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Abstrakt 

Syftet med denna litteraturstudie har varit att beskriva begreppet delaktighet i 

relation till omvårdnad och lyfta fram vad sjuksköterskan i sitt arbete kan bidra 

med för att stärka patientens delaktighet och vilka behov patienter har för att 

känna delaktighet. I litteraturstudien analyserades tolv vetenskapliga artiklar 

med en manifest kvalitativ ansats och detta resulterade i tre kategorier som 

beskriver sjuksköterskors perspektiv samt tre kategorier ur som beskriver 

patientens perspektiv. Det framkom i resultatet att sjuksköterskan ska kunna ge 

relevant information, skapa förtroende och visa respekt för att patienten ska 

känna sig delaktig. Patienterna behov resulterade i att de behöver kunskap och 

information om situationen de befinner sig i, att ses som en hel människa och få 

besluta om sin situation samt att ibland kunna få överlåta sin delaktighet. 

Resultatet visade också att en ökad delaktighet hos patienter kan leda till ett 

snabbare tillfrisknande och ökat välbefinnande då de har möjlighet att 

påverka och delta i de beslut som fattas angående vård och behandling. 

 

Nyckelord: delaktighet, egenmakt, sjuksköterska, patient, litteraturstudie. 
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Denna litteraturstudie fokuserar på hur patientens delaktighet kan stärkas i omvårdnadsarbetet 

och detta ur dels sjuksköterskans perspektiv, men också patientens eget perspektiv. För den 

som är sjuk eller närstående är det av betydelse att få ett gott bemötande där förväntningar på 

och behov av vård tillgodoses, beskrivs av Söderberg, Olsson och Skär (2012). Enligt 

Fredriksson och Eriksson (2003) är alltid relationen mellan den som är sjuk, de närstående 

och den som vårdar centralt när omvårdnad utövas. För att omvårdnad ska ske på ett sätt där 

patienter och de närstående känner sig bekräftade är delaktighet en viktig utgångs- punkt för 

att öka motivation, förbättra behandlingsresultat, skapa större tillfredsställelse med vården 

samt minska stress och ångest (Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos, 2011). Detta lyfts även 

fram i svensk lagstiftning, Hälso- och sjukvårdslagen § 2a, där det bland annat beskrivs att 

vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt ska främja 

goda kontakter mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. Vården och behandlingen 

skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.  

 

Delaktighet ligger nära begreppet empowerment som ofta översätts med egenmakt. 

Empowerment är ett mångtydigt begrepp och Payne (2002) beskriver att empowerment 

hjälper personer att få makt över beslut och handlingar som rör deras egna liv. Empowerment 

kan uppnås genom att stärka självförtroendet och den egna förmågan, vilket sker genom att 

makt från omgivningen istället flyttas till personerna själva. Enligt Björck-Åkesson och 

Granlund (2004) uppstår delaktighet genom individens samspel med sin miljö och innebär att 

vara autonom och bestämma över sitt eget liv. Andra betydelsefulla sidor av delaktighet är 

också motivation, vilja, personliga mål och roller. Delaktighet eller egenmakt beskrivs av 

Nyatanga och Dann (2002) som både en process och ett resultat som innebär individens 

förmåga att inifrån sig själva dra makt att påverka eller kontrollera viktiga händelser i livet. 

Målet med att kunna kontrollera sitt liv är att uppleva välbefinnande. I vårdmiljöer är 

ideologin om delaktighet ett populärt sätt att förbättra patientens känsla av kontroll över deras 

välbefinnande. Trots att allmän information och patientutbildning finns tillhands för att 

underlätta patientens delaktighet måste det påpekas att det krävs mycket mer. Det som krävs 

är ett positivt samspel mellan sjuksköterska och patient för att skapa ett ömsesidigt förtroende 

och förståelse av hälsa och behov. Denna diskussion är särskilt viktig eftersom att hälso- och 

sjukvårdspersonal ofta kan påverka de val som finns tillhands för den vård som är aktuell för 

patienten, vilket kan innebära en risk i och med att patientens egna erfarenheter inte tillvaratas 

i tillräcklig utsträckning (Nyatanga & Dann 2002). 
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Nyatanga och Dann (2002) beskriver vidare att det finns problem vad gäller att ta tillvara på 

patienternas erfarenheter och vissa av dem härrör från den hierarkiska och auktoritära typen 

av omvårdnad. När det gäller sjuksköterskors förmåga att stärka patientens delaktighet 

framkommer att det finns hinder i kontakten med patienten. Dessa hinder är associerade med 

en aktuell uppfattning av de filosofiska grunder för delaktighet och den traditionella mentala 

uppfattningen som ser patienten som passiv. En del av svårigheten är att omvårdnad 

fortfarande är hierarkisk och huvudsakligen används en auktoritär stil. Filosofin om 

självbestämmande tyder på att samspelet mellan sjuksköterska och patient bör vara lika och 

ömsesidig. För att patienter ska känna delaktighet måste sjuksköterskan verkligen se 

individens behov, val och förmåga att fungera som viktig. Utan denna förändring kommer 

patientens delaktighet i omvårdnaden aldrig att förverkligas. 

 

Söderberg, Olsson och Skär (2012) beskriver att samverkan på ett behagligt sätt med sjuka 

personer kräver en kommunikation och förståelse för patienten som sträcker sig bortom den 

kunskap som idag används inom omvårdnad. Sjukvårdens yttersta mål är att lindra lidande. 

Paradoxalt nog är det väl dokumenterat att vissa omvårdnadssituationer kan skapa lidande 

bland patienter. En förutsättning för att skydda människovärdet i vården, är en medvetenhet 

om sårbarheten hos människor som är sjuka och deras behov av sjuksköterskan som ska sörja 

för deras behov. Personer som behandlats med värdighet i möten med vården redovisar en 

bättre följsamhet till behandling, högre tillfredsställelse till vården och effektivare 

förbyggande vård. Mänskliga möten i vården kan också kännetecknas av missnöje, särskilt 

när patienter känner att kommunikationen och informationen från sjuksköterskan varit 

otillräcklig och när personal uppträtt på ett otrevligt sätt. 

