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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patientdelaktighet är ett viktigt mål inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskor 

bör se till att patienter blir involverade i sin egen vård och behandling. Tidigare forskning 

visar hur sjuksköterskor främjar patienters delaktighet i vården, trots det kvarstår frågan om 

hur patienter upplever sin delaktighet i vården. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av 

delaktighet i sin egen vård. Metod: En systematisk litteraturstudie med Evans beskrivande 

syntes för kvalitativa artiklar har använts. Resultat: Patienters upplevelser av delaktighet i 

sin egen vård redogörs i två teman med tillhörande subteman. Första teman var möjligheter 

för patienters delaktighet i sin egen vård, med tillhörande subteman; att bli sedd i 

vårdrelationen, att få information, samt att ha autonomi och eget ansvar. Den andra teman 

var hinder för patienters delaktighet i sin egen vård, med tillhörande subteman; att påverkas 

av sin sjukdom, att en del sjuksköterskor brister ofta i förhållningssätt samt att en del 

sjuksköterskor brister i ofta tid och kontinuitet. Slutsats: Patientdelaktighet kräver en god 

vårdrelation och informationsutbyte mellan patienter och sjuksköterskor. Samt att patienters 

autonomi värnas i vården. När patienter är delaktiga i sin egen vård leder det till att positiva 

upplevelser skapas hos patienter; såsom trygghet, bekräftelse, förtroende och respekt.  

Nyckelord: beslutsfattande, delaktighet, kvalitativ, upplevelser, vårdrelation. 

  



 

 

ABSTRACT 

Background: Patient participation is an important element in health care. Nurses should 

ensure that patients are being involved in their own care and treatment. Previous research 

shows how nurses promote patients’ participation in their care. However, it remains the 

question of how patients experience participation in nursing care. Purpose: The aim was to 

describe patient’ experiences of participation in their own care. Method: A systematic 

literature study with Evans interpretive synthesis model for qualitative items has being used. 

Results: Patient’s experiences of participation in their own care was described in two 

themes with associated subthemes. The first theme were opportunities for patient 

participation in their own care, with subthemes; to be seen in the care relationship, to obtain 

information as well to have autonomy and own responsibility. The second theme were barrier 

faced for patient participation in their own care, with subthemes; to affected by the illness, 

that some nurses often fail in approach, as well that some nurses often fail in time and 

continuity. Conclusion: Patient participation demands a good relationship and information 

exchange between the nurses and the patients. And that the autonomy of the patient 

preserves in health care. When the patients participate in their own care positive experiences 

are created for the patients, such as security, affirmation, trust and respect. 

Keywords: caring relationship, decision making, experiences, participation, qualitative. 
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1 INLEDNING 

Idén till examensarbetet kom utifrån de intresseområden som Mälardalens Högskola 

presenterade, där Viktoriaenheten från Mälarsjukhuset i Eskilstuna efterfrågade om en 

fördjupad kunskap gällande patienters delaktighet i vården. Utifrån tidigare erfarenhet på 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) observerades att patienter ofta saknade 

möjligheten till att vara delaktiga i sin egen vård. Brister berodde på att sjuksköterskorna för 

det mesta glömde att involvera patienter i sin egen vård och behandling Under 

sjuksköterskeutbildningen har det varit tydligt att vården ska vara patientcentrerad, där 

patienter får vara delaktiga i den egna vården och behandlingen. Samt att vården ska vara 

individuellt anpassad efter patienters önskemål och behov. Utifrån givna intresseområden 

och vad som iakttogs under VFU ökade intresset för att få mer kunskap om patienters 

delaktighet i vården, ur ett patientperspektiv.  

Hälso- och sjukvårdspersonalen kan på ett bättre sätt skapa bättre förutsättningar för att 

främja patienters delaktighet i vården; genom att identifiera patienters upplevelser av 

delaktighet i vården. Detta kan leda till att patienter känner sig tillfredsställda med given 

vård. Ökad kunskap om patientdelaktighet kan bidra till att patienters delaktighet 

uppmärksammas mer inom vården; och dessutom bidrar det till att skapa en uppfattning av 

på vilket sätt patienterna önskar sig vara mer involverade i sin egen vård och behandling. 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva patienters upplevelse av delaktighet i sin egen 

vård, ur ett patientperspektiv. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden definieras centrala begrepp som är relevanta för examensarbete. Följd av lagar 

och styrdokument som styr patienters delaktighet i vården. Vidare presenteras det valda 

teoretiska perspektivet som ligger till grund för examensarbetet. Tidigare forskning ger en 

tillbakablick på patienters delaktighet i vården, utifrån sjuksköterskors perspektiv. 

Bakgrunden avslutas med en problemformulering.  
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2.1 Begrepp 

Här beskrivs de viktiga begrepp som kommer att användas i examensarbete; begrepp som 

delaktighet och vårdrelation. Målet med beskrivningen är att skapa en bättre förståelse av 

viktiga aspekter som uppkommer inom det valda området; och minimera feltolkningar. 

2.1.1 Delaktighet och patientdelaktighet 

Delaktighet är ett centralt begrepp inom hälso- och sjukvården som har många olika 

betydelser. Nationalencyklopedin (2017) beskriver delaktighet som; ”aktiv medverkan” och 

”medinflytande”. Världshälsoorganisationen (WHO, 2017) definierar delaktigheten som 

individens deltagande i de beslut som berör dem, bland annat i utformningen, 

genomförandet och övervakning av hälso- och sjukvårdsinsatser.  

Patientdelaktighet handlar om att patienter kan delta i beslut som rör den egna vården. 

Patienter får information om sin sjukdom, behandlingsalternativ och sina möjligheter för att 

kunna uppleva kontroll över sin vård (Eldh, 2009). 

2.1.2 Vårdrelation 

Vårdrelationen är en relation mellan patienterna och sjuksköterskorna, vilket är kärnan i 

vårdandet (Socialstyrelsen, 2012). Sjuksköterskorna och patienterna beskrivs vara i en 

interaktion med varandra. I vårdrelationen får patienter kraft till att vara delaktiga i sin egen 

vård. I vårdrelationen skapas ett utrymme för utveckling, där patienter lär sig att ”ta emot” 

och ”att ge”. Patienter tar emot hjälpen som erbjuds av sjuksköterskor samtidigt som 

patienter öppnar sig och delar med sig av sitt lidande med sjuksköterskorna (Eriksson, 1988).  

Vårdrelationen handlar om en kort eller långvarig kontakt mellan patienter och 

sjuksköterskor. Denna kontakt bygger på engagemang och respekt. Kontakten baseras på 

sjuksköterskorna kan använda sina förmågor, kunskaper och erfarenheter på ett sätt som är 

meningsfullt för patienter. Däremot finns det hinder i vårdrelationen, som är brist på tiden, 

där kommunikation är det första som brister när det finns mycket att göra (Nyström, 2009). 

Enligt Socialstyrelsen (2009) är kommunikation en riskområdet i vården, eftersom det finns 

brister i kontakten mellan sjuksköterskor och patienter. Bristen handlar om att patienter inte 

får tillräckligt med information gällande sin egen vård eller missförstår given information. 

För att minska dessa brister måste sjuksköterskorna vara säkra på att patienter har förstått 

informationen. 

Vårdrelationen är inte en vanlig social relation mellan familjemedlemmar eller vänner, utan 

att det är en relation mellan sjuksköterskor och patienter, där patienter vänder sig till 

sjuksköterskor för att kunna få hjälp avseende sitt hälsotillstånd, och sjuksköterskor finns 

där för att hjälpa patienter (Wiklund, 2003; Snellman, 2009).  En vårdrelation bygger på 

respekt, acceptans, förtroende och ömsesidighet. I en vårdrelation beaktas patienters behov 

och styrkor; samt att patienter ses som självständiga och autonoma människor. Dialog och 
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kommunikation är viktiga förutsättningar för att kunna skapa en god vårdrelation. 

Sjuksköterskor skall kunna se patienter i sin helhet med egna önskningar, tankar och vilja, 

samt visa intresse för patienters situation (Snellman, 2009). 

