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Sammanfattning    

En grundförutsättning för folkhälsan är delaktighet och inflytande i samhället. 

Delaktighet är ett mångtydigt begrepp, och patientdelaktighet, som kan ses som ett 

mycket komplext begrepp, innebär således rätten till delaktighet i allt som rör den egna 

vården. I svensk sjukvård innebär det att all sjukvårdspersonal enligt hälso- och 

sjukvårdslagen har skyldighet att bidra till patientens delaktighet.   

Flertalet åtgärder via lagar och förordningar har under senaste årtiondet vidtagits för att 

stärka patientens ställning i vården. Vilka faktorer påverkar då patientens upplevelse av 

delaktighet? Syftet har varit att genom en litteraturstudie av kvalitativa vetenskapliga 

artiklar ur ett patientperspektiv, belysa faktorer som påverkar patientens upplevelse av 

delaktighet i vården, oavsett kontext. Den kvalitativa ansatsens främsta mål är att skapa 

ökad förståelse för människors livs- och sjukdomslidande som kan uppstå till följd av 

olycka och/eller sjukdom, och ge oss kunskap om hur dessa erfarenheter, upplevelser 

förväntningar och behov kan bemötas. Vårdlidande är något som vården skall kämpa för 

att inte behöva utsätta patienterna för. Resultatet presenterar fyra huvudteman; 

Kommunikation, förhållningssätt, organisationens struktur samt tid.  

Diskussionen tar upp att dagens organisationer har mycket att förändra, men även 

attityder och inställningen hos vårdpersonalen behöver förändras för att kunna inbjuda 

patienten till delaktighet. 

 

 

Nyckelord: Patient participation, experiences, information, factors, decision-making  
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INLEDNING 

Våren 2003 antog riksdagen ett övergripande nationellt mål för folkhälsoarbetet i syfte 

att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen (Socialstyrelsen 2003). Folkhälsopolitikens första målområde är 

delaktighet och inflytande i samhället, vilket är en grundläggande förutsättning för 

folkhälsan. Att kunna påverka den egna livssituationen har stark inverkan på 

upplevelsen av hälsa (Regeringens proposition 2007/08:210).  

 

Patientdelaktighet enligt Sahlsten (2007) innebär således att som patient få vara delaktig 

i allt som rör den egna vården och är en viktig utgångspunkt för omvårdnad och 

medicinsk behandling. I den svenska sjukvården innebär det att all vårdpersonal, enligt 

hälso- och sjukvårdslagen, har skyldighet att göra alla patienter delaktiga i sin egen vård 

(SFS 1982:763).  

 

Flertalet studier enligt Sahlsten (2007) har påvisat att patientens delaktighet i sin egen 

vård bidrar till att minska stress och ångest samt till ökad motivation till att förbättra den 

egna situationen samt att öka följsamheten i givna ordinationer. Trots patientens stärkta 

ställning till en ökad aktiv medverkan i sin vård, finns det även studier som påvisar att 

patienter upplevt brister i bland annat delaktighet, bemötande och information, som i sin 

tur kan leda till negativa konsekvenser som, beroende och passivitet (Lauri & Sainio, 

1998). 

 

 

BAKGRUND 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och 

vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet, vården skall i möjligaste mån utformas och 

genomföras i samråd med patienten. Patienten ska ges individuellt anpassad information 

om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som 

finns. När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet skall patienten ges möjlighet att välja det alternativ 

som han eller hon föredrar (SFS 1982:763). 

 

Historik 

Patientdelaktighet uppmärksammades av World Health Organisation redan 1978 i 

Alma-Ata deklarationen. Där framgår att människor har rättigheter och skyldigheter att 

delta individuellt och kollektivt i planering och genomförandet av den egna vården 

(WHO, 1978). 

  

I Sverige har enligt Sahlsten (2007) politiska ambitioner och demokratiska principer 

bidragit till att medborgarnas medbestämmande i samhället stärkts under senare delen 

av 1970- och 1980-talet, detta har synliggjorts genom en rad lagar, bland annat i hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS 1982:763).  
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I förarbetet till hälso- och sjukvårdslagen framhölls att vårdtagarens behov skulle 

tydliggöras, här synliggörs patienten för första gången i lagstiftningen (SOU 1979:78). 

I en reviderad version av lagen 1985, framhölls att god vård enligt lagen skall ges med 

respekt för patientens integritet och självbestämmande samt se patienten som en egen 

individ med eget ansvar och rättigheter till delaktighet, inte som tidigare – ett objekt 

utan egen talan och utan rätt till beslut över den egna personen (SFS 1985:560). 

 

Under 1990-talet har mer och mer fokuserats på individen och dennes individuella frihet 

till valmöjligheter i samhället och den enskilda patienten ställer också högre krav på 

dagens sjukvård (Sahlsten, 2007). 

 

Organisation, lagar och förordningar  

I utredningen Patienten har rätt, har kommittén haft som utgångspunkt för sina förslag 

och överväganden ”att de allra flesta patienter vill vara delaktiga och ha inflytande 

över sin egen situation i kontakterna med hälso- och sjukvården” (SOU 1997:154, 

s.11). Utifrån denna rapport gjordes flera revisioner av lagstiftningen för att stärka 

patientens ställning i vården, (SFS 1982:763, SFS 1998:531 & SFS 1988:1656). 

 

I början av 2000-talet, genomförde Socialstyrelsen en kartläggning i kommuner och 

landsting och fann då en brist på kunskap och intresse hos vårdpersonalen om hur hälso- 

och sjukvårdslagen har förändrats och stärkt patientens ställning. Slutsatsen var att det 

handlade om attityder hos vårdpersonalen och strukturer med stora organisationer som 

styrs av fasta rutiner (Socialstyrelsen 2003).  

 

I regeringens proposition, Patientsäkerhet och tillsyn, föreslår regeringen ändringar i 

nuvarande hälso- och sjukvårdslagen för att stärka patientens ställning i hälso- och 

sjukvården. Sedan 1982 när nuvarande lag trädde i kraft har ett 15-tal förändringar 

gjorts för att stärka patient ställning. Man föreslår nu ytterligare förändringar i 

lagstiftningen för att ge patienter möjlighet att vara delaktig i valet av behandlingsmetod 

men också erbjudas möjlighet till förnyad medicinsk bedömning för att skapa trygghet 

och göra patienten mer delaktig i vården (Regeringens proposition 2009/10:210). 

 

Begrepp 

Delaktighet, enligt Nationalencyklopedin (2010) betyder aktiv medverkan. Delaktighet 

kan i språkligt bruk användas ur olika perspektiv, dels som ett juridiskt ord, med 

medansvar som betydelse eller genom att lägga tonvikten på känslan av delaktighet 

vilket innebär att vara till nytta eller att ha medinflytande. 

 

Begreppet patient, betyder ursprungligen, den lidande, eller den som tåligt fördrar och 

uthärdar lidandet. Begreppet är på så sätt inte bundet till någon speciell vårdkontext 

och kan därför användas för att beteckna en person som befinner sig i någon kontakt 

med vårdsystemet, såväl sluten som öppen vård, hemvård eller förebyggande vård 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Patientdelaktighet, är trots en omfattande användning ett svårfångat och komplext 

begrepp. Forskning som behandlar delaktighet ur ett patientperspektiv, har främst 
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genomförts inom medicinsk vetenskap och av läkare. Den empiriska forskningen inom 

vårdvetenskapen om patientdelaktighet är hitintills begränsad (Larsson, 2008). 

 

Patientdelaktighet enligt Sahlsten (2007) kan utföras kollektivt, indirekt eller 

individuellt. Studier av innebörden av patientdelaktighet har påvisat att innebörden av 

delaktighet från sjuksköterskors perspektiv är att patienter ges individuellt anpassad 

information för att de skall kunna agera, medan patienter sammantaget uppfattar 

delaktighet som ett erkännande av eget ansvar, något de redan har.     

 

Sjuksköterskans roll 

Patientdelaktighet, enligt Sahlsten (2007) avhandling, kan ses som en social 

konstruktion som formas i interaktion mellan sjuksköterskan och patienten och om 

delaktighet uppnås kan bara avgöras av den enskilde patientens upplevelse. 

Sjuksköterskan är dock en nyckelperson som kan underlätta eller förhindra delaktighet.  

 

I Larsson (2008) avhandling, framgår att hälso- och sjukvården behöver arbeta med och 

vidareutveckla patientens medverkan i egen vård. Genom att utvidga och fördjupa 

kunskapen om hur delaktighet stimuleras eller förhindras kan en ökad förståelse bidra 

till att sjuksköterskors professionella stöd utgår från patientens egna upplevelser och 

även öka den samlade kompetensen för alla yrkesgrupper inom vården. 

 

Förutsättningar för patientdelaktighet 

I Sahlsten (2007) avhandling, tar hon upp att sjuksköterskans kunskap bör ställas till 

patientens förfogande och en viss makt och kontroll måste överlämnas till patienten för 

att ge denna möjlighet till delaktighet. Vidare beskrivs att sjuksköterskan bör engagera 

patienten intellektuellt och/eller i fysiska aktiviteter samt att delaktighet måste ge en 

nytta till patienten som uppfattas som något positivt.  

 

Vårdvetenskap 

Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan påvisas att det finns ett s.k. ”vårdlidande”, som 

uppstår när patienten fråntas rätten till att aktivt delta i den egna hälsoprocessen. 

Vårdlidande innebär att den lidande människan i sjukvården i en djup mening blir 

åsidosatt. I jämförelse med sjukdomslidandet som upplevs i direkt relation till bl.a. 

sjukdom och olycksfall liksom livslidandet som direkt följd av detta, kan man se på 

vårdlidandet som det ”onödiga” lidandet, vilket patienten aldrig skall behöva uppleva 

(Dahlberg, 2002).  

 

Eriksson (1994) sammanfattar vårdlidande i fyra övergripande kategorier: 

 

1. Kränkning av patientens värdighet, t.ex. nonchalans vid tilltal, att inte ”se” 

människan eller ge henne plats. 

 

2. Fördömelse och straff, där fördömelsen har sin grund i uppfattningen om att det 

är vårdarens uppgift att avgöra vad som är rätt och fel för patienten och att ett 
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sätt att straffa t.ex. är att nonchalera patienten eller att ej ge den vård som 

patienten behöver men ej själv kan utföra. 

 

3.  Maktutövning, kan vara direkt eller indirekt. Att inte ta patienten på allvar är ett 

sätt att utöva makt. Maktutövning framkommer även rätt ofta då vårdaren vill 

hålla fast vid rådande rutiner och har svårt att gå med i patientens tankevärld. 

 

4. Utebliven vård eller icke-vård, innebär alltid en kränkning av en människas 

värdighet och är även ett sätt att utöva makt över en maktlös. 

 

 

En god vård, enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) bör 

kunna erbjuda lindrat lidande och leda till välbefinnande samt ett fungerande 

livsvärldsperspektiv med en öppenhet för patienten för dess levda och subjektiva kropp, 

vilket kräver en fungerande mellanmänsklig relation mellan vårdare och patient. En 

vårdande relation mellan vårdare och patient, bör kännetecknas av ett professionellt 

engagemang med målsättning att vårdaren gör sitt bästa för att lindra lidande och främja 

hälsa och välbefinnande. Patientens upplevelse av delaktighet i sin vårdplanering är 

enligt Wiklund (2003) ett väsentligt kriterium för god omvårdnad och att undanlåta 

patienten delaktighet innebär i sin tur en kränkning. 

 

Exempel på studier som bidrar till ökad kunskap inom området, är bl.a. Larsson (2008) 

avhandling med fyra delstudier. Delstudiernas syfte är att bidra till ökad 

kunskapsutveckling om vad som kan stärka patienters delaktighet i den egna vården. 

Detta görs genom klargörandet av företeelsen patientdelaktighet samt även beskrivning 

av hur delaktigheten hindras respektive stimuleras. 

 

PROBLEMFORMULERING 

En bland sjuksköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter är att skapa förutsättningar för 

att göra patienten delaktig i sin vård. Hälso- och sjukvården har som sitt främsta mål att 

bidra till en god hälsa och ge vård till alla i befolkningen på lika villkor samt bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet. En vårdande relation bygger på 

professionellt engagemang med målet att göra sitt bästa för att lindra lidande och främja 

hälsa. Även om patientens ställning i vården under de senaste årtionden har stärkts finns 

det begränsad kunskap inom vårdvetenskapen som belyser patientens upplevelser av 

delaktighet. Men vad betyder då delaktighet?  Vilka faktorer gynnar respektive 

missgynnar patientens upplevelse av delaktighet? Hur erfar patienten sin delaktighet i 

vården? Detta är frågor som vi haft i fokus under vårt examensarbete. 

 

SYFTE 

Syftet med vårt arbete är att belysa faktorer som påverkar patientens upplevelse av 

delaktighet i sluten vård. 

 



 5 

METOD 

Metoden vi valt att använda är att göra en litteraturstudie där artiklar med kvalitativ 

ansats har analyserats. Den kvalitativa studiens främsta mål är att skapa ökad förståelse 

av levd erfarenhet (Friberg, 2006). Med detta som utgångspunkt kan vi bättre förstå vad 

t.ex. lidande innebär, hur livet ter sig i relation till hälsofaktorer och processer och hur 

patienters erfarenheter, upplevelser, förväntningar och behov kan bemötas.  

Analysen följer Evans (2003) modell. Modellen har sitt ursprung i det analyssätt som 

benämns metasyntes, som innebär en sammanställning, analys och tolkning av redan 

publicerade forskningsresultat. Motiveringen till att göra en metasyntes av redan 

publicerade forskningsresultat är bland annat att skapa en sammanfattande bild och 

ökad förståelse av ett speciellt fenomen i syfte att skapa ny kunskap, samt att kunna 

omsätta den identifierade vetenskapliga kunskapen till praktisk användbar kunskap.  

Vårt metodval känns således relevant till vårt problemområde även om detta arbete inte 

är så omfattande som en metasyntes.  

 

Datainsamling 

De artiklar som ingår i studien har sökts via databaserna CINAHL och PubMed, mellan 

Januari 2010- April 2010.  En första sökning på begreppet ”patienters upplevelser av 

delaktighet” gjordes via www.Google.se, vilket öppnade ”dörren” till fortsatt inspiration 

samt gav referenser till både resultat och bakgrundsfakta.  De sökord som använts är; 

Patient participation, experiences, information, factors, och decision-making. 

 

Litteratursökningen har pågått parallellt under arbetets gång, ovan nämnda sökord har 

använts i olika kombinationer, med varierande antal träffar, se bilaga 1. Summan av 

antalet träffar uppkom till 225. Urvalet av artiklarna genomfördes stegvis. I första 

urvalet granskades artiklarnas titel. En stor andel artiklar motsvarade ej syftet varvid de 

föll bort. Kvar blev ett 20-tal artiklar. Vidare lästes abstractet i dessa artiklar av oss 

båda, i antagandet att de motsvarade syftet och att de utgick från ett patientperspektiv.  

Härefter gallrades åter de artiklar bort som ej motsvarade syftet, varvid 5 artiklar 

kvarstod. De övriga artiklarna framkom efter att ha studerat referenslistor till valda 

artiklar. Tre artiklar vars innehåll motsvarade syftet valdes ut. En kritisk granskning av 

dessa artiklar gjordes för att se om de uppfyllde kriterierna för vårdvetenskaplig 

forskning, via en granskningsmall, se bilaga 2. Sammanlagt hade vi åtta artiklar som 

motsvarade vårt syfte och uppfyllde kraven för vårdvetenskaplig forskning. 

Inklusionskriterier har varit att artiklarna skall vara publicerade under 2000-talet, vara 

vårdvetenskapliga ur ett patientperspektiv, samt belysa vilka faktorer som inverkar på 

patientens upplevelse av delaktighet i vården.  

 

Dataanalys 

Efter urvalet av artiklarna påbörjades analysarbetet. Detta arbete kan beskrivas som en 

rörelse från helhet till delar och vidare till en ny helhet. I denna modell utgörs helheten 

av valda artiklar. Delarna uppstår när artiklarnas resultat sönderdelas för att finna 

bärande aspekter av betydelse för syftet, och den nya helheten skapas härefter av den 

beskrivande sammanställningen av de bärande aspekterna, enligt Friberg (2006).  

 

http://www.google.se/
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Alla artiklar har lästs enskilt en i taget, upprepade gånger. Från respektive artikels 

resultat identifierades meningsbärande enheter och en sammanställning av varje resultat 

genomfördes. Härefter identifierades likheter och skillnader och nya övergripande 

teman formades. Detta gjordes till en början enskilt. Två teman i det nya resultatet 

framkom hos var och en enskilt, kommunikation och tid, medans förhållningssätt och 

organisationens struktur, var teman som diskuterades fram för att hitta ett gemensamt 

tema där innebörden uppfattades lika. Under varje tema skapades sedan tillsammans en 

rubrik för att tydliggöra innehållet. I det nya resultatet används valda citat som en 

förstärkning av de meningsbärande enheterna. Resultatet kom till sist att presenteras i 

fyra teman men tillhörande förklarande rubrik, se bilaga 1. 

 

 

Tabell 1. 

Kommunikation 

 

- Behov av att få, samt delge information och att ges tid 

för samtal. 

 

Förhållningssätt - Personalens attityd och sätt, och att få möjlighet att 

upprätta en relation. 

Organisationens 

struktur 

- Möjlighet till kontroll och god kontinuitet. 

Tid - Påverkar upplevelsen av att känna trygghet och gynnar 

samarbete. 

 

 

RESULTAT 

Som presenterats i tabell 1, har följande faktorer framkommit vara av betydelse för 

patientens upplevelse av delaktighet i analysen av valda artiklar:   

Kommunikation - Behov av att få, samt delge information och att ges tid för samtal 

Tillgång till information är en viktig faktor som bidrar till att lindra patientens oro och 

ängslan samt bidrar även till minskad osäkerhet. För vissa patienter innebär information 

en motivation till fortsatt behandling. Information ses även som en förutsättning för god 

vård och behandling (Sainio, Lauri & Eriksson, 2001a).  

 

Sjuksköterskan, enligt patienten, förväntas vara den som bedömer om patienten är insatt 

i sin situation och vara den som fortlöpande utvärderar patientens behov av information, 

(Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007) 

Beaver, Jones, Susnerwala, Tomlinson och Witham (2005) tar i sitt resultat upp, att 

majoriteten av patienterna i deras studie uppgav att de inte ville fatta egna beslut om sin 

behandling, men att de ville vara informerade och involverade i besluten som fattades. 

Att bli involverad innebar att de hölls uppdaterade om vad som hände och varför, samt 

om hur behandlingen planerades. Det framkom även att information var viktigt för att 

kunna bygga upp en kunskap kring sjukdomen och få förståelse av dess påverkan.  
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Eldh, Ekman och Ehnfors (2007) visar i sin studie att ”icke-delaktighet”, upplevs i 

samband med att patienten upplever brist på information. 

Not getting my results from lab tests and examinations and no communication about my 

health situation. (Eldh et al 2007, s. 267). 

Getting prescription without information of how the medication works, possible side 

effects, etc. (Eldh et al 2007, s. 267). 

I studien av Sainio et al. (2001a) framkom att en främjande faktor för patientens 

upplevelse av delaktighet, var tillgång till adekvat samt jämförande information. Några 

av informanterna upplevde att det bästa sättet att få relevant information, var att ställa 

frågor till sjuksköterskan eller läkaren.  

Sainio, Eriksson och Lauri (2001b) påvisar vikten av att kunna ställa frågor och få svar. 

Att få information sågs lika viktigt som att få möjlighet till att ställa frågor. 

It´s important that the patient asks questions, but you do sometimes feel that there are so 

many questions that you can never remember all of them and you have to write them 

down. (Sainio. et al. 2001b, s. 175). 

I asked the nurse all the time, I didn´t really ask anything of the physician. That´s why 

I´d want to see enough nurses so that I could ask them. (Sainio. et al. 2001b, s. 175). 

Kiessling och Kjellgren (2004) beskriver att för att uppleva delaktighet har samtal om 

sin situation, sin sjukdom och dess behandling stor betydelse.  Samtalen syftade till att 

utbyta kunskap och behovet varierade, liksom upplevelsen av möjligheten till samtal. 

Att samtala med läkaren upplevdes som viktigt, den medicinska informationen gjorde 

det möjligt att vara delaktig och för att förstå vårdprocessen. 

 

Larsson et al. (2007) beskriver patientens behov av inbjudan till samtal, vilket innebär 

att en spontan och ostrukturerad kontakt etableras och där patienten och sjuksköterska 

lär känna varandra på ett personligt plan. 

 
The nurse on her own initiative must offer daily chats; then, as patient you can express 

concerns more freely. (Larsson et al. 2007, s. 316) 

 

 

Förhållningssätt - Personalens attityd och sätt och att få möjlighet att upprätta en 

relation 

I den bekräftande dialogen enligt Ramfelt & Lützén (2005) förväntade sig deltagaren att 

läkare och sjuksköterskor var där för att stödja dem. I jämförelse med den öppna 

dialogen, är detta en utvidgning och förstärkning av öppenhet och känslighet i en 

vårdsituation. Processen med att utveckla ömsesidig utbyte av information mellan 

patient och vårdare syftar till att tillgodose patienternas behov för att de skall kunna 

deltaga i den egna vården. Antingen genom att fatta egna beslut om behandling och vård 

själva eller genom att lämna över beslutet till vårdare. Med tydlighet och öppenhet i 

dialogen, uppmuntrades deltagarna att vara involverade i både behandlingsplan och 
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vårdprocessen. De upplevde att de hade tid att överväga informationen som gavs, att 

söka kunskap och värdera de val som skulle göras. 

 
I received a leaflet (containing information about different treatment alternatives) that I 

could read quietly at home. I think there were two or three different alternatives and after 

much deliberation together with my wife at home, we decided on that method. (Ramfelt 

& Lützén 2005, s.148) 

 

I studien av Sainio et al. (2001a) beskriver patienterna att de upplevde delaktighet, inte 

bara i medicinska beslut utan även i rent omvårdnadsmässiga beslut som bl.a. måltids-

innehåll, hygienrutiner, samt permissionstider. 

 

Efraimsson, Sandman, Hydén och Rasmussen (2003) beskriver i sin artikel, att 

patienterna upplevde att det inte fanns några alternativ i beslutsprocessen och de 

alternativ som fanns var mycket vagt beskrivna och när det gällde att fatta beslut 

upplevdes det som att det redan på förhand var uppgjort och åtgärder redan var 

vidtagna. 

 

Genom samtal och framförallt genom att lyssna kunde vårdaren visa att de brydde sig 

om patienten (Kiessling & Kjellgren, 2004). Genom att få bekräftelse på att den 

kunskap som patienten förmedlade till vårdaren nådde fram och användes på ett adekvat 

sätt, hade betydelse för upplevelsen av delaktighet. 

 
Att personalen visar att de bryr sig och att de ger möjligheten att ha synpunkter ökar min 

möjlighet till delaktighet. Att bry sig om en annan människa är i huvudsak att lyssna. Att 

lyssna är att komma med substans tillbaka. Om personalen inte bryr sig om en människa 

då upphör möjligheten till delaktighet. (Kiessling & Kjellgren, 2004, s. 33). 

 

Patienten har förväntningar på att sjuksköterskan etablerar en kontakt så att patienten 

mår väl, känner sig accepterad, betydelsefull och att de når varandra rent känslomässigt. 

Känslighet ses som när sjuksköterskan ger patienten uppmärksamhet, verbala och icke 

verbala signaler, så att patienten känner sig sedd, hörd och värdefull vilket patienten i 

sin tur uppfattar som att sjuksköterskan lyssnar, ger feedback och är känslomässigt 

mottaglig. Detta innebär upplevelse av delaktighet (Larsson et al. 2007). 

 

Eldh et al. (2007) har i sitt resultat fått fram, att inte bli tagen på allvar, att inte bli 

lyssnad på eller bli respekterad som person kan leda till en upplevd ”icke-delaktighet”. 

My experience as a patient is not recognized. (Eldh et al. 2007, s. 267). 

Having this (disease) for over a year, yet not being believed or not being listened to. 

Telling that I´m allergic to (a specific drug), but getting that drug anyway. (Eldh et al.  

2007, s. 267). 

Sainio et al. (2001a) beskriver att en god relation mellan vårdare och patient är en faktor 

som främjar upplevelsen av delaktighet. När sjuksköterskor och läkare är kända för 

patienten och är vänliga, positiva och verkligen visar att de bryr sig om patienten, 

underlättar, det patientdelaktighet. 
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I Efraimsson et al. (2003) studie finns ett exempel på när en patient försöker beskriva 

sin rädsla inför överflyttning till eftervård, vilket ignoreras och patienten upplever sig 

pressad till beslut. 

Organisationens struktur - Möjlighet till kontroll och god kontinuitet 

Patienter upplever det viktigt att veta när åtgärder ska göras samt om det blir förändring 

från planeringen. Intervjupersonerna upplevde att de behövde bevaka att saker och ting 

gjordes när de skulle göras (Kiessling & Kjellgren, 2004). 

 
Patienterna tvingas att ta större ansvar och att vara delaktiga genom att personalen 

glömmer bort saker hela tiden. Vill du att det ska vara rent eller om du ska ha någonting 

då krävs det delaktighet. Det mesta som man säger glöms bort och det är allt från 

smärtlindringen till önskan om kontakt med någon. Ibland får man ingen mat. Jag vill 

inte skälla på personalen, de jobbar fantastiskt mycket. De har ett jättejobb, men det är 

många missar, de går om varandra. Medicinerna kan man få vänta på. Det gäller att 

vara vaken att man vet vad man ska ha, vad som är rätt. (Kiessling & Kjellgren, 2004, s. 

33). 

 

Delaktighet krävde energi och engagemang. En del upplevde att kraven gjorde dem 

aktiva, vilket samtidigt kunde upplevas vara positivt (Kiessling & Kjellgren, 2004). 

 

Ramfelt och Lutzén (2005), beskriver i sitt resultat att en öppen och bekräftande dialog, 

tolkade känslan av förtroende som grundläggande och de dominerande känslorna var 

förtroende, bekräftelse och tacksamhet. En indikator för dessa känslor var att deltagarna 

uttryckt att de uppnått egen kontroll över sin behandling och vård. 

 

Att känna igen personalen gynnade samarbetet och möjligheten för delaktighet, vilket 

upplevdes som en trygghetsfaktor (Kiessling & Kjellgren, 2004). 

 
Jag behövde inte dra upp allting igen och det var jätte skönt … Jag kunde säga ifrån där 

och kritisera också när det finns en dialog. En dialog kräver verkligen att man lyssnar. Vi 

satt faktiskt och pratade. Det var ett samtal. Då är du delaktig! Här är det så olika 

personer.  Du hinner aldrig lära känna de här personerna och ändå ska du öppna upp 

hela dig själv. (Kiessling & Kjellgren, 2004, s. 33). 

 

Bristande kontinuitet innebar att patienten fick olika besked och patienten upplevde att 

personalen inte att hade all kunskap om patienten, vilket inbar att patienten inte hade 

möjlighet att vara delaktig (Kiessling & Kjellgren, 2004). 

 

Larsson et al. (2007) beskriver att som patient är du i behov av att ha en patientansvarig 

sjuksköterska, samt att det finns en smidighet och samstämmighet i personalen. 

 
My own nurse discusses, sees and understands more and knows all about me. I don´t 

need to repeat and explain. (Larsson et al. 2007, s. 316). 

 

I Beaver et al. (2005) studie framkom att kontinuitet med sjuksköterska och 

stomisjuksköterskan var av stort värde, och att de fanns tillgängliga upplevdes vara en 

trygghet. 
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En viktig främjande faktor till patientens upplevelse av delaktighet enligt Sainio et al. 

(2001b), var närvaron av patientansvarig sjuksköterska. Patienterna upplevde att om de 

hade en patientansvarig sjuksköterska bidrog han/hon till att de fick den information de 

behövde samt att de även kunde förmedla vidare information från patienten. Med en 

patientansvarig sjuksköterska upplevde patienten att de hade någon att lita på och 

anförtro sig till. 

 

Tid - påverkar upplevelsen av att känna trygghet och gynnar samarbete  

I Kiessling & Kjellgren (2004) studie, upplevde intervjupersonerna att personalen var 

stressad och inte hade tid. Detta medförde att det missades olika saker och att 

patienterna avstod från att t.ex. ställa frågor och be om samtal för att inte störa 

personalen. 

 
Delaktighet är att man får tid utav de instanser man besöker, läkare, sjuksköterskor, 

sjukgymnaster och dietister. Att man får mer tid än man önskar sig. Att de verkligen 

försöker sätta en i den situationen man är. Ibland förutsätter de att man vet vad som 

gäller och ibland förutsätter de att man inte kommer att förstå vad saken gäller. Därför 

struntar man i att ta upp de här sakerna. Man blir så stressad eftersom tiden är så knapp. 

Man hinner inte tillgodogöra sig den informationen man skulle vilja. På ronden och i 

andra sammanhang. (Kiessling & Kjellgren 2004, s. 33). 

 

 

 

Patienterna i studien av Sainio et al. (2001a), tar upp brist på tid och tidspress som en 

faktor som påverkar graden av samarbete, vilket ger konsekvenser för upplevelsen av 

delaktighet. När patienterna förstod att personalen hade ont om tid och var pressade 

fanns en benägenhet till att de avstod från t.ex. att ställa frågor för att inte störa den 

tidspressade personalen.   

 

Sainio et al.( 2001b) studie tar upp avsaknad av tid som en negativ faktor som påverkar 

upplevelsen av delaktighet. Detta blev tydligt för patienten i den korta vårdtiden på 

sjukhuset och i korta återbesökstider där sjuksköterskan och läkaren alltjämt visade sig 

vara under tidspress.  

 
 They´re in such a rush that all they have time for is their routines, with physicians there 

was hardly any time at all, I mean I was in hospital for no more than a few days, there´s 

not enough time for any participation, the physicians are in such a rush they haven´t got 

half a chance to open your mouth and they´re off. (Sainio et al. 2001b, s. 176-177.)    

 

 

DISKUSSION 

Diskussionen presenteras i tre delar, metoddiskussion, resultatdiskussion samt 

konklusion. Vi tar upp fördelar och nackdelar med metodvalet, styrkor och svagheter i 

resultatet samt egna reflektioner och i korta drag förslag på överförbarhet i praktiken. Vi 

belyser även ny forskning i ämnet och att ämnet är aktuellt i nya lagändringar. 
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Metoddiskussion 

Vi valde att göra en litteraturstudie av kvalitativa artiklar då denna metod avser att öka 

förståelsen för det fenomen som studeras, i och med en sammanställning av tidigare 

forskning till en ny helhet. I vårt fall var syftet att belysa vilka faktorer som påverkar 

patientens upplevelse av delaktighet i vården. Friberg (2006) anser att kvalitativa studier 

ökar förståelsen och även bidrar till evidensbaserad omvårdnad. Detta ser vi som en 

viktig förtjänst av arbetet samtidigt som det styrker vårt metodval. Vi är dock medvetna 

om att vårt syfte är brett och att resultatet inte är jämförbart i vårdens alla olika kontext 

för patientens upplevelse av delaktighet.  

Friberg (2006) menar dock att en kvalitativ litteraturstudie både innebär för och 

nackdelar. Fördelarna är att det redan finns studier som studerat fenomenet och att 

befintlig kunskap kan sammanställas. Nackdelarna med att göra en litteraturstudie 

baserad på tidigare forskning är att en feltolkning av tidigare resultat kan komma att 

göras då det nya resultatet baseras på redan tidigare tolkat material som tolkas en andra 

gång. Vi har valt att använda oss av citat från de artiklar som vi granskat som en 

förstärkning av de teman som vårt resultat lyfter fram. Detta kan dock även vara till en 

nackdel då det är våra tolkningar av redan tidigare tolkat material. Vår egen erfarenhet 

från möte med patienter i vår yrkesroll överrensstämmer dock med det som tidigare 

resultat påvisar i sluten vård och att den ger oss kunskap som är viktig att ta tillvara för 

att bättre kunna ge förutsättningar till ökad patientdelaktighet.    

 

Vi valde att utgå från ett patientperspektiv då vårt syfte var att belysa vilka faktorer som 

påverkar patienters upplevelser av delaktighet i vården. Genom vårt metodval fick vi till 

en början tillgång till en hel mängd information. Vi fick många träffar när vi sökte i 

databaserna på våra valda sökord. Det är troligt att vi hade fått en mer begränsad 

tillgång till information om vi valt andra sökord och/eller valt att sätta in dessa i ett 

speciellt kontext. Efter en första gallring föll flertalet artiklar bort då de inte motsvarade 

våra inklusionskriterier eller stämde in på vårt syfte. Efter en ytterligare mera ingående 

granskning kvarstod fem artiklar och från dessa artiklars referenslistor fann vi 

ytterligare tre artiklar som svarade mot våra inklusionskriterier och syfte. Totalt åtta 

artiklar kom att ingå i resultatet. I databaserna fick vi fram flera studier som till en 

början tycktes motsvara vårt syfte, men som visade sig baserade på kvantitativa data.  

Då vi önskade studera ett fenomen som bäst beskrivs i kvalitativa dataanalyser (Friberg, 

2006) valdes kvantitativa studier bort. Dock vill vi belysa att i kvantitativ forskning är 

det möjligt att genom mätningar och jämförelser fastställa om en vårdhandling har 

större fördel en annan. Denna kunskap kan sedan användas tillsammans med kvalitativ 

forskning för att utforma en evidensbaserad god och säker vård där hänsyn tas till den 

enskilde patientens behov och önskemål (Segesten, 2006). Vi valde att utesluta 

kvantitativa studier i vår analys, men det är troligt att jämförelse även med kvalitativa 

data hade påverkat vårt resultat.  

 

Med anledning av att vi fann ett begränsat utbud av kvalitativa studier som utgick från 

ett patientperspektiv, och motsvarade våra inklusionskriterier och syfte, kom analysen 

av resultatet att innehålla två artiklar från samma författare, detta kan kanske ses som en 

nackdel. 

 

Det som framkom under litteratursökningens gång, var att det finns en hel del litteratur 

som beskriver patientdelaktighet ur ett vårdarperspektiv, men att det finns begränsade 
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studier där man utgår från patientens upplevelse av delaktighet. Vad det beror på, kan vi 

bara spekulera i, men en av anledningarna tror vi kan vara vårdens fortsatta 

”maktövertag” av patienten, där lagförändringarna till patientens fördel inte alltid är 

förankrad i verklighetens organisationer. 

 

Då det finns ett begränsat utbud av studier som utgår från ett patient perspektiv relaterat 

till vårt breda syfte, kan vårt resultat inte på något sätt generaliseras. Vårt resultat visar 

enbart på en ”viss” struktur över några av de faktorer som är av betydelse för patientens 

upplevelse av delaktighet, så som vi har tolkat den. Vår förhoppning är att resultatet kan 

bidra till att väcka intresse till fortsatta studier i ämnet. Vi valde att göra en 

litteraturstudie, med sammanställning av redan tidigare studier men om vi valt att göra 

en empirisk studie, tror vi att vi kunnat närma oss sanningen ännu mera i hur patienten 

erfar delaktighet, samt även öka trovärdigheten. Detta kommer vi förhoppningsvis att 

kunna göra verklighet av i en magisteruppsats på sikt. 

 

Syftet med vårt arbete har vi dock uppnått så tillvida, att vi genom analys av tidigare 

studier har belyst och sammanställt några av de faktorer som tycks vara av vikt för 

patientens upplevelse av delaktighet. Detta innebär dock inte att resultatet är överförbart 

i vårdens alla situationer eller kontext av till vilka faktorer som påverkar patientens 

upplevelser av delaktighet. Resultatet i våra analyserade artiklar, består i sin tur av 

respektive författares tolkningar av vilka faktorer som påverkar delaktighet, och det är 

inte alls säkert att det är patientens syn på saken som är den mest framträdande i dessa 

tolkningar. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen utgår från frågeställningarna i vår problemformulering; 

- Vad betyder delaktighet? 

- Vilka faktorer gynnar respektive missgynnar patientens upplevelse av 

delaktighet? Samt, 

- Hur erfar patienten sin delaktighet? 

 

Om vi börjar med begreppet delaktighet och dess betydelse, så har vi genom analysen 

av våra artiklar fått fram att delaktighet är ett komplext begrepp med många innebörder 

beroende av sammanhang och vilka förutsättningar som finns tillgängliga. Delaktighet, 

enligt Nationalencyklopedin (2010) betyder aktiv medverkan, men kan även i språkligt 

bruk användas ur olika perspektiv. Lägger man tonvikten på ”känslan” av delaktighet, 

ger det innebörden av att vara till nytta eller att ha medinflytande. Delaktighet 

sammankopplat till ordet patient, som ursprungligen betyder, den lidande, är inte bundet 

till något särskilt kontext. 

 

I Frank (2010) avhandling av studier gjorda på en akutmottagning, beskrivs att 

delaktighet är ett ömsesidigt samspel mellan patient och vårdare och kräver att båda 

parter tar initiativ och är aktiva på något sätt. Denna gemensamma strävan efter 

delaktighet kan uppkomma om tillfälle ges och att det är omständigheterna som skapar 

tillfället och avgör om patientdelaktighet uppnås. Det framkommer även att ingen 

medveten strategi finns för att uppnå delaktighet i detta sammanhang. Det verkar vara 

dagens verklighet trots att patientdelaktigheten är lagstiftad sedan länge (SFS 
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1982:763). Vår egen reflektion är att visst har patienten en troligtvis större chans till 

delaktighet i vården i dag, men att det är lång väg kvar att gå för att uppnå 

patientdelaktighet i vårdens alla olika sammanhang, och att mera forskning inom 

området krävs.  

 

Vårt resultat beskriver fyra faktorer som verkar vara av betydelse, enligt vår tolkning, 

för patienters upplevelse av delaktighet, Kommunikation, förhållningssätt, 

organisationens struktur och tid. Våra teman som resultatet är baserat på känns vara 

basala utifrån människors behov och förväntningar, de flesta av oss är intresserade av att 

få ta del av men även av att kunna ge information om oss själva. Behovet av att bli sedd 

och bekräftad är också ett av människans basala behov och vårdandets kärna (Eriksson 

1986). Vårdorganisationen bör också vara strukturerad på ett sådant sätt att det ges tid 

för självbestämmande, information, delaktighet och kontinuitet (Socialstyrelsen 2010). 

 

 I Frank (2010) studie, delas de faktorer som påverkar patientens upplevelse av 

delaktighet upp i externa och interna. De externa faktorerna handlar om tillgänglighet, 

och tillfälle till delaktighet, dessa faktorer kan patienten ej påverka själv. En annan 

extern faktor för patientdelaktigheten är vilket ledarskap som ligger till grund för 

vårdandet. De inre faktorerna handlar om patientens förmåga, förväntningar och vilja 

till delaktighet. I Studien av Frank, Fridlund, Baigi och Asp (2010) som ingår i Frank 

(2010) avhandling, framgår att yngre människor uppfattar sämre förutsättningar för 

delaktighet samt kämpar i högre grad för delaktighet i jämförelse med äldre. Troligtvis 

är upplevelsen av delaktighet även beroende av en rad andra faktorer såsom personliga 

egenskaper, ålder, utbildning, mm. (Sainio et al. 2001b). Enligt Frank (2010) upplever 

och förstår patienter delaktighet på skilda sätt beroende på vårdsammanhanget men att 

där också finns gemensamma drag. Det är sannolikt även en generationsfråga vad 

människor lägger i begreppet delaktighet, för en yngre människa kan det röra sig om 

vissa faktorer som är viktiga medan det för en äldre person kan vara helt andra faktorer 

som är av betydelse. 

    

Dagens vård så som vi har erfarenhet av den, styrs till stora delar av komplexa och 

”spretiga” organisationer som har svårt att ta hänsyn till den enskilde patientens egna 

behov, krav och förväntningar, både vad gäller påverkan och delaktighet i 

omvårdnaden, men även i rent medicinska beslut om alternativa behandlingsmetoder.   

När organisationen ej medger delaktighet är det även för personalen svårt att finna vägar 

till ökad delaktighet, även om vi tror att den ambitionen finns. I en studie av Timonen 

och Sihvonen (2000) har man tittat på hur man kan förändra rapporteringen mellan 

personalbyten till att utgå från patienten så kallad ”bedside reporting”, här sker 

informationsöverföringen i direkt anslutning till patienten. Här framkom att närmare 90 

procent av sjuksköterskorna och närmare 80 procent av patienterna önskade att systemet 

skulle fortgå.  Systemet innebar dock vissa brister, som exempel var det medicinska 

språket som sjuksköterskorna använde svårt för patienterna att förstå. Behov av adekvat 

och tillräckligt med information som är lätt att förstå, återkommer hela tiden i resultaten 

av våra analyserade artiklar. Likaså återkommer behovet av att bli sedd och tagen på 

allvar som människa, och se som en förutsättning för att aktivt kunna delta i den egna 

vården (Eriksson, 1986). I Frank, Asp & Dahlberg (2009a) beskriver patienterna att 

delaktighet uppnås i en ömsesidig relation där både vårdare och patient uppfattar sig 

som jämlika. Delaktigheten uppfattades i en välfungerande dialog mellan parterna, som 
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inte krävde mycket tid när patienterna tilltalades som personer och inte som 

sjukdomstillstånd.  

 

Att ta reda på mera om patienters upplevelse av delaktighet, är i allra högsta grad 

aktuellt. Studien av Frank (2010) är ett bra exempel på att ny forskning i området pågår. 

I studien tas upp att både vårdare och patienter uppfattar att gemensam delaktighet utgår 

från patienten, som är den lidande människan, och expert på sig själv (Frank, et al. 

2009a), (Frank, Asp & Dahlberg 2009b). Därmed utgår inte delaktigheten från 

professionellt expertkunnande men visar på ett samspel mellan vårdare och patienter där 

bådas expertkunskap bejakas och respekteras. 

 

Till sist, det dagliga sjuksköterskearbetet består av en rad olika arbetsuppgifter som 

framförallt styrs via hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). En av de största 

uppgifterna är att bidra till att patienten ges en aktiv medverkan, dvs. görs delaktig i sin 

egen vård. I Alma-Ata deklarationen, beskrivs “The people have the right and duty to 

participate individually and collectively in the planning and implementation of their 

health care” (WHO-1978, s. 1, IV). I svensk lagstiftning har det sedan dess gjorts en 

del förändringar vad gäller patientens rätt att delta i den egna vården, men om det i 

praktiken har blivit några större förändringar tycker vi inte är helt lätt att se 

(Socialstyrelsen 2003, Regeringens proposition 2009). 

 

2010-07-01, träder dock några tillägg i kraft i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763). Socialstyrelsen har gett ut lagförändringen, som är en handbok för 

vårdgivare, verksamhetschefer och personal (Socialstyrelsen 2010). Syftet är att ge en 

samlad beskrivning av lagstiftningen, socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

samt övriga regelverk som gäller patienters ställning och rätten till självbestämmande, 

information, delaktighet och kontinuitet. Målet med denna handbok är att underlätta 

tillämpningen så att den blir mera enhetlig över hela landet och innebär framförallt ett 

tydliggörande av när och på vilket sätt patienten skall få ”individuellt anpassad 

information” av vårdgivaren.  Det är vårdgivarens ansvar att ange mål och ge direktiv 

till verksamhetsansvariga till den inriktning som gäller för bemötande, information och 

kommunikation, med patienter och närstående (SOSFS 2005: 12). Detta innebär att 

lokala riktlinjer har utformas för att uppnå målet i lagändringen. Vi tror att detta är ett 

steg i rätt riktning för att öka patientens delaktighet. 

 

Konklusion 

För att öka patientens möjlighet till delaktighet i vården, krävs att dagens organisation 

bereder vägen. Det krävs mer kunskap, både om hur organisationens utformning 

påverkar patientdelaktighet samt om med vad vi som vårdpersonal kan bidra med för att 

öka patientens inflytande. Den bästa kunskapen får vi av de som har erfarenheter av att 

vara eller har varit patient och deras upplevelser i samband med detta. Det krävs mera 

forskning inom området, men även ett intresse för att vilja ta hand om kunskapen. Att 

patienten har rätt till delaktighet kräver också att rutiner och riktlinjer anpassas på ett 

sådant sätt att det underlättar både för den professionella vårdaren men i allra högsta 

grad för patienten. Ett exempel på att öka delaktigheten kan vara att information finns 

tillgänglig i högre grad och att personal faktiskt ges tid till att förmedla den.  
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Bilaga 1. Sökhistorik 

Sökord Databas Anntalet 

träffar  

Antalet träffar som uppfyllde 

inklusionskriterier  

Patient participation 

information, experience  

CINAHL 64 träffar 2 

Patient participation, 

information, 

experience, factors 

CINAHL 15 träffar 1 

Patient participation, 

Decision making, 

Information 

CINAHL 2 träffar 1 

Patient participation, 

Decision making, 

Information 

PubMed 144 träffar 1 
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Bilaga 2.  Granskningsprotokoll för kvalitativa studier (Forsberg & 

Wengström, 2008; Friberg, 2006; Nordström & Wilde, 2006; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006) 

 

Instruktion 

Varje fråga graderas med 3 poäng (ja), 2 poäng (delvis), 1 poäng (nej) eller 0 poäng (vet 

ej). Den erhållna poängen inom varje frågeområde summeras och den erhållna summan 

divideras med antalet besvarade delfrågor. Varje frågeområde kan på så sätt få mellan 1 

och 3 poäng. Erhålles t.ex. 2.5 poäng, höjs denna siffra till 3. För varje ska du ringa in 

det alternativ (Ja, Delvis, Nej, Vet ej) som överensstämmer med dina poäng.  

  

Ja Delvis Nej Vet ej 

Frågeområde A. Syfte 
Är syftet med studien tydligt  

beskrivet?  3 2 1 0 

Kommentar:___________________________________________________________

_________ 

Ja Delvis Nej Vet ej 

Frågeområde B. Metod 
Redogörs för vilken kvalitativ  

metod som har använts? 3 2 1 0 
Är designen av studien relevant  

för att besvara  frågeställningen? 3 2 1 0 

Kommentar:___________________________________________________________

____________ 

Ja Delvis Nej Vet ej 

Frågeområde C. Urval 
Är urvalskriteriet för  

undersökningsgruppen tydligt 

 beskrivna?  3 2 1 0 
Beskrivs var undersökningen  

genomfördes?  3 2 1 0 
Beskrivs var undersöknings- 

gruppen kontaktades? 3 2 1 0 
Beskrivs när undersöknings- 

gruppen kontaktades? 3 2 1 0 
Beskrivs hur undersöknings- 

gruppen kontaktades? 3 2 1 0 
 Beskrivs vilken urvalsmetod  

som användes (ex. strategiskt  

urval, snöbollsurval, teoretiskt  

urval)?  3 2 1 0 
 Beskrivs den inkluderade  

Undersökningsgruppen på ett  

tydligt sätt (ex. ålder, kön,  

utbildning)?  3 2 1 0 
 Är undersökningsgruppen  

lämplig?  3 2 1 0 

Kommentar:___________________________________________________________

____________ 

Ja Delvis Nej Vet ej 
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Frågeområde D. Datainsamling  

 Beskrivs vem som utförde  

datainsamlingen ?  3 2 1 0 
Beskrivs vilka datainsamlings- 

metoder som använts på ett  

tydligt sätt (vilken typ av frågor  

som användes)?  3 2 1 0 

Är data systematiskt samlade  

(finns formulerade frågeområden,  

intervjuguide)?  3 2 1 0 

Kommentar:___________________________________________________________

____________ 

Ja Delvis Nej Vet ej 

Frågeområde E. Dataanalys 
Beskrivs hur begrepp, teman och  

kategorier är utvecklade och tolkade  

på ett tydligt sätt ? (ex. finns  

beskrivning/tabell över hur  

kondensering och abstraktion skett,  

citat som stärker)  3 2 1 0 
Är analys och tolkning av resultat  

diskuterade?  3 2 1 0 
Är resultaten trovärdiga? 3 2 1 0 

 Är resultaten pålitliga? 3 2 1 0 
Finns stabilitet och överens- 

stämmelse?  3  2 1 0 

Kommentar:___________________________________________________________

____________ 

 

 

Ja Delvis Nej Vet ej 

Frågeområde F. Etiska frågor 
Finns det tillräckligt beskrivet  

hur deltagarna informerats?  

(muntligt, skriftlig, frivillighet,  

konfidentialitet)  3 2 1 0 
Finns det beskrivet om forskarna 

 har inhämtat informerat  

samtycke?  3 2 1 0 
Har etisk kommitté godkänt  

studien (eller diskuteras detta)? 3 2 1 0 

Kommentar:___________________________________________________________

____________ 

Ja Delvis Nej Vet ej 

Frågeområde G. Diskussion 
Är de tolkningar som presenteras 

 baserat på insamlad data? 3 2 1 0 
Går det att återkoppla resultaten  

till den ursprungliga forsknings- 

frågan?  3 2 1 0 
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Har resultaten klinisk  

relevans?  3 2  1 0 
Diskuteras metodologiska 

 brister och risk för bias? 3 2 1 0 

Kommentar:___________________________________________________________

____________ 

Sammanvägd poängbedömning 

Den erhållna poängen (3, 2 eller 1) för varje frågeområde ovan summeras. Hösta poäng 

är 21 och lästa poäng är 7. Den sammanvägda bedömningen, Hög, medelhög eller låg 

ringas in. 

 

Hög vetenskaplig kvalitet (19-21p)  

 

Medelhög vetenskaplig kvalitet (12-18p)  

 

Låg vetenskaplig kvalitet (7-11p) __ 
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Bilaga 3. Översikt av analyserade artiklar 

Titel: 

Författare: 

Tidskrift:  

Årtal: 

Perspektiv       

 

Problem och 

syfte  

Metod        Resultat 

 

Patienters 

upplevelser av 

delaktighet i 

vården. 

Kiessling, 

Kjellberg 

Vård I norden, 

2004 

Patientperspek-

tiv 

Beskriva 

patienters 

erfarenheter av 

delaktighet i 

vården och att 

kartlägga vilka 

faktorer 

patienterna 

upplevde ha 

betydelse för 

deras delaktighet.  

Kvalitativ 

metod. 

Fenomenolog-

isk ansats, för 

att möta 

människors 

vardagsvärld 

eller deras 

livsvärld. 

  

Tre teman 

framkom i 

analyserna av 

intervjuarna: 

behov av samtal, 

behov av 

kontinuitet i 

kontakten med 

vårdpersonalen 

och behov av 

kontroll.  

Alla tre var 

viktiga för och 

påverkade 

patientens 

möjlighet till 

delaktighet. 

 

 

 

 

 

Patient 

participation in 

Nursing care 

from a Patient 

perspective: 

A grounded 

theory study. 

Larsson, Sahlsten,  

Sjöström, 

Lindencrona & 

Plos 

Scandinavian 

journal of caring 

science, 

2007 

Patientperspek-

tiv 

Utforska 

betydelsen av 

patient- 

delaktighet i 

omvårdnaden, 

utifrån ett 

patientperspektiv.  

Grounded 

theory metod  

Patienters 

beskrivning av 

patient-

delaktighet kan 

delas in i fyra 

kategorier som  

påverkar 

varandra: 

tillmötesgående 

atmosfär, 

emotionell 

respons, 

samförstånd och 

rättigheter. 
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Patients with 

cancer: Their 

approaches to 

participation in 

treatment plan 

decisions. 

Ramfelt, Lützén 

Nursing Ethics, 

2005 

 

Patientperspek-

tiv 

Syftet var att 

undersöka 

patienters 

upplevelser av 

delaktighet i sin 

behandlingsplan 

hos patienter som 

nyligen 

behandlats för en 

colorectalcancer. 

Kvalitativ 

metod, 

Grounded 

theory 

Resultatet 

beskrivs i 

termerna; 

följsamhet med 

delaktighet- 

öppen dialog och 

bekräftande 

dialog, samt 

följsamhet utan 

delaktighet som 

förknippas med 

känslor av 

osäkerhet och 

brist på 

förtroende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploring the 

decision-making 

preferences of 

people with 

colorectal cancer. 

Beaver, Jones, 

Susnerwala, 

Craven, 

Tomlinson, 

Witham & Luker 

Health 

Expectations, 

2005 

 

 

Patientperspek-

tiv 

 

Att utforska 

patienters 

uppfattning om 

delaktighet i 

beslut om 

behandlingar, 

omvårdnads-

situationer och 

faktorer som 

främjar eller 

hindrar patienter 

från att fatta 

beslut. 

Kvalitativ 

metod 

För patienterna 

handlar 

delaktighet i 

beslutsfattande 

om att vara 

informerad och 

känna sig 

delaktig i 

processen. 

Oavsett om de 

fattade några 

beslut eller inte. 
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Considering non-

participation in 

health care. 

Eldh, Ekman & 

Ehnfors 

Health 

Expectations 

2007 

 

Patientperspek-

tiv 

Syftet var att 

skildra patienters 

icke-delaktighet i 

en varierande 

patientgrupp med 

nyligen upplevda 

vårderfarenheter. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Fyra 

huvudsakliga 

teman framkom 

som ligger till 

hinder för 

patientens 

delaktighet i 

vården; 

Organisationen 

medger ej 

delaktighet. 

Avsaknad av 

information om 

behandlingar, 

ordinationer mm. 

Leder till en 

bristande 

förståelse. 

Otrygghetskänsla 

Att inte bli tagen 

på allvar och bli 

visad hänsyn till.    

Cancer patient´s 

views and 

experiences of 

participation in 

care and decision 

making. 

Sainio, Lauri & 

Eriksson 

Nursing Ethics, 

2001 

 

 

 

Patientperspek-

tiv 

Syftet var att 

åskådliggöra 

vuxna 

cancerpatienters 

upplevda 

erfarenheter av 

delaktighet i 

beslutsfattande 

och vilka 

förutsättningar 

som krävs för att 

uppnå 

delaktighet. 

Focused 

interviews 

Resultatet 

avslöjar 

betydande 

variationer i 

patientens syn på 

delaktighet i sin 

vård och i att 

fatta beslut. 

Resultatet 

redovisar även 

patientens syn på 

vilka faktorer 

som ger 

förutsättningar 

som främjar 

respektive 

begränsar 

patientdelaktig-

het och även 

vårdarens 

förutsättningar 

till att främja 

samt begränsa 

patientdelaktig-

het.  
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 Discharge 

planning: 

“fooling our-

selves?”- Patient 

participation in 

conferences 

Efraimsson, 

Sandman, Hydén 

& Rasmusen 

Journal of clinical 

nursing, 

2005 

 

Patientperspek-

tiv 

Syftet var att 

belysa och 

beskriva 

kommunika-

tionen i samband 

med 

vårdplaneringar.  

Videoinspelade 

intervjuer som 

sedan 

nedskrivits 

ordagrant. All 

visuell 

information har 

inte tagits med i 

detalj.  

Resultatet 

sammanfattas i 

tre teman; 

Patientdelaktig-

het i 

beslutsfattande - 

ett opålitligt 

löfte. 

Strävan efter 

enighet - 

patientens 

reaktion på 

underförstådda 

villkor. 

Försvar av den 

egna 

organisationen - 

gentemot 

patienten. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Patient 

participation in 

decision making 

about care: The 

cancer patients 

point of view 

Sainio, Eriksson 

& Lauri 

Cancer nursing 

2001 

 

 

 

 

Patientperspek-

tiv 

Att ta reda på hur 

cancer patienter 

uppfattar sin 

delaktighet i 

beslutsfattande 

och se vilka 

faktorer som ur 

deras synvinkel 

främjar och 

begränsar 

delaktighet.  

Focus group 

 

Resultatet 

mynnar ut i tre 

kategorier: 

Patientens 

uppfattning av 

delaktighet i 

beslut. Faktorer 

som främjar 

delaktighet i 

beslut. Faktorer 

som hindrar 

delaktighet i 

beslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 