 

Det finns inga sjukdomar, enbart människor med sjukdom. Varje sjukdom kan ses som ett hot 

mot människans värdighet. Om du vill föra en människa mot ett bestämt mål måste du först 

finna den människan där hon eller han befinner sig och börja just där. Det handlar främst om 

att lyssna på den sjuka människan och försöka förstå vad personen uttrycker och vill förmedla. 

Omvårdnad innebär omsorg och omtanke om medmänniskor och att möta varje människa 

förutsättningslöst. För att stödja hälsa är det därför viktigt att hela människan är i fokus i varje 

möte inom vården (Söderberg et al., 2009). Hälsa trots sjukdom beskrivs av Jumisko, Lexel 

och Söderberg (2007) som att kunna leva ett så vanligt liv som möjligt; att kunna sova, vakna 

upp, andas, se, äta, skriva, vara ute, lyssna på musik eller ta hand om sina barn. Att vara 
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medveten om sin hälsa och allt det goda i sin värld är ett sätt att ta hand om sig själv. Man 

mår bra när man återigen kan styra sitt dagliga liv istället för att andra människor gör det. Att 

må bra är att ha kontroll över sitt dagliga liv och själv komma ihåg saker. För att 

sjuksköterskan ska kunna stödja hälsa och välbefinnande bör all information och diskussion 

och frågor om vad, varför och hur utgå från den sjuke personen. 

 

I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) beskrivs att 

sjuksköterskan ska tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl som 

förmågan att tillvara ta det friska hos patienten. Hon ska även kunna ge stöd och vägledning 

för att möjliggöra för patienten att vara delaktigt i sin vård och behandling. 

 

Socialstyrelsen (2010), beskriver att en god vård ska bland annat kännetecknas av att den är 

patientfokuserad, jämlik, säker och ska genomföras i samråd och med respekt för patientens 

självbestämmande och integritet. Det ställer krav på att det finns ett ledningssystem för 

kvalitets- och patientsäkerhetsarbete som också omfattar möjligheterna till patientinflytande, 

det vill säga bemötande, information, delaktighet och kontinuitet. All hälso- och sjukvård är 

med några få undantag frivillig för patienten (jfr 2 kap. 6 § regeringsformen, förkortad RF). 

Rätten till information och inflytande är av avgörande betydelse för patientens möjlighet att 

utöva sitt självbestämmande och vara delaktig i vården. Det finns däremot ingen formell 

skyldighet för patienten att utöva sitt självbestämmande. Patienten kan överlämna till hälso- 

och sjukvårdspersonalen eller någon närstående att till exempel ta ställning till valet av 

behandlingsalternativ i en viss situation. Patienten har rätt att avstå från en behandling, men 

kan inte kräva att få en annan behandling istället.  

 

Socialstyrelsen (2010) beskriver vidare att vårdpersonalens människosyn/förhållningssätt 

påverkar hur patientens behov tolkas. Det behövs därför stöd och utbildning för att 

medvetandegöra den egna rollens betydelse och öka förståelsen för både möjligheter och 

begränsningar i det egna beteendet/förhållningssättet.  

 

Manning-Walsh et al. (2004) skriver att patienten är både lärare och expert. Sjuksköterskan 

utvecklar förmågan att lyssna och ta sig tid att verkligen förstå patientens historia. Det är ur 

detta sammanhang som sjuksköterskan kan förstå hur nuvarande och tidigare hälsotillstånd 
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inverkar och förändrar patientens livssituation. Sjuksköterskan försöker uppnå en förståelse 

av patientens livssituation istället för att tvinga in traditionell vård. Hälsofrågor ska övervägas 

utifrån ett sammanhang av patientens levda erfarenheter vilket medför en bredare och djupare 

förståelse. Man bör sätta hierarkin åt sidan så att all sjukvårdpersonal inom olika discipliner 

likväl som stödverksamheter samt ledning, kan lära sig av varandra genom att dela med sig av 

sin egen kunskap.  

 

Denna litteraturstudie ger ny kunskap om begreppet delaktighet i omvårdnaden då både 

sjuksköterskans och patientens perspektiv beskrivs och problematiseras. 

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka begreppet delaktighet i relation till omvårdnad.  

 

Frågeställningar 

Hur beskriver sjuksköterskor omvårdnadsåtgärder som stärker patientens delaktighet? 

Vilka behov beskrivs av patienter för att känna delaktighet? 

 

Metod 
Design 

Denna litteraturstudie bygger på resultat från empiriska studier med kvalitativ ansats.  

Avsikten är att beskriva erfarenheter av delaktighet ur både sjuksköterskans perspektiv och 

patientens perspektiv. Polit och Beck (2008) beskriver betydelsen av att samla 

omvårdnadsforskning på ett systematiskt sätt att för att kunna identifiera tillämpningar av 

resultat och behov av vidare forskning. 

Litteratursökning 

Litteratursökning genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed och PsykINFO. De sökord vi 

använt är: patient participation, empowerment, nursing care och patient relations. Även de 

booleska sökoperatorerna AND och/eller OR har använts (tabell 1). De originalstudier som 

inkluderades var vetenskapligt publicerade och granskade. Dessa svarade mot det 

övergripande syftet och de två frågeställningar som formulerats. Studierna var publicerade 

mellan åren 2000 till 2011 och de deltagare som ingick utgjordes av vuxna patienter samt 

sjukvårdspersonal. Studier där deltagare utgjordes av barn, personer med demens, patienter 

inom palliativ vård samt närstående exkluderades.  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

PubMed 2012.03.05 

Sökning *) Söktermer Antal träffar Valda artiklar 

1 MSH Patient participant 7886  

2 MSH Empowerment 3480  

3 MSH Nursing care 80159  

4  1 OR 2 11195  

5  4 AND 3 380  

6  4 AND 3** 103 5 

**Limits – english, all adult: 19+ years 

CINAHL with fulltext (EBSCO) 2012.03.05 

Sökning *) Söktermer Antal träffar Valda artiklar 

7 MH Patient participation 8530  

8 MH Empowerment 5743  

9 MH Nursing care 10436  

10  7 OR 8 13922  

11  10 AND 9 90  

12  10 AND 9** 24 4 

2012-03-20 

13 MH Patient relations 16008  

14 MH Empowerment 5743  

15  13 AND 14 242  

16  13 AND 14** 56 6 

** Limiters – Peer Reviewed; English Language; Exclude MEDLINE records 

PsycINFO 2012-03-05 

Sökning *) Söktermer Antal träffar Valda artiklar 

17 Thesaurus Patient participation 1143  

18 Thesaurus Empowerment 5365  

19 Thesaurus Nursing care 11656  

20  17 OR 18 AND 19 75 3 

*MSH –Mesh termer i databasen PubMed, MH – Major Headings i databasen CINAHL, Thesaurus i databasen 

PsycINFO. 

 

Kvalitetsgranskning 

Totalt resulterade litteratursökningen i 18 studier varav 11 svarade mot det övergripande 

syftet med frågeställningar. Sju artiklar valdes bort då inte abstraktet svarade mot syftet och 

frågeställningar samt att en artikel var en meta-analys. De 11 (n=11) vetenskapliga studierna 
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som valdes ut har kvalitetsgranskats i enlighet med en modell för granskning av kvalitativa 

studier som beskrivs av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Kvalitetsgranskningen utgick 

från att värdera kvaliteten gällande forsknings- processens delar i de olika studierna. Vi har 

poängsatt med ett poäng för ett positivt svar utifrån granskningsprotokollets frågor. Poängen 

omvandlades sedan till procent, låg kvalitet 60-69%, medel 70-79% och hög 80-100% . En 

studie med hög kvalité ska innehålla ett tydligt beskrivet sammanhang, ett etisktresonemang, 

en tydlig frågeställning och en välbeskriven metod Willman et al. (2006). 

Alla de 11 studierna bedömdes ha tillräckligt hög kvalitet (medel eller hög) för att inkluderas i 

litteraturstudien. Tre av artiklarna bedömdes ha en medelkvalitet på grund av att resultaten i 

studierna inte var logiskt beskrivna samt saknade etiskt resonemang. Resultatet av 

granskningen redovisas i tabell 2. 
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Tabell 2. Artiklar som används i analys (n=11) 

Författare/år/ 
land 
 

Typ av  
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Sahlsten et al 
(2009) 
Sverige. 

Kvalitativ 
 

16 legitimerade 
sjuksköterskor 

Fokusgruppintervju, 
innehållsanalys 

Sjuksköterskan 
beskriver att 
patientens roll i 
sjukvården ska 
stödjas genom 
att skapa nära 
relationer, att 
lära känna 
patienten och 
förstärka 
dennes 
kapacitet. 

Hög 

Schwerdt et al 
(2011) USA. 

Kvalitativ 40 inneliggande 
patienter. 

Semistrukturerad 
forskningsintervju. 
Kvalitativ innehålls 
analys, deskriptiv 

Patienterna 
beskrev att de 
upplevde sig 
mer 
uppdaterade 
och fick en 
känsla av 
trygghet när de 
fick sina röster 
hörda. 

Medel 

Frank et al 
(2007) 
Sverige. 

Kvalitativ Tre läkare, fyra 
sjuksköterskor, 
fyra 
undersköterskor. 

Fenomenologisk,  
ostrukturerad 
forskningsintervju. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Vårdpersonalen 
beskriver att 
patienter är 
delaktiga 
endast när 
vårdpersonalen 
ger möjlighet 
till detta. 

Hög 

Schipper et al 
(2011) 
Holland. 

Kvalitativ 62 deltagare med 
hjärnskador, 25-
60 år.  

Semistrukturerade 
intervjuer, 
fokusgrupp 
intervjuer. 
Innehållsanalys 

Patienterna 
beskriver att 
tex försämrat 
tal ger en sämre 
delaktighet då 
de har svårt att 
uttrycka 
upplevelser och 
känslor. 
 
 
 

Hög 
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Forts. tabell 2. Artiklar som används i analys (n=11) 
 
Anderberg & 
Berglund 
(2009) 
Sverige. 

Kvalitativ 15 deltagare 
varav nio kvinnor 
och sex män, 
ålder 73-98 år. 

Fenomenologisk-
hermeutisk, 
forskningsintervju. 
Innehållsanalys. 

Patienterna 
beskriver att de 
försöker vara 
aktiva i sin 
vård på sina 
egna villkor för 
att få en känsla 
av kontroll i 
sina liv. 

Hög 

Larsson et al 
(2007) 
Sverige. 

Kvalitativ 
Grounded 
Theory. 
 

26 inneliggande 
och utskrivna 
patienter. 

Sex 
fokusgruppintervjuer. 
Grounded Theory. 

Patienterna 
beskriver att de 
behöver förstå 
vad som händer 
och vara 
tillräckligt 
informerade för 
att känna 
säkerhet och 
oberoende och 
kontroll över 
sin egen 
situation. 
Relationen 
mellan 
sjuksköterska 
och patient bör 
vara deltagande 
och inte 
hierarkisk för 
att underlätta 
patientens 
förmåga att ta 
egna beslut. 

Hög 

Berg et al 
(2010) 
Sverige. 

Kvalitativ 12 legitimerade 
sjuksköterskor. 

Fokusgruppintervjuer
Innehållsanalys 

Sjuksköterskor 
beskriver att 
samspelet 
mellan 
sjuksköterskor 
och patienter är 
viktig och att 
fokusera på den 
individuella 
personen. 

Medel 

Nygårdh et al 
(2011) 
Sverige. 

Kvalitativ 20 varav sex 
kvinnor och 16 
män kroniskt 
sjuka patienter. 
Ålder 38-86 år. 

Forskningsintervju. 
Latent, induktiv 
innehållsanalys. 

Egenmakt för 
patienten 
skapas genom 
förtroende och 
lärande genom 
möten mellan 
patient och 
personal. 
 

Hög 
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Forts. tabell 2. Artiklar som används i analys (n=12) 
 
Kettunen et al 
(2003) 
Finland. 

Kvalitativ 19 sjuksköterskor 
varav 1 man, i 
åldern 24-50 som 
gjorde två 
videosamtal var 
med olika 
patienter. 38 
patienter varav 
24 kvinnor och 
14 män i åldern 
18-70 år. 

Öppet samtal. 
Induktiv, manifest. 
Konversationsanalys. 

Sjuksköterskor
s förmåga att 
utföra  
känslomässiga 
och trevande 
samtal ökar 
patientens 
delaktig.  

Medel 

Larsson et al 
(2011) 
Sverige. 

Kvalitativ 18 män och åtta 
kvinnor i ålder 
32-87. 

Fokusgrupp 
intervjuer. 
Innhållsanalys 

Patienterna 
upplever att 
sjuksköterskors 
attityder 
försvårar deras 
delaktighet. 

Hög 

Kiessling & 
Kjellgren 
(2004) 
Sverige. 

Kvalitativ Fyra män och 
fyra kvinnor, 
inneliggande, 
fyra var mellan 
25-40 år, fyra var 
mellan 60-76 år. 

Fenomenologisk 
innehållsanalys 

Det beskrivs att 
behovet av 
delaktighet kan 
variera 
beroende på 
var i 
sjukdomsproce
ssen 
personen 
befinner sig. 
Genom att 
samtala med 
patienten 
kan 
vårdpersonalen 
få kunskap 
om patientens 
syn på sitt 
hälsotillstånd 
och behov av 
delaktighet. 

Hög 
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Analys 
Enligt Downe-Wamboldt (1992) kan en kvalitativ innehållsanalys användas när människors 

upplevelser ska beskrivas för att analysera data. Det finns två olika ansatser inom kvalitativ 

innehållsanalys, latent och manifest. Den latenta ansatsen söker bakomliggande meningar och 

betydelser, den manifesta ansatsen studerar det som faktiskt sägs i texten. För att analysera 

data genomfördes en sekundäranalys av redan publicerade originalstudier (jfr. Morse, 1994). 

Som utgångspunkt för analysen användes en manifest kvalitativ innehållsanalys beskriven av 

Downe-Wamboldt (1992). Analysens karaktär kan beskrivas som deduktiv då en beskrivning 

av delaktighet användes för att identifiera textenheter som svarade mot syftet. Detta innebär 

enligt Elo och Kyngäs (2007) att gå från det generella för att beskriva det specifika fokuset 

gällande denna litteraturstudie. 

 

Analysarbetet inleddes med att de studier som valts ut lästes i sin helhet för att få en 

uppfattning om dess innehåll. Litteraturstudiens övergripande syfte samt frågeställningar var 

vägledande då textenheter identifierades. För att beskriva delaktighet har utgångspunkten 

varit den beskrivning av delaktighet som gjorts av Nyatanga och Dann (2002), vilka menar att 

delaktighet innebär benämningar såsom; kontroll över sitt liv, autonomi, motivation, vilja, 

personlig mål, roller och ömsedigt förtroende. Analysen skedde genom att textenheter som 

svarade mot denna beskrivning samt litteraturstudiens syfte extraherades. Då 

frågeställningarna utgick från ett sjuksköterskeperspektiv samt ett patientperspektiv 

genomfördes två separata analyser. Samtliga textenheter översattes till svenska för att sedan 

kondenseras. Kondenseringen innebar att kärninnehållet i varje textenhet lyftes fram (jfr. 

Downe-Wamboldt, 1992). Textenheterna numrerades för att det skulle vara möjligt att härleda 

dessa till respektive studie som utgjorde data. Därefter genomfördes en kategorisering av de 

kondenserade textenheterna. De kondenserade textenheterna som hade ett likande innehåll 

sammanfördes i olika kategorier som namngavs. Likheter i de olika kategorierna fördes 

samman i flera steg för att på så vis reducera antalet kategorier för att få fram ett antal 

slutkategorier. Innehållet i de studier som ingick i analysen kategoriserades utifrån de två 

frågeställningarna som formulerats. Downe-Wamboldt (1992) beskriver att kategorisering 

används för att generera kunskap och öka förståelsen av ett fenomen. 
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Resultat 
Resultatet presenteras med utgångspunkt från frågeställningarna i två delar med en 

förklarande text och valideras med citat från studierna som ingått i analysen. 

 

Beskrivning av kategorier ur sjuksköterskors perspektiv 

Analysen av sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnadsåtgärder som stärker patientens 

delaktighet i Hälso- och sjukvården resulterade i tre kategorier där det framkom att det är 

viktigt hur information ges, vikten av ett ömsesidigt förtroende mellan sjuksköterska och 

patient samt att sjuksköterskan visar en respektfull attityd.  

 

Omvårdnadsåtgärder som stärker patienters delaktighet beskriven av sjuksköterskor 

presenteras i tabell 3. 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=3) 

Kategorier 

Att ge information 

Att skapa förtroende 

Att visa respekt 

 

Att ge information 

Studier (Sahlsten et al., 2009; Frank, Asp & Dahlberg, 2008) visar att sjuksköterskor hade en 

erfarenhet av att den information de gav gjorde att patienterna kunde vara delaktiga i beslut 

som rör deras vård. Sjuksköterskorna upplevde även att den information de gav stärkte 

patientens kunskaper om den situation de befann sig i vilket ledde till att patienterna upplevde 

trygghet och mindre oro.  Sahlsten et al. (2009) beskriver att sjuksköterskor måste sträva efter 

att leda patienterna till betydelsefulla erfarenheter, upptäckter, lärande och utveckling som 

kan stimulera patienten till delaktighet genom information och lärande.  

 

“The nurse gradually build up patients’ active participation and ability to take 

responsibility and utilise their own full potential for self-care and self-management. The 

nurse provides feedback to stimulate and encourage the patient as a successful doer or 

owner of altered knowledge. This might have a positive influence on the patient’s actions 

and learning to achieve new experiences” (Sahlsten et al., 2009). 
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Frank, Asp och Dahlberg (2008) beskriver i studien att sjuksköterskan strävar efter att 

förmedla information i det enskilda fallet, förväntad väntetid och förfarandet på 

akutmottagningen både muntligt och skriftligt. Informationen förväntas göra patienterna 

delaktig i sin egen situation.  

 

Neville (2003) beskriver i studien att när människan drabbas av sjukdom hamnar de snabbt i 

en värld av otrygghet. Detta kopplat till ett potentiellt hot där otrygghet är ett resultat av 

sjukdom som skapar en psykosocialstress. I studien (Larsson et al., 2011b) beskrivs att det är 

viktigt att patienterna blir motiverade och engagerade av den information de får. 

Informationen är grunden till patientens delaktighet och de måste hitta acceptabla tolkningar i 

det som sker. Informationen måste vara adekvat, individuellt anpassad och koordinerad samt 

entydig. Sjuksköterskor behöver använda pedagogiska strategier som främjar inlärning med 

fokus på patientens möjlighet till reflektion. 

 

Studien (Berg et al., 2010) beskriver att sjuksköterskor upplever att information ökar 

patientdelaktigheten vilket kan göra dagen mer oförutsägbar. Sjuksköterskorna menade att 

patienternas delaktighet var viktig, medan andra gånger ville man inte ha någon delaktighet på 

grund av upplevd tidsbrist. Detta utgör ett etiskt dilemma mellan att vara förmyndaraktig och 

patientens rätt att vara självständig. 

 

Att skapa förtroende 

Studier (Sahlsten et al., 2009; Frank, Asp & Dahlberg, 2008) beskriver, att skapa förtroende 

hos patienten, är en viktig del för att de ska våga ställa frågor och berätta om sin situation. Att 

få patientens förtroende leder till trygghet som stärker deras delaktighet. Kettunen, Poskiparta 

och Karhila (2003) beskriver två sätt att samtala med patienter, känslomässigt och trevande. 

Den känslomässiga frågan uppmuntrade patienten att berätta om sina känslor, erfarenheter 

och funderingar vilket ledde till stärkt delaktighet hos patienten. Det trevande samtalet 

innebar att sjuksköterskan repeterade ord, svarade med ofullständiga meningar samt hade 

pauser i samtalet för att locka patienten till delaktighet.  

 

“Creating confidence is concerned with nurses believing in and showing 

acknowledgement of the patients’ ability and will to realise their own potential. 

Trust and honesty were emphasised as a prerequisite of their cooperation.” 

(Sahlsten et al., 2009). 
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Att visa respekt 

Studier (Sahlsten et al., 2009; Frank, Asp & Dahlberg, 2008) beskiver att respektera patienten 

innebär att sjuksköterskan måste våga tillåta patienterna att ta egna beslut angående sin 

situation och respektera patientens autonomi för att öka deras delaktighet. Sjuksköterskor 

beskriver att, för att kunna stärka delaktigheten, behövs kvaliteter såsom empati, mod, 

engagemang, intuitiv förståelse, flexibilitet samt att uppskatta olikheter, att ha tolerans, 

samarbetsförmåga och vilja kompromissa. 

 

“Showing respect is concerned with positive attention to and consideration towards a 

patient. Nurses support patients in voicing their own opinions and experiences, which are 

focused on and taken seriously. What the patient wants is the starting point and I strive to 

meet his wishes. …It is the patient who is the expert on his own situation. I show respect 

for what the patient says; it is okay to express one’s own opinion and think like the 

patient does.” (Sahlsten et al., 2009).  

 

Rundqvist och Lindström (2005) beskriver att sjuksköterskor inte har monopol på hälsa. De 

måste respektera den enskilde patientens förmåga att fatta egna beslut. Patienten kan stärka 

sin delaktighet med hjälp av sjuksköterskan men sjuksköterskan kan inte på egen hand stärka 

patienten. Sjuksköterskan måste avstå sina kontrollbehov och sin övertygelse om att de vet 

bäst istället måste de sträva efter ömsesidig respekt mellan dem och patienten. 

 

Beskrivning av kategorier ur patientens perspektiv 

Analysen av de behov som beskrivs av patienter för att känna delaktighet i Hälso- och 

sjukvården resulterade i tre kategorier. Det framkom att det är viktigt att få kunskap och 

information på ett lättförståeligt sätt och i rätt tid, patienterna vill bli sedda som en hel 

människa, få göra sin röst hörd för att kunna besluta om sin situation samt att inte behöva vara 

delaktig när de är som sjukast.   

 

Behov som beskrivs av patienter för att känna delaktighet presenteras i tabell 4. 

Tabell 4. Översikt av kategorier (n=3) 

Kategorier 

Att få kunskap och information 

Att vilja bli sedd och besluta om sin situation 

Att behöva få överlåta sin delaktighet  
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Att få kunskap och information 

Studier (Larsson et al., 2007, 2011a) beskriver att som patient få rätt information och kunskap 

om sin situation är en mycket viktigt för att känna delaktighet. Felaktig information eller 

utebliven information leder till otrygghet och misstro mot sjuksköterskan. Även 

information ”i rätt mängd” och vid rätt tillfälle ansågs viktigt då patienten måste orka vara 

mottaglig. Schipper et al. (2011) beskriver att patienterna upplevde brist på kunskap hos 

sjuksköterskan. De kändes sig ofta missförstådda och deras symtom misstolkades ibland och 

de diagnostiserades felaktigt. Dessutom kunde attityden hos vårdpersonalen hindra 

delaktigheten. Personalens jargong, information som saknades eller information vid fel 

tillfälle och att inte bli lyssnad på gav upplevelsen av att bli behandlad olika vilket hindrar 

delaktighet. 

 

“As a patient, it is important to feel that nurses ensure patient rights. Information means 

the need to be well informed about one’s own care situation and progress. This 

information was expected to be given in a comprehensive and appropriate manner so that 

the patient is able to participate actively. It was important that possible risks were 

presented. The nurse provides the necessary information: ‘As a patient, you want to know 

everything, but not all at the same time’. Information should be given in a reliable way: 

‘only then can I take it in’.”(Larsson et al., 2007) 

 

Kiessling och Kjellgren (2004) beskriver att samtal kan ha en annan dimension än 

informationsutbyte. Genom samtal och framförallt genom att lyssna kan sjuksköterskan visa 

att de bryr sig om patienten. Att få bekräftelse på att den kunskap patienten gav 

sjuksköterskan, förstods och användes rätt, har betydelse för upplevelsen av delaktighet. 

Nygårdh et al. (2011) beskiver att relevanta kunskaper är viktiga för att kunna delta i 

beslutsfattandet, patienterna understryker att endast professionell kunskap värderas som 

relevant. Schwerdt, Crouch och Cabibbo (2011) beskriver att en förbättrad kommunikation 

mellan sjuksköterska och patient ökar tillfredsställelsen och kvaliteten av vården hos 

patienten. 

 

Att vilja bli sedd och besluta om sin situation 

Larsson et al. (2011a) beskriver att patienter upplever att när de inte blir sedda och bekräftade 

har de ingen motivation till att vara delaktiga. Sjuksköterskor som inte visar sympati, det vill 

säga är okänsliga, inte bryr sig eller är hänsynslösa kan hindra patientens delaktighet. 
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Patienten upplever maktlöshet då sjuksköterskan antar en överlägsen och självupptagen roll. 

Patienten kan inte vara delaktig då sjuksköterskan tar över fullständigt. Kiessling och 

Kjellgren (2004) beskriver att en upplevd tidsbrist hos sjuksköterskan var ett hinder för samtal 

och delaktighet. Patienternas allmänna uppfattning var att sjuksköterskan hade mycket att 

göra, hade svårt att hinna med sina åtaganden och att saker och ting helt enkelt glömdes bort. 

De beskriver vidare att vårdavdelningens dagliga rutiner inte alltid stärker patienternas 

delaktighet. Det fanns situationer där patienterna kände sig utlämnade och ensamma då de 

upplevde att personalen inte hade tid. 

 

”En kvinna berättade om en positiv upplevelse då hon vårdades av få 

sjuksköterskor: ”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”!” (Kiessling & Kjellgren, 2004). 

 

Kiessling och Kjellgren (2004) beskriver att en patient som vill vara delaktig inte vill vara 

underordnad. Patienten vill bli sedd som en partner i vårdteamet. Att bli bejakad som 

människa kan jämföras med en önskan om att bli lyssnad till och önskan om att 

sjuksköterskan visar att de bryr sig. Patienten utvecklar tillit och förtroende om han eller hon 

upplever att sjuksköterskan bryr sig. Det förutsätter att sjuksköterskan skapar en relation till 

patienten och tar reda på hur patienten uppfattar sin livssituation. En mänsklig och 

förtroendefull relation är möjlig att skapa om patienten vårdas av så få personer som möjligt.  

Kiessling och Kjellgren (2004) beskriver vidare att behovet av att få samtala som en stor del 

av delaktigheten. Att få uttrycka sina behov, ställa sina frågor och kanske även ge uttryck för 

rädsla är ett måste för att stärka delaktigheten. Anderberg och Berglund (2010) beskriver att 

äldre människor vill bli lyssnade till och förstådda på sina egna villkor samt få omvårdnad i 

en neutral zon. 

 

Schipper et al. (2011) beskriver att kommunikation är viktig för att få sin röst hörd för att 

kunna uttrycka sina önskemål, möjligheter och begränsningar samt för att stärka sin 

självkänsla. Kommunikationen kan försvåras på grund av sjukdom eller skada vilket kan leda 

till att patienten upplever att de inte tas på allvar, inte respekteras eller erkänns.  
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Att behöva få överlåta sin delaktighet 

Larsson et al. (2007, 2011a) beskriver att patienterna uttryckte att de måste vara friska för att 

orka vara sjuka. Att vara gammal eller att vara svårt sjuk innebar att de inte hade kraft att vara 

delaktiga. Patienterna måste hantera sin sjukdom och rollen av att vara en sjuk person och 

dessutom i en otrygg sjukhusmiljö. Många patienter upplevde en sårbarhet och att inte ha 

kontroll vilket ledde till att de blev beroende och passiva. Larsson et al. beskriver vidare att 

valfrihet innebär att man förses med alternativ och möjligheter; patienten kan antingen 

överlåta valet till sjuksköterskan, säja ja eller nej till förslag, eller ta ett eget beslut. Att 

överlåta valet till sjuksköterskan, för att patienten är för sjuk, rädd eller för svag för att ta ett 

beslut, innebär det ett förtroende att lägga sitt liv i hennes händer. I dessa situationer fokuserar 

inte patienten på delaktighet och när han eller hon börjar visa intresse, är detta ett tecken på 

tillfriskning.  

 
“I was so poorly that I let them do whatever they wanted. I let go of everything and didn’t 

want to participate”. (Larsson et al., 2011a). 

 

Kiessling och Kjellgren (2004) beskriver att behovet av delaktighet kan variera beroende på 

var i sjukdomsprocessen patienten befinner sig. Genom att samtala med patienten kan 

sjuksköterskan få kunskap om patientens syn på sitt hälsotillstånd och behov av delaktighet. 

De svårt sjuka patienternas upplevelse av delaktighet hade fokus på kontinuiteten som gav 

dem trygghetskänsla och tillit till personalen – att personalen gör det som är bäst för dem. 

Larsson et al. (2011b) beskriver att patienten ska handskas med sin sjukdom och i rollen som 

sjuk i en ovan sjukhusmiljö. De flesta patienterna upplever sårbarhet och att inte ha kontroll 

vilket leder till att de blir beroende och passiva. Patienter kan inte tvingas att vara delaktiga. 

Det är viktigt att sjuksköterskan utifrån patientens förmåga strävar efter att stödja patienten att 

i största möjliga mån vara delaktig i sin vård. 
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Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka begreppet delaktighet i relation till omvårdnad 

utifrån sjuksköterskans och patientens perspektiv. Analysen resulterade i tre kategorier för 

omvårdnadsåtgärder som stärker patienternas delaktighet: att ge information, att skapa 

förtroende och att visa respekt. Patienternas behov för att känna delaktighet resulterade i tre 

kategorier: att få kunskap och information, att vilja bli sedd och besluta om sin situation samt 

att behöva få överlåta sin delaktighet.  

 

Denna litteraturstudie visar att information var viktig för delaktigheten. Informationen bör 

vara anpassad för individen och vara adekvat. Informationen gör att patienterna blir mer 

motiverade och engagerade rörande sin situation. Det finns situationer då patienten behöver få 

informationen både muntligt och skriftligt. Att patienten verkligen förstått den information 

han/hon fått framkom som viktigt för sjuksköterskan att ta reda på. Lamiani och Furey (2008) 

beskriver att information är en stor del i omvårdnaden. Det framkommer att det är av stor vikt 

att ta reda på patientens sjukdomserfarenhet och tankar om sin situation, vilket visar sig bidra 

till en bättre vård. Information bör vara mer patientfokuserad än sjukdomsfokuserad då det 

visat att patienttillfredsställelsen ökar, behandlings- och hälsoresultaten förbättras samt ökar 

patientens kunskaper om sin sjukdom.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att det är av stor vikt att sjusköterskan skapar 

förtroende för att patienten ska kunna ställa frågor och berätta om sin situation. Förtroende 

leder till trygghet som stärker delaktighet. Toombs (1993) beskriver att förtroendet mellan 

patient och sjuksköterska bygger på en ömsesidig förståelse för varandras livsvärld, det vill 

säga den erfarenhet båda bär på. Sjuksköterskan måste skapa en förståelse om varje enskild 

patients erfarenheter. Eriksson och Nilsson (2007) beskriver att förtroende är en viktig faktor i 

hälso- och sjukvården. För att uppnå ett gott förtroende krävs det att patienten kan lita på 

sjuksköterskan. Sjuksköterskans kompetens innebär att hon/han kan etablera en förtroendefull 

relation med patienten. Sjuksköterskan ska kunna lyssna, ställa öppna frågor, förklara 

medicinska termer och se individens behov. Patienten kan sedan överväga om mötet är 

meningsfullt och värt. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att sjuksköterskor måste visa respekt för patienten och 

behöver då kvaliteter såsom empati, mod, engagemang, intuitivförståelse och flexibilitet för 

att kunna stärka patientens delaktighet. Sjuksköterskan måste respektera den enskilde 
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patientens förmåga att fatta egna beslut. Toombs (1993) menar att sjuksköterskan ska 

fokusera på sjukdom ur ett inifrånperspektiv. För att kunna fokusera på patientens levda 

erfarenhet måste sjuksköterskan lägga sin naturalistiska syn åt sidan för att kunna delta i 

patientens livsvärld som satts ur balans på grund av sjukdom.     

 

Resultatet i litteraturstudien visar att patientens behov av kunskap och information är en 

mycket viktigt för delaktigheten. Informationen måste vara korrekt, i rätt mängd och vid rätt 

tillfälle då patienten måste orka vara mottaglig. Det är viktigt att patienten får bekräftelse på 

att sjuksköterskan förstått informationen. Toombs (1993) beskriver att det är viktigt att 

sjuksköterskan tar sig tid att förklara för patienten om situationen. Om sjuksköterskan inte 

försäkrar sig att patienten förstått informationen kan patienten välja att avstå från 

undersökning och behandling. Det är viktigt att sjuksköterskor har förmågan att lyssna på 

patientens berättelser och ställa frågor utifrån dessa. Hur sjuksköterskor väljer att skapa en 

relation med patienten är beroende på varje unik situation. Det är viktigt att sjuksköterskan 

reflekterar över patienten berättelse.  Tveiten och Knutsen (2011) beskriver att dialogen 

representerade en plats för information som var viktigt för att främja behandling, samverkan 

och känsla av trygghet och tillit och därmed har skapat en delad förståelse. 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att patienten har behov av att bli sedd och få besluta om 

sin situation. Att få uttrycka sina frågor, önskemål och även ge uttryck för sin rädsla stärker 

patientens delaktighet. Patienten upplever tillit och förtroende när sjuksköterskan bryr sig.  

Söderberg et al. (2012) beskriver att bli bemött med likgiltighet upplevs respektlöst, att inte 

bli tagen på allvar. En patient som inte tas på allvar är ingen betydelsefull person och då är 

värdigheten bruten. Om respekten mellan människor kränks är det i den mänskliga 

värdigheten inte tillåtet att uttrycka sig. En god relation präglas av respekt, att bli lyssnad till, 

att bli tagen på allvar, att stödjas och uppmuntras av sjuksköterskan. Manning-Walsh et al. 

(2004) beskriver att relationer mellan patienter och sjuksköterskor är viktig. Att skapa goda 

relationer, för att få utbyte av information, känslor och farhågor, är kärnan i mänskliga behov. 

 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att patienten kan behöva överlåta sin delaktighet till 

sjuksköterskan då denne själv inte orkar. Upplevelsen av att man måste vara frisk för att orka 

vara sjuk. Att som patient vara för sjuk, rädd eller svag för att orka ta beslut innebär ett 

förtroende att lägga sitt liv i sjuksköterskans händer. Huby, Stewart, Tierney och Rogers 
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(2004) beskriver att patienter har ett aktivt beslut att delegera eller dela ansvaret för sitt eget 

välbefinnande till någon annan i situationer av osäkerhet eller risk. Söderberg et al. (2009) 

beskriver att om sjuksköterskan vill föra en människa mot ett bestämt mål måste hon/han först 

finna den människan där hon eller han befinner sig och börja just där. Det handlar främst om 

att lyssna på den sjuka människan och försöka förstå vad personen uttrycker och vill förmedla. 

Det som kan vara en bagatell för en människa, kan upplevas svårt för en annan. Omvårdnad 

innebär omsorg och omtanke om medmänniskor och att möta varje människa 

förutsättningslöst. Det är viktigt att hela människan är i fokus vid varje möte inom vården. En 

förutsättning för att värna människans värdighet är en medvetenhet om den sårbarhet som 

människor med sjukdom lever med och deras beroende av den makt som sjuksköterskan har. 

Socialstyrelsen (2010) beskriver att det finns ingen formell skyldighet för patienten att utöva 

sitt självbestämmande. Patienten kan överlämna till hälso- och sjukvården eller någon 

närstående att till exempel ta ställning till valet av behandlingsalternativ i en viss situation. 

 

Metodkritik 

Enligt Holloway och Wheeler (2010) bedöms trovärdigheten av en studie genom begreppen 

pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftbarhet. Tillvägagångssättet ska vara 

tydligt beskrivet för att studien ska kunna upprepas av andra forskare och på detta sätt stärks 

pålitligheten. I denna litteraturstudie har vi tydligt beskrivit tillvägagångssättet där vi 

redovisat vilka databaser, sökord, inklusions- och exklusionkriterier som använts för att stärka 

pålitligheten. Enligt Willman et al. (2006) ska författarna, för att bedöma kvaliteten av 

artiklarna, var och en för sig granska artiklarna för att sedan jämföra och göra en gemensam 

bedömning. Vi har använt oss av detta tillväggångssätt för att kvalitetsbedöma våra artiklar.  

 

Halloway och Wheeler (2010) beskriver att tillförlitlighet i en studie innebär att deltagarna 

ska känna igen sig i resultatet och detta är en viktig del i trovärdigheten. Vi genomförde en 

kvalitativ sekundäranalys som enligt Morse (1994) svarar på frågor från tidigare forskning. 

Som utgångspunkt för analysen användes en manifest kvalitativ innehållsanalys beskriven av 

Downe-Wamboldt (1992). Svåra engelska ord har översatts med Google translate. Författarna 

har under arbetets gång återgått till ursprungstexterna när oklarheter uppstått. Vi har använt 

oss av citat för att stärka validiteten i litteraturstudien (jmf Graneheim och Lundman, 2004). 

 

Med överförbarhet menas enligt Halloway och Wheeler (2010) i vilken grad resultatet kan 

överföras till andra situationer. Resultatet i denna litteraturstudie ger en allmängiltig bild av 
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det som undersökts (jfr. SBU 2012:1) och resultatet kan därför tillämpas i olika vård-

sammanhang där omvårdnad utövas. 

 

Enligt Halloway och Wheeler (2010) innebär bekräftbarhet att forskningsfrågan besvaras, 

förförståelsen hanteras och att data leder till originalkällan. Den manifesta ansatsen som 

använts i analysen, det vill säga, det som faktiskt sägs i texten stärker bekräftbarheten. 

 

Delaktighet är ett komplext begrepp med olika benämningar. Vi har ur litteraturen valt att 

tolka begreppen patient participation som delaktighet och empowerment som egenmakt 

eftersom dessa handlar om självbestämmande. Vi tolkar delaktighet som del i patientens 

autonomi alltså människans fria vilja att bestämma över sitt eget liv.  

 

Litteraturstudiens trovärdighet hade kunna stärkas genom att använda andra sökord som 

framkommit under arbetets gång. Sökord som handlar om kontroll över sitt liv, autonomi, 

personliga mål och ömsesidig förtroende hade kanske genererat i fler studier.  

 

Slutsatser 
För att sjuksköterska ska kunna stärka patientens delaktighet måste hon/han ha kompetens, 

förmåga att lyssna och använda sin förförståelse för att kunna ta del av och tolka patientens 

berättelse. Omvårdnadsåtgärder som att ge information, utbilda samt stödja patienten under 

vårdprocessen, krävs för att stärka patientens delaktighet. Det krävs ett ömsesidigt förtroende 

som innebär att sjuksköterskan och patienten har en delad förståelse för sjukdomen i sig samt 

dess betydelse i vardagen. Sjuksköterskan behöver egenskaper såsom empati, mod, 

engagemang, intuitiv förståelse, tolerans och samarbetsförmåga för att kunna respektera 

patientens autonomi. Det finns situationer då patienten vill överlåta sin delaktighet till 

sjuksköterskan som då har patientens liv i sina händer. Sådana situationer bygger på det 

ömsesidiga förtroendet mellan sjuksköterskan och patienten. Upplevd tidsbrist kan medföra 

att sjuksköterskan inte gör sitt yttersta för att stärka patientens delaktighet då det kan göra att 

dagen blir mer oförutsägbar. Detta utgör ett etiskt dilemma mellan att vara förmyndaraktig 

och patientens rätt att vara självständig. 
Delaktighet utifrån patientens perspektiv består av behovet att få behålla sin autonomi. 

Korrekt information som ges vid rätt tillfälle och i rätt mängd, att bli sedd och att ibland få 

överlämna sin delaktighet upplevs som viktigt. Felaktig information, personalens jargong och 
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att inte bli lyssnad till, ledde till otrygghet och misstro. Att få tid att samtala, ställa frågor, 

uttrycka sina behov och även ge uttryck för sin rädsla är ett måste för att stärka delaktigheten. 

Tidsbrist och vårdavdelningens rutiner upplevdes ibland som ett hinder för samtal som ledde 

till minskad delaktighet, patienten upplevde sig utelämnad och ensam i sin situation. Problem 

med att kunna uttrycka sig verbalt kan upplevas av patienten som att inte tas på allvar, inte 

respekteras eller erkännas. Ibland kan patienten välja att överlämna sin delaktighet till 

sjuksköterskan för att de själv inte orkar på grund av sjukdom eller något annat som påverkar 

deras livssituation. Kontinuitet bland personalen upplevdes hos de svårast sjuka patienterna 

som viktigt eftersom det gav dem trygghetskänsla och tillit. 

 

För att tillgodo se de behov av delaktighet som patienter har är det av betydelse att 

sjuksköterskan får fler pedagogiska verktyg att använda i sitt omvårdnadsarbete. En ökad 

delaktighet hos patienter kan leda till ett snabbare tillfrisknande och ökat välbefinnande då de 

har möjlighet att påverka och delta i de beslut som fattas angående vård och behandling. 

Delaktighet betyder inte att patienten ska ta beslut i den medicinska behandlingen, där är 

vårdpersonalen experter. Men patienterna ska informeras väl om den medicinska 

behandlingen för att kunna välja de alternativ som finns tillgängliga. 
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