2.2 Lagar och styrdokument 

Patienters rätt till delaktighet och information är lagstadgad. International council of nursing 

(ICN):s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) påpekar att 

sjuksköterskor ansvarar för att patienter får korrekt, tillräcklig och lämplig information om 

sin egen vård. Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30) föreskriver i 1 § 3 kap. att 

vården ska ges med respekt för alla människors lika värde, och för den enskilde människans 

värdighet. Vidare i 1 § 5 kap. stadgas att hälso- och sjukvården ska tillgodose patienters behov 

av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Vården ska bedrivas med respekt för patienters 

självbestämmande och integritet. Det ska finnas goda kontakter mellan patienter och 

sjukvårdspersonalen. 

I Patientlagen (SFS 2014:821) uttrycks i 1 § 1 kap. att hälso-och sjukvården ska stärka och 

tydliggöra patienters ställning i vården samt att främja patienters integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Vidare i 1 § 3 kap. stadgas att patienter ska få information 

om sitt hälsotillstånd, undersökningar, vård och behandling. Ytterligare i 1 § 5 kap. föreskrivs 

att hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienter, där varje patient har rätt till att delta i sin egen vård och behandling och framföra 

sin egen vilja. Socialstyrelsen (2012) uttrycker att patienter som kommer i kontakt med 

vården kan avgöra om de önskar ta emot behandling eller inte, eller om en påbörjad 

behandling önskas avslutas. 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Det vårdvetenskapliga perspektivet i föreliggande examensarbete utgår ifrån Dorothea 

Orems (2001) omvårdnadsteori om egenvårdsbalans. Orems omvårdnadsteori valdes 

eftersom teorin beskriver patienters engagemang i den egna vården som att patienter kan 

vara självständiga och autonoma. Det valda teoretiska perspektivet används i 

diskussionsavsnittet för att diskutera resultatet. 

Orem (2001) utvecklade ”Self-care Deficit Nursing Theory”, det vill säga teori om 

egenvårdsbalans. Hon beskriver att varje patient är kapabelt och har förmågan att på bästa 

sätt kunna visa omsorg om sig själv och värna om sin egen hälsa. Det händer ibland att 

patienter saknar förmågan till att kunna tillgodose behovet av att ta hand om sin egen vård, 

eftersom patienters förmåga är nedsatt på grund av sjukdom eller skada. Det leder till att 

patienter söker sig till vården. Vården inriktar sig på att patienter ska kunna återfå förmågan 

till egen vård. 



 

4 

 

Orem (2001) beskriver människan som en kunnig individ med förmågan att tänka, utvärdera 

sin situation och handla för att uppnå hälsa och välbefinnande. Hälsan är för Orem en 

funktionell integritet som skapar förutsättningar för fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande. Orem påpekar att hälsan är i en ständig förändring genom livet. Att patienter 

kan ta hand om sig själva är en förutsättning för att främja hälsa och förebygga sjukdom. 

Vården beskrivs av Orem som den professionella hjälpen som patienter söker sig till när de 

saknar förmågan att ta hand om sin egen vård på grund av skada eller sjukdom. Vårdens 

uppgift är att hjälpa patienter att återuppta hälsan så att patienter kan uppleva autonomi. 

Orems (2001) omvårdnadsteori innehåller tre delar; egenvård, egenvårdbrist och 

omvårdnadssystem. Egenvård innebär att patienter kan bestämma över de aktiviteter som 

upprätthåller liv, hälsa och välbefinnande; här kan patienter bestämma på ett självständigt 

sätt över sitt liv och handlingar. Vid egenvård tar patienter vara på sina kunskaper, 

färdigheter och förmågor till egen vård, för att kunna tillgodose grundläggande behov för att 

kunna uppleva hälsa. Egenvårdsbrist handlar om de hinder och problem som kan uppstå för 

patienter. Dessa brister gör att patienter inte kan ta hand om sig själva utan är i behov av 

någon annans hjälp. Här jobbar patienter tillsammans med sjuksköterskor i olika beslut som 

rör patienters liv. Omvårdnadssystem handlar om att patienter saknar förmågan för att 

kunna bestämma över sin egen vård på grund av inre eller yttre faktorer. Det kan handla om 

att patienter är medvetslösa och/eller för sjuka och svaga för att kunna bestämma över sin 

vård och behandling. Sjuksköterskorna tar beslut avseende patienter vård och behandling, då 

patienter inte kan aktivt medverka i beslutsfattande. En viktig del i denna teori är att 

sjuksköterskor ska kunna ge stöd och undervisning för patienter; för att patienter ska kunna 

uträtta förmågan till egen vård. 

Sjuksköterskor ska behandla patienter som individer som har kunskaper och förmågor till att 

handla och behålla hälsan. Sjuksköterskor ska inte se patienter som en sjukdom utan som 

helhet. Sjuksköterskorna bör bygga en vårdrelation med patienter för at kunna förmedla 

information. Det är i denna vårdrelation som sjuksköterskor ser patienter som kunniga, 

tänkande, självständiga och autonoma individer som har förmågan att tänka och fatta egna 

beslut kring sin egen vård. I denna relation får patienter kraft för att delta i vården (Orem, 

2001). 

2.4 Tidigare forskning 

Tidigare forskning presenteras utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Tidigare forskning 

beskriver vikten av patientdelaktighet för vårdens kvalitet, vårdrelationens betydelse för 

delaktighet, sjuksköterskor strategier för att göra patienter delaktiga samt barriär för 

delaktighet.  
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2.4.1 Vikten av patientdelaktighet för vårdens kvalitet 

Patientdelaktighet har förändrats med tiden. Under förra århundrade hade patienter en 

passiv roll i vården, där dem rättade sig in efter sjuksköterskors och läkarens beslut. Men i 

det moderna vårdsystemet förväntas att patienter ska vara mer delaktiga och inblandade i 

full utsträckning i sin egen vård (Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos, 2005). 

Patientdelaktighet har fått en allt mer stigande betydelse inom vården under de senaste 

decennierna. En ökad patientdelaktighet innebär en bättre kvalitet för vården, vilket är målet 

för det moderna vårdsystemet (Kolovos m.fl., 2015). När patienter är delaktiga i vården anses 

det värdefullt och ökar vårdkvaliteten. Dock finns det begränsade kunskaper om patienters 

preferenser för delaktighet i vården (Florin, Ehrenberg & Ehnfors, 2005). 

Patientdelaktighet har blivit ett viktigt mål inom vården. När patienter får möjligheten att 

delta i olika vårdsituationer, kan vården påverkas på ett sätt som är mer fördelaktigt för 

patienter samt att vårdtyngden minskar (Frank, Asp & Dahlberg, 2007). Sjuksköterskor 

upplever att dem har en avgörande roll för att kunna främja patienters delaktighet i vården. 

Sjuksköterskor bör se till att patienter blir involverade i sin egen vård och behandling. När 

patienter är delaktiga i sin egen vård kan vårdtyngden minskas, eftersom patienter och 

sjuksköterskor anses ha ett samspel med varandra. Sjuksköterskor uttrycker att utbildning 

och forskning är viktiga komponenter för att kunna främja patienters delaktighet i vården 

(Tobiano, Buknall, Marshall, Guinane & Chaboyer, 2015). 

2.4.2 Vårdrelationens betydelse för delaktighet 

Sjuksköterskor upplever att en vårdrelation grundar sig på kontakt, förtroende och respekt 

mellan patienter och dem. Båda ska se sig som unika individer som samarbetar mot ett 

gemensamt mål. Sjuksköterskor menar att de bär på största ansvaret till att skapa en relation 

med patienter; där sjuksköterskor låter patienter vara delaktiga i den egna vården. Enligt 

sjuksköterskorna är informationen inte det mest väsentliga för patienters delaktighet, utan 

det är att vara lyhörd mot patienters önskemål. Sjuksköterskorna anser att vårdrelationen 

kan vara negativt påverkad när vårdtyngden är hög och vid akuta omhändertagande av 

patienter (Sahlsten, Larsson, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2006). Vidare betonar 

sjuksköterskor att vårdrelationen är ett samspel som kräver kommunikation. För att kunna 

skapa kommunikation krävs det kontakt och dialog mellan båda parterna. Det krävs kontakt 

för ett aktivt deltagande där sjuksköterskor lär känna patienter som unika individer. Kontakt 

innebär ett aktivt lyssnande för att kunna förstå och svara på vad patienter vill förmedla eller 

uttrycka. Dialog innebär att patienter ska få återkoppling och bekräftelse. Återkopplingen är 

viktigt för att patienter ska kunna känna sig trygga och få en känsla av meningsfullhet i 

vården (Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos, 2005). 

Sjuksköterskor använder kommunikationen som ett sätt för att skapa en miljö där patienter 

känner sig trygga och bekväma att delta. Att ha en relation sen tidigare med patienter gjorde 

det lättare att kunna ha en förbindelse (Tobiano m.fl., 2015). Sjuksköterskor visar intresse för 

patienter, vilken skapar en känsla av förtroende, respekt och tillit hos patienter. Detta skapar 
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möjligheter för att patienter ska kunna uttrycka sig verbalt och visa sina tankar, rädslor och 

känslor. Sjuksköterskor är närvarande i mötet, lyssnar och ställer frågor till patienter. 

Sjuksköterskor uttrycker vikten av att använda ett språk som patienter förstår för att kunna 

involvera patienter i den egna vården (Frank m.fl., 2007). 

Sjuksköterskor uppger att det krävs tid och dialog för att skapa en välfungerande 

vårdrelation. Enligt sjuksköterskor bygger vårdrelationen på ömsesidighet, omtanke och 

förtroende. En relation som bygger på ömsesidighet innebär att sjuksköterskor 

uppmärksammar patienters kommunikation och signaler, exempelvis vid smärta. Om 

sjuksköterskor inte uppmärksammar patienters signaler kan detta leda till vårdlidande. 

Vidare upplever sjuksköterskor att relationen ska bygga på omtanke, det vill säga att 

sjuksköterskor visar intresse och ger stöd för patienters situation. Inte nog med detta är det 

även viktig att relationen mellan sjuksköterskor och patienter grundar sig på förtroende, där 

sjuksköterskan visar respekt för patienters önskemål och förser patienter med möjligheten 

till att vara delaktiga i sin egen vård. Sjuksköterskor upplever att de har en betydelsefull roll i 

att främja patienters delaktighet i vården, men det kräver också att patienter bjuder in 

sjuksköterskor till kommunikation för att tillsammans kunna skapa en vårdrelation, där båda 

parterna mötts på en jämställd nivå (Delmar, 2012).  

Samspelet med patienter är en förutsättning för att patienter ska kunna känna sig delaktiga i 

vården. Sjuksköterskor använder sig av strategier såsom att våga, bjuda in och ha tålamod. 

Att våga betyder att sjuksköterskor deltar i patienters problem genom att lyssna och ställa 

frågor. Att bjuda in innebär att sjuksköterskor ger tillstånd till patienter för att delta i vården, 

genom att uppmuntra patienter till att göra aktiviteter för sin egen vård. Sjuksköterskor 

försöker inblanda patienter från början av vårdkontakten och i en självständig atmosfär i 

vården. Att ha tålamod innebär att sjuksköterskor väntar till patienter har accepterat den 

aktuella situationen för att kunna samarbeta (Sahlsten m.fl., 2005). Sjuksköterskor upplever 

att samspelet mellan dem och patienter är ett viktigt element för delaktighet. Ökat samspel 

mellan sjuksköterskor och patienter är nödvändigt för informationsutbyte och delat 

beslutsfattande (Kolovos m.fl., 2015).  

2.4.3 Sjuksköterskor strategier för att göra patienter delaktiga 

Sjuksköterskor nämner att det finns olika sätt för att frigöra patienters kapacitet; genom att 

använda patienter egna förmågor, kunskaper, mål och motivation för att kunna sätta dessa i 

praktiken. Genom att frigöra patienters kapacitet kan patienters deltagande i vården 

förbättra (Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2009). Enligt sjuksköterskor är det viktig att 

kunna ge anpassad, information till patienter. Denna information är nödvändig för att 

patienter ska kunna fatta välgrundade val, vilken i sin tur leder till ökat ansvar och autonomi 

hos patienter (Sahlsten m.fl., 2006). 

Ett verktyg som sjuksköterskor använder för att göra patienter delaktiga i vården handlar om 

verbal motivation, vilken främjar patienters självständighet i vården. Förutom att motivera 

patienter anses också information som ett sätt för att möjliggöra patienters delaktighet i 
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vården (Tobiano m.fl., 2015). Sjuksköterskor använder en tvåvägskommunikation för 

informationsutbyte och för att engagera patienter i vården. Sjuksköterskor delar med sig av 

sin kunskap med patienter men förväntar sig även att patienter också ska dela med sig av sin 

kunskap, för att kunna förstå patienters önskningar för vården. Att förstå patienters behov 

och preferenser för vård är en strategi för att kunna engagera patienter i vården. Att engagera 

patienter i vården är en viktig komponent för patientcentrerad vård (Chaboyer m.fl., 2016). 

2.4.4 Barriär för delaktighet 

Sjuksköterskor ser patienter som unika individer med egen vilja och förmåga för att delta i 

vården. Däremot upplever sjuksköterskor att patienters vilja för delaktig i vården kan 

påverkas av ålder, kön, utbildning och social status, samt patienters fysiska och kognitiva 

förmågor (Tobiano m.fl., 2015). Sjuksköterskor upplever att det finns en skillnad mellan unga 

och äldre patienters delaktighet i vården. Sjuksköterskor upplever att unga patienter kan vara 

mer engagerade och vill vara delaktiga i sin egen vård. Däremot upplever sjuksköterskor att 

många äldre patienter kan ha ett negativt synsätt på vården. En del äldre patienter har en 

ideologi av att sjuksköterskor har makten och kontroll över vården. Därför kan äldre 

patienter ha en passiv inställning gentemot delaktigheten. Sjuksköterskor försöker göra 

patienter mer delaktiga i vården, genom att ta varje beslut i samråd med patienter (Aasen, 

Kvangarsnes & Heggen, 2012). 

Enligt sjuksköterskor har de en skyldighet till att främja patienters delaktighet i vården. 

Sjuksköterskor uttrycker att patienter som är engagerade i den egna vården har bättre 

förutsättningar för att uppnå hälsan snabbare. Men det som kan återspegla i vården är 

maktförhållanden mellan patienter och sjuksköterskor. När en del sjuksköterskor antar en 

bestämmande roll i vården fråntar de omedveten patienters rätt till delaktighet (Delmar, 

2012). Sjuksköterskor upplever att maktbalansen mellan dem och patienter kan leda till att 

patienter blir icke-involverade i beslutsfattande. Många gånger kan sjuksköterskor 

underskattar patienters vilja för delaktighet och antar därmed en bestämmande roll i vården. 

Sjuksköterskor upplever att de saknar kunskapen om patienters preferenser och vilja till 

delaktighet i vården (Florin m.fl., 2005). 

Patientdelaktighet ska ses som en dynamisk process där det finns en tvåvägskommunikation. 

En av dem barriärer som en del sjuksköterskor upplever är att det kan vara svårt att fatta ett 

beslut när patienter har språk- och talsvårigheter, men även vid akuta skeden; där patienters 

liv står på spel. Sjuksköterskors yrkeskompetens handlar om att agera professionellt och 

ansvarsfullt, för att kunna fatta beslut i den etiska dilemman, trots oförutsägbara hinder. Och 

i samspel med andra kompetenser arbeta för att kunna uppfylla patienters vårdbehov. Även 

om patienter saknar krafter för att vara delaktiga i sin egen vård, försöker sjuksköterskor att 

göra patienter delaktiga genom att hålla patienter informerade om vård och behandling 

(Kvangarsnes, Torheim, Hole & Öhlund, 2012). 
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2.5 Problemformulering 

Hälso-och sjukvårdslagen föreskriver att patienter har rätt att vara delaktiga i sin egen vård 

och behandling. Orems omvårdnadsteori tar upp att varje individ har förmågan att delta i sin 

egen vård för att behålla hälsa. I tidigare forskning har belyst sjuksköterskors perspektiv på 

patienters delaktighet i vården. Samt hur sjuksköterskor arbetar för att främja och göra 

patienter delaktiga i sin egen vård och behandling. Tidigare forskning belyser även att 

vårdrelation och samarbete mellan patienter och sjuksköterskor är viktiga grunder för att 

främja patienters delaktighet i vården. Dock har forskningen även visat att delaktigheten 

begränsas. Det framkommer att sjuksköterskor antar en bestämmande roll i vården. Samt att 

sjuksköterskor saknar kunskap om patienters vilja till att delta i sin egen vård, vilket leder till 

att möjligheter för delaktighet försvåras ännu mer. Detta kan bli ett problem eftersom 

patientdelaktighet anses vara ett samarbete mellan sjuksköterskor och patienter. Om 

sjuksköterskor inte har en bredare kunskap om hur patienter upplever sin delaktighet i 

vården kan de inte arbeta för att främja patienternas delaktighet i vården. Samtidigt kan 

detta påverka vårdkvalitet då vården ska vara patientcentrerad. För att kunna förstå 

samspelet mellan sjuksköterskor och patienters delaktighet i vården, är det viktigt att kunna 

lyfta upp och beskriva patienters synpunkter; om hur de har upplevt delaktigheten i möte 

med vården. Ökad kunskap om patienters upplevelser av delaktighet i vården kan göra att 

sjuksköterskor kan möta patienters behov av delaktighet i vården och skapa bättre 

förutsättningar för patientdelaktighet. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av delaktighet i sin egen vård. 

4 METOD 

Föreliggande examensarbetet baserar sig på en systematisk litteraturstudie av kvalitativa 

artiklar med Evans (2002) beskrivande syntes som utgångspunkt, där resultatet är beskrivet 

ur ett patientperspektiv. Valet till en kvalitativ metod är att kunna ge en djupare förståelse 

och beskrivning av patienters upplevelse av delaktighet i vården. Friberg (2012) beskriver att 

kvalitativa studiers främsta mål är att bidrag till en fördjupad förståelse för ett fenomen eller 

situation som har med patientens upplevelser, erfarenhet, förväntningar eller behov att göra. 

Polit och Beck (2012) anser att litteraturstudiers mål är att kunna ta reda på det nuvarande 

forskningsläget av ett område.  
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En systematisk litteraturstudie valdes eftersom den är en lämplig metod vid analys av 

kvalitativa data, det vill säga, material som är redan bearbetade. Evans (2002) beskrivande 

syntes innehåller fyra steg. Första steget handlar om att hitta relevanta artiklar till området 

som ska undersöka. Andra steget handlar om att läsa artiklarna flera gånger för att förstå 

deras innehåll. Tredje steget går ut på att identifiera teman och subteman utifrån 

nyckelfynden. Fjärde steget handlar om att beskriva resultatet av analysen. 

4.1 Datainsamling och urval 

Första steget i Evans (2002) beskrivande syntes handlar om att söka och hitta relevanta 

artiklar till området som ska undersökas. Efter att syftet hade klarlagts, valdes databaser för 

artikelsökning. Artiklarna söktes via databaserna SveMed+, Cinalh Plus och PubMed. Dessa 

databaser valdes eftersom de har bland annat vårdvetenskapliga artiklar. Vidare valde 

passande sökord som var kopplade till examensarbetets syfte. De sökord som användes var: 

“Patient participation”, “Nursing care”, “Patient experiences”, “Costumers participation”, 

“Decision making”, “Patient perspective”, “Participation”, “Qualitative study”, “Centered 

care” “Patient perception”. Artiklarna söktes med tillvalen ”Peer review”, vilket innebar att 

artiklarna var vetenskapligt granskade av en grupp av experter inom området innan den 

publicerats (Friberg, 2012; Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). För att 

avgränsa sökningen lades tillvