebörd i vad delaktighet kan innebära för kroniskt sjuka patienter, valdes
en fenomenologisk-hermeneutisk analysmetod enligt Lindseth och Norberg (2004) med
semistrukturerade  intervjuer  som  datainsamlingsmetod.  Genom  att  få  ta  del  av
patienters  egna  erfarenheter  anser  Lindseth  och  Norberg  (2004)  att  intervjuer  där
deltagarna  får  dela  med  sig  av  sina  berättelser  ger  forskaren  insikt  i  fenomenet.
Författarna till denna studie ansåg att denna metod var mest relevant att använda, för att
kunna få en djupare förståelse av det fenomen som skulle undersökas. Genom att få
insyn i  de  kroniskt  sjuka patienternas  upplevelser  och tankar  ville  författarna  få  ett
resultat där berättelserna gav en insyn i patientens livsvärld på ett trovärdigt sätt. För att
säkerställa giltigheten i genomförd studie enligt Polit och Beck (2012, s. 161) är det
avgörande att rätt analysmetod är vald. Giltighet innebär att rätt fenomen har studerats
och hur sant resultatet är (Polit och Beck 2012, s.161).

Urvalet av informanter i vår studie gjordes från både sluten- och öppenvården för att få
ett  bredare  urval  av  kroniskt  sjuka  patienter.  Tillfrågade  sjuksköterskor  valde  ut
informanter utifrån uppsatta inklusions- och exklusionskriterier. Författarna utgår från
att det urval som sjuksköterskorna gjorde var korrekt. Sex informanter tillfrågades och
alla  valde  att  delta  i  studien.  Enligt  Polit  och  Beck  (2012,  s.495)  är  det  inom
fenomenologiska  studier  ofta  få  deltagare  som medverkar,  tio  eller  färre.  Det  är  då
viktigt att deltagarna i studien har erfarenheter av fenomenet som skall studeras. Under
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dataanalysen framkom ett innehållsrikt material och författarna upplevde mättnad i de
intervjuer  som  genomfördes.  Informanterna  fick  själva  bestämma  tid  och  plats  för
genomförandet  av  intervjuerna,  detta  för  att  miljön  skulle  kännas  bekväm  för
informanterna, och de skulle känna sig trygga. Lindseth & Norberg (2004) beskriver hur
viktigt det är att den som intervjuar bjuder in till ett öppet klimat och att den som blir
intervjuad kan känna sig trygg och säker. Författarna valde att göra samtliga intervjuer
tillsammans. Medvetenhet fanns kring att detta kunde påverka informanterna att känna
sig i underläge, och därav inte delge lika mycket i sin berättelse. Det kunde också finnas
en fördel med att vara två som intervjuade, då informanterna kanske kunde känna sig
mer bekväm med någon av författarna som intervjuade.

Att skriva i vilket kontext studien är genomförd samt hur urval och datainsamling har
gått till visar hur resultatet är överförbart till annan patientgrupp (Polit och Beck 2012,
s.560). Analysmetoden ska vara korrekt beskriven för att säkerställa tillförlitligheten i
studiens resultat (Polit och Beck 2012, s. 559). Författarna har beskrivit analysmetoden i
bakgrunden ingående så att läsaren kan följa hur analysen har gått till. Enligt Lindseth
och Norberg (2004) ska texten tolkas så sanningsenligt som det går och då ska forskaren
följa  analysmetoden.  Inför  analysarbetet  i  vår  studie,  var  det  en  styrka  att  båda
författarna  hade  närvarat  vid  samtliga  intervjuer  då  nyanserna  i  berättelserna  fanns
levande för båda författarna. Vi författare anser att vår studie är överförbar till  andra
patientkategorier.

Vid intervjuerna har både deltagare och forskare sin förförståelse, vilket är avgörande
för att  förstå  fenomenet  som ska studeras.  Förförståelsen  kan vara en riskfaktor  för
missförstånd, så frågor måste ställas där deltagaren uppmanas att berätta mer (Lindseth
och Norberg 2004).  I vår studie hölls en levande diskussion under hela arbetet med
studien kring vår förförståelse av fenomenet för att ha den i vårt medvetande. Farhågor
fanns över att den förförståelse som fanns hos författarna skulle påverka intervjuerna
genom att författarna ställde ledande frågor. Polit & Beck (2008, s. 358) beskriver just
den kvalitativa datainsamlingen som en av de svåraste metoderna, speciellt om det inte
finns  en  tidigare  erfarenhet  av  att  intervjua.  Genom  relevanta  följdfrågor  kunde
datamaterialet  fördjupas.  Författarna  reflekterade  därför  tillsammans  innan och  efter
varje intervju för att få en uppfattning om hur intervjun hade inletts, hade fortlöpt och
om  relevanta  följdfrågor  hade  ställts.  Författarna  upplevde  att  de  kompletterade
varandra  under  intervjuerna  genom  att  lyssna  in  informanterna  och  växelvis  ställa
relevanta  följdfrågor.  Författarna  upplevde  att  informanternas  erfarenheter  som
framkom svarade  mot  det  syfte  som fanns  i  studien,  men  känslan  fanns  dock  hos
författarna  att  med mer  kunskap om intervjuteknik  kunde eventuellt  ett  ännu rikare
material framkommit ur informanternas berättelser.

Resultatdiskussion

Att bli sedd som människa 

I vår studie visar resultatet att informanterna upplevde delaktighet när de blev inbjudna
att medverka i sin vård och sedda som personer med relevant kunskap om sin situation
och  sjukdom.  Både  vår  studie  samt  tidigare  studier  visar  hur  viktigt  det  är  att  se
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patientens livsvärld och att ta hänsyn till individens kunskap om sin situation. Hedman
et al. (2015) beskriver i sin studie hur viktigt det är att bli sedd och lyssnad till för att
kunna känna sig delaktig. Detta bekräftas av Larsson et al. (2011) som påvisar vikten av
att  sjuksköterskan  är  inlyssnande  vad  gäller  patientens  upplevelser  och  känslor.
Patienter som mötte brist på empati och ointresse från sjuksköterskan kring patientens
situation, upplevde oro för att deras berättelse inte togs på allvar eller missförstods. 

En aspekt  av delaktighet  var att  vara igenkänd av vårdpersonalen.  Trygghetskänslan
som skapades när vårdpersonalen hade kunskap om deras sjukdom och situation ledde
till att informanterna kände sig trygga och sedda som människor. Larsson et al. (2011)
menar att farhågor för att bli felbehandlad uppstår om patienter får träffa många olika
sjuksköterskor. Det framkom i deras studie en önskan från patienterna om att få mötas
av  bekant  vårdpersonal  som  är  insatt  i  deras  vård.  Vårt  resultat  bekräftar  tidigare
forskning  kring  behovet  av  att  bli  inbjuden  i  sin  vård  och  att  få  delge  sina  egna
kunskaper eller  önskningar,  för att  känna sig delaktiga.  Om vårdpersonalen visar ett
genuint intresse för patienten, kan rädsla för att inte bli tagen på allvar eller att inte få
rätt behandling undvikas.

En annan aspekt av delaktighet var att få medverka när beslut fattades kring vård och
behandling.  När  informanterna  blev  inbjudna  till  att  vara  med  och  planera  sin
behandling  kände  de  sig  delaktiga.  Vid  de  tillfällen  informanterna  varit  med  vid
utformandet  av  träningsprogram  tillsammans  med,  i  detta  fall  fysioterapeut,  kunde
informanterna till större del fullfölja träningen med positiva resultat som följd. Genom
att få vara med och utforma vården vad gäller exempelvis mediciner och träning, gav
det känslan av att vara viktig och bli lyssnad till. I en studie av Johansson et al. (2016)
visar resultatet att patienten känner sig mer delaktig när vårdpersonalen stöttar patienten
att vara med i planeringen kring sin vård. Detta bekräftas av Nygård, Malm, Wikby och
Ahlström (2011),  vars  studie  visar  att  patienterna  kände sig delaktiga  när  de  själva
kunde ta beslut som rörde livsstil, kost eller medicinering. Dessa beslut möjliggjordes
av att de fått viktig kunskap och information angående sin vård. 

Delaktighet  innebar  också  att  få  relevant  kunskap  kring  sin  sjukdom  i  form  av
individanpassad  information,  vilket  var  viktigt  för  att  informanterna  skulle  kunna
hantera sin vardag. Johansson et al. (2016) studie bekräftar att kunskap är en viktig del
för att kunna leva ett självständigt liv och utföra de aktiviteter som önskas. Kunskapen
underlättade även för informanterna att kunna få möjlighet att deltaga i beslut kring sin
vård och behandling. Detta bekräftas av Larsson et al. (2007) där relevant information
utifrån  varje  individs  behov  är  en  grund  för  delaktighet.  Informationen  måste  vara
trovärdig och ges på ett sånt sätt att patienten kan förstå och ta den till sig. Nygård et al.
(2016)  studie  beskriver  att  informationen  från  vården  ibland  kunde  vara  så
svårförståelig att risk för feltolkning uppstod, vilket skapade oro hos patienterna. Det
framkommer i vår studie att brist på information vid exempelvis besked om diagnos
skapade otrygghet och känslan av att inte kunna vara delaktig. När informanterna erhöll
information om den hjälp de kunde få från andra yrkesprofessioner, gav det en känsla av
att vara sedd utifrån de olika behov informanterna uttryckte.

I  vår  studie  beskrivs  delaktighet  bland annat  som en vilja  att  ha  kontroll  över,  och
kunskap om, sin situation för att kunna leva sina liv med sin sjukdom. Larsson et al.
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(2007) bekräftar att patienten ska få välja om de vill ta en aktiv del i sin vård eller ej.
Vårdpersonalen  ska  arbeta  för  att  patienten  ska  kunna  vara  delaktig.  I  vårt  resultat
betonades  det  egna  ansvaret  som patient.  Informanterna  kunde  påverka  sitt  mående
genom att vara aktiva i sin behandling. Det kunde bland annat visa sig i möjligheten att
medverka  vid  utformandet  av  ett  träningsprogram.  Detta  skapade  en  känsla  av
delaktighet.  I en studie av Gabre,  Wireklint-Sundström och Olausson (2018) belyser
författarna patienters upplevelser av egenvård. Där visar resultatet  att om patienterna
själva kan påverka sin sjukdom genom egenvård, uppenbaras nya möjligheter till  att
leva sitt liv. Även känslan av att åter få kontroll över livet kan uppstå. 

En viktig aspekt av delaktighet som vår studie visar, var att tillsammans med läkare få
delta  i  planeringen  kring  medicineringen.  Det  upplevdes  negativt  att  inte  få  vara
delaktig i besluten om sin medicinering. När biverkningar fanns och ingen lyssnade till
informanternas påtalanden kring detta, resulterade det i att informanterna inte kände sig
delaktiga. Om läkaren eller sjuksköterskan på ett förståeligt sätt kunde motivera varför
just  det  specifika  läkemedlet  var  viktigt,  var  det  lättare  att  stå  ut  med  eventuella
biverkningar  som uppkom. Johansson et  al.  (2016) menar  att  det  är  av stor vikt  att
patienter upplever en tillåtande atmosfär under besöket. En dialog baserad på öppenhet
och respekt mellan patienten och vården skapar både teoretisk och praktisk kunskap.
Detta  kan  då  leda  till  att  patienten  känner  sig  inbjuden  att  vara  delaktig  i  sin
läkemedelsbehandling och därmed tar ett större ansvar för sin medicinering.  

Känna tillit och stöd

Ett annat perspektiv av delaktighet var att kunna hjälpa och stötta andra personer med
samma  diagnos.  Genom  den  erfarenhet  och  kunskap  informanterna  har  kring  sin
sjukdom kan de vara till hjälp och stöd för andra människor att våga, eller kunna, utföra
olika moment i  sitt  dagliga liv.  När informanterna deltog i  patientföreningar  fick de
möjlighet  att  ge  stöd  till  andra  men  även  själva  få  stöd  och  uppmuntran.  Tidigare
forskning bekräftar att det kan vara ett stöd att dela tankar och funderingar med andra i
liknande  situation.  Det  kan  ge  kunskap  och  förståelse  när  andras  erfarenheter  kan
jämföras med egna erfarenheter (Johansson et al. 2016). Luhr, Holmefur, Theander och
Eldhs  (2017)  studie  visar  att  attityden  i  gruppen  kan  påverka  hur  det  känns  för
deltagarna att dela sina erfarenheter och tankar. För att våga prata om sina erfarenheter,
är det viktigt att attityden är tillåtande och icke-dömande. I vår studie framkom det att
patientföreningar  kunde  vara  både  en  tillgång  men  även  en  negativ  erfarenhet  för
informanterna.  Deltagandet i patientföreningen bidrog inte till  känslan av delaktighet
och blev inte ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, utan ett möte för klagan
och negativa tankar. Dock bekräftar vårt resultat i stort, bilden som nämnda forskning
visar, att det är stärkande att dela erfarenheter med andra. Det är således en tudelad bild
som visar att dessa upplevelser är individuella.

En annan aspekt var när informanterna kände sig helt lugna och trygga med personalen
och  inte  hade  något  behov  av  att  vara  delaktiga.  Informanterna  litade  helt  till
personalens kunskap och således fanns inget behov av att bli tillfrågade eller vara med i
beslutsfattandet. Detta motsägs av Tobiano et al. (2016) vars studie visar att patienterna
inte vill släppa kontrollen till någon annan. Oron och osäkerheten över att inte få rätt
medicin eller  rätt  behandling var faktorer  som gjorde det  svårt  att  våga lämna över
ansvaret till  vården. Lindberg, Hörberg, Persson och Ekebergh (2013) beskriver i sin
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studie  att  patienterna  vågade  lämna  över  sig  till  personalen  då  de  kände  att
vårdpersonalen hela tiden hade deras välbefinnande i fokus. Genom att patienterna tillät
sig vara passiva kunde de vila och återhämta sig. I vår studie framkom just känslan av
att ibland vilja vara passiv och låta vårdpersonalen ta över, men i de allra flesta fall
fanns en vilja av att vara delaktig. 

Delaktigheten kunde visa sig i form av stöd från närstående. För att få livet att fungera,
var det viktigt att anhöriga och vänner var delaktiga, då en kronisk sjukdom förändrar
livet. Anhöriga och vänner var en viktig hjälp för informanterna att se lösningar istället
för  begränsningar  i  sjukdomen.  Särskilt  påtagligt  var  det  vid  exempelvis  resor.  Det
fanns farhågor av att vara till besvär för sina anhöriga, vilket bidrog till att de inte alltid
delade med sig av känslor och tankar. Informanterna belyste samtidigt vikten av att våga
vara öppna om sin sjukdom, både gentemot  sina anhöriga  och sina vänner  då detta
bidrog till att de kunde känna sig trygga, i vetskap om att kännedom fanns hos vänner
och anhöriga vilken hjälp och vilket stöd informanterna var i behov av. Wennberg och
Isaksson (2014) beskriver dessa motstridiga tankar hos patienter vad gäller önskan och
förmåga att involvera sina anhöriga och vänner. En del ville vara delaktiga i sitt sociala
liv på samma sätt som innan sjukdomen, men om inte detta gick drog de sig istället
undan. Andra patienter upplevde däremot en glädje i att träffa nya vänner som var i
samma situation, bland annat genom patientföreningar. Gabre, Wireklint-Sundström och
Olausson (2018) menar att det är viktigt för patienter att omges av familj och vänner.
Framtidstro,  trygghet  och  stöd  i  tillvaron  upplevs  när  patienterna  blir  del  av  ett
sammanhang med vänner och familj. Vår studie bekräftar dessa resultat, att upplevelsen
av att känna delaktighet med hjälp av stöd från närstående och vänner är individuell och
komplex. Även om de flesta kroniskt sjuka patienter upplever att det är viktigt att känna
både stöd och tillit, kan det ändå vara svårt att våga öppna sig inför närstående. 

Vårt resultat belyser vikten av kontinuitet i vårdkontakten för att kunna vara delaktig.
Genom att  veta  vem man kan vända sig till,  skapas  trygghet  och ett  förtroende för
vården. När informanterna möter vårdpersonal som känner dem, kan en vårdrelation
utvecklas som underlättar för informanten att kunna vara en aktiv part.

Slutsatser 

Upplevelsen av att leva med en kronisk sjukdom var individuell och mångfacetterad.
När informanterna blev inbjudna att delta i sin vård och där deras egna kunskaper om
sin kropp och sin sjukdom togs på allvar upplevdes delaktighet. När de blev inbjudna
till  att  medverka  i  planeringen  av  sin  vård  upplevde  informanterna  sig  sedda  och
lyssnade till.  En förutsättning för att informanterna skulle känna sig delaktiga var att
vården  lyssnade  till  deras  önskningar  kring  exempelvis  medicinering  och
träningsprogram.

En aspekt av delaktighet var att kunna lämna över ansvaret till  andra. Informanterna
behövde känna tillit till vårdpersonalen för att våga lämna över ansvaret till vården. Om
möjlighet fanns till  att  träffa vårdpersonal som kände dem och deras sjukdom sedan
tidigare, infann sig känslan av trygghet, i vetskap om att vårdpersonalen hade relevant
kunskap om informanterna. 
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Att kunna ge stöd till  andra i samma situation är viktigt,  men också att få stöd från
anhöriga  och  vänner,  vilket  leder  till  upplevelsen  av  att  som patient  vara  delaktig.
Behovet av stöd var både psykologiskt och praktiskt. Upplevelsen av delaktighet är unik
för  varje  individ.  När  en vårdrelation,  där  vården ser  hela  människan,  skapas,  ökar
förutsättningarna för att patienter upplever delaktighet.

Kliniska implikationer

Att  lämna  ett  besked  om  en  kronisk  sjukdom  kräver  insikt  och  kunskap  om  de
reaktioner och känslor som kan uppstå hos patienten som är drabbad. Det bör finnas en
utarbetad rutin på varje arbetsplats kring hur överlämnandet av beskedet ska gå till. Det
är av stor vikt att patienten som får ett besked tilldelas en kontaktperson som patienten
kan vända sig till  om frågor eller  funderingar  uppkommer.  Patientens  autonomi bör
sättas i centrum, där patientens önskan och förmåga till egenvård, att tillåtas ta ansvar
för sin sjukdom och behandling,  lyssnas in och tas på allvar.  Det är av stor vikt att
involvera anhöriga om patienten önskar detta, då de oftast är den viktigaste resursen för
att  patienten  skall  kunna  känna  välbefinnande  trots  sjukdom  och  därmed  uppleva
delaktighet.

Tillsammans  med  patienten  bör  mål  sättas  för  patientens  vård,  med  regelbundna
uppföljningar,  vilket  leder  till  att  patienten  tillsammans  med  vården  känner
samstämmighet och delaktighet kring de beslut som tas. Vårdkontakter bör planeras i
god  tid  vilket  kan  bidra  till  att  patienten  får  större  möjlighet  att  träffa  samma
vårdpersonal. Detta leder till kontinuitet i vårdkontakten för patienten som blir tryggare.
Trygga patienter som känner sig delaktiga upplever mindre oro. Detta kan leda till färre
besök i  vården,  vilket  blir  en  samhällsekonomisk  vinst  och  ett  minskat  lidande  för
patienter. 

För att det skall bli en vårdande vård bör sjuksköterskan ständigt reflektera kring sin
etiska kod. I dagens pressade vårdsituation är det viktigt  att inte fastna i strukturella
problem eller vårdkultur. För att patienten skall kunna känna att vårdaren bryr sig om är
det viktigt att vårdaren vet var hen har sin etiska kompass för att patienten skall kunna
bli delaktig i sin vård på det sätt denne önskar.

Hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling är spritt i världen och innefattar sociala, ekologiska och
ekonomiska  aspekter  (Regeringskansliet  2015).  Hållbar  utveckling  innebär  att
människan ska kunna leva och utvecklas på vår planet utifrån miljöns villkor, så att det
finns en planet kvar till kommande generationer (Regeringskansliet 2015). Vi har alla
ett  ansvar  att  arbeta  för  en  hållbar  framtid,  det  ingår  även  i  vår  profession  som
sjuksköterska,  så att  vi  även i framtiden får tillgång till  god och säker vård och får
uppleva hälsa (Anåker & Elf 2014). De gemensamma mål världen har satt upp kring
hållbar utveckling, är definierade i FNs agenda 30, där det tredje målet innefattar allmän
hälso- och sjukvård till alla människor för en god hälsa (Regeringskansliet, 2015). 

I  vår  studie framkom hur viktigt  det  var  för informanterna  att  de blev lyssnade till
utifrån deras individuella behov. För patienter som drabbas av kronisk sjukdom är det
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viktigt  att  de  känner  sig  lyssnade  till  i  mötet  med  vården.  Målen  för  patientens
behandling ska utformas i samspel mellan patient och vårdgivare,   utifrån patientens
behov, för att patienten ska kunna vara delaktig (Dahlberg & Segesten 2011, ss.108-
111). När vården planeras och genomförs så att patientens egna resurser tas tillvara är
det ett sätt att uppnå social hållbarhet i vårdandet (Rådet för främjande av kommunala
analyser (rka) 2017). 

När patienterna får möta samma vårdpersonal ger det en kontinuitet som är en del av
delaktigheten för informanterna i vår studie. Tryggheten och tilliten som det skapar för
informanterna  leder  till  färre  vårdkontakter  som  stärker  både  den  sociala  och  den
ekonomiska hållbarheten. 

För att människan ska kunna uppleva hälsa kan naturen vara en bidragande del. Genom
kravlösheten i naturen kan känslan av harmoni och ro infinna sig och vara en läkande
kraft (Dahlberg & Segesten 2011, ss.75-76). Ekologisk hållbarhet betonar balansen som
kan  infinna  sig  när  människan  och  naturen  interagerar  (Anåker  &  Elf  2014).
Sjuksköterskan arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv i mötet med patienten och på så
sätt stärks den ekologiska hållbarheten (Anåker & Elf 2014). I vår studie framkom det
holistiska hållbarhetsperspektivet genom att informanterna ville bli genuint bemötta och
sedda som människor med olika behov.

Vidare forskning

Syftet med denna studie var att få en förståelse för vad delaktighet kan innebära för
kroniskt sjuka patienter i mötet med vården. Vidare studie av intresse skulle vara att
göra samma studie men utifrån ett anhörigperspektiv. Under de intervjuer som gjordes i
denna studie framkom att  närstående är  en viktig  resurs.  Intressant  vore  att  studera
anhörigas upplevelser  om vad delaktighet  innebär.  Genom att  studera både patienter
samt anhörigas upplevelser kan förståelsen om vad delaktighet innebär ge en djupare
användbar kunskap till vården.

I dag kan patienter genom olika forum finna information kring sin sjukdom och sina
rättigheter  vad  gäller  sjukvård,  exempelvis  webbaserad  vård.  Det  kan  leda  till  att
patienterna vågar ställa krav på vården och hur den skall utformas. Dagens samhälle i
stort, och även vården i sig, är allt mer teknikbaserad, vilket kan bidra till att patienterna
förväntas klara av att sköta sig och sin sjukdom självständigt.  Därav skulle det vara
intressant att studera hur tekniken påverkar delaktigheten för kroniskt sjuka patienter.
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                                                                                                                                              Bilaga 1

              Godkännande av verksamhetschef för datainsamling

Vi  är  två  sjuksköterskor  som  studerar  vårdvetenskap  vid  Högskolan  i  Borås.  Vi  skriver  ett
examensarbete på magisternivå. Vår studie har som syfte att undersöka kroniskt sjuka patienters
erfarenheter av delaktighet i sin vård. I vår studie inkluderas patienter som har en kronisk sjukdom
och behandlas på mottagningar inom sluten- och öppenvård. Patienterna skall vara över 18 år och
kunna behärska det svenska språket i tal och skrift.

För att kunna genomföra vår studie önskar vi tillåtelse och hjälp av mottagningssjuksköterska för att
kunna hitta patienter som uppfyller kriterierna. Deltagarna kommer att få skriftlig information om
studien  samt  ett  samtyckesformulär  där  de  tillfrågas  om  de  önskar  deltaga  i  studien.  Vid
intervjutillfället  får  deltagarna även muntlig  information.  Intervjuerna kommer att  spelas in och
därefter transkriberas ordagrant. Efter transkriberingen kommer all ljudupptagning att raderas. All
insamlad data behandlas konfidentiellt och kommer i studien att presenteras på så sätt att ingen
information  kan  knytas  till  enskilda  individer.  Deltagandet  i  studien  är  helt  frivilligt  och  alla
deltagare  kan  när  helst  de  önskar  välja  att  avsluta  sitt  deltagande  utan  att  uppge  orsak.
Examensarbetet utförs under handledning av Ann-Helén Sandvik, Universitetslektor vid Akademin
för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta
henne på mail: ann-helén.sandvik@hb.se

Med vänliga hälsningar

Linda Bergstrand                                                      Annette Nilsson Larsson
Leg.sjuksköterska                                                      Leg. sjuksköterska
Tel: 033-616 3209                                                     Tel: 033-435 4732
Mail: linda.k.bergstran@vgregion.se                        Mail: annette.nilsson_larsson@hb.se

Godkännande
Härmed godkänner jag att Linda Bergstrand och Annette Nilsson Larsson får genomföra studien
inom ramen för den givna skriftliga informationen. 

Namn                             ................................................................................

Namnförtydligande       ................................................................................

Datum och Ort              ................................................................................



                                                                                                                                                Bilaga 2.

Till dig som är patient och vill delta i vår studie om delaktighet

Vi är två sjuksköterskor som skall genomföra en intervjustudie inom vårdvetenskap på magisternivå
vid Högskolan i Borås. Syftet med studien är att undersöka kroniskt sjuka patienters erfarenheter av
att vara delaktiga i sin vård. Vi är intresserade av din erfarenhet och bjuder in dig som deltagare i
studien.

Intervjuerna kommer att genomföras av oss två studenter. Du får själv välja önskad tid och plats för
intervjun som kommer att ta cirka 30-60 minuter. Intervjun kommer att spelas in och sedan skrivas
ner  ordagrant.  Därefter  kommer  det  inspelade  materialet  att  raderas.  Allt  material  hanteras
konfidentiellt vilket innebär att ingen, utöver oss som intervjuar kan komma åt det inspelade och
nedskrivna materialet.  Intervjun är  helt  frivillig  och du kan när som helst  välja  att  avbryta ditt
deltagande utan att förklara varför.

Om du önskar delta i studien ber vi dig skriva på samtyckesformuläret så vi kan kontakta dig per
telefon  eller  mail  för  att  bestämma  tid  och  plats  för  intervjun.  Om du har  frågor  eller  önskar
ytterligare information kring studien är du välkommen att kontakta oss. Vi nås på telefon eller mail
på nedanstående uppgifter. 

Examensarbetet utförs under handledning av Ann-Helén Sandvik, universitetslektor  vid Akademien
för  vård,  arbetsliv  och  välfärd,  Högskolan  Borås.  Vid  eventuella  frågor  är  du  välkommen  att
kontakta henne via mail:  Ann-Helén Sandvik@hb.se

Vänliga hälsningar med förhoppningar om ditt deltagande

Linda Bergstrand Annette Nilsson Larsson
tel: 033-6163209 tel: 033-4354732
Mail: linda.k.bergstrand@vgregion.se Mailannette.nilsson_larsson@hb.se

mailto:annette.nilsson_larsson@hb.se
mailto:linda.k.bergstrand@vgregion.se
mailto:Sandvik@hb.se


                                                                                                                                                 Bilaga 3.
     

     

Samtyckesformulär

Jag har tagit  del av muntlig  och skriftlig  information om studien.  Jag är medveten om att  mitt

deltagande i studien är frivilligt och jag kan avbryta mitt deltagande när som helst utan att behöva

motivera varför. 

Jag samtycker till att delta i studien 

Namn                         ...............................................................................

Namnförtydligande    ..............................................................................

Ort och datum            ..............................................................................
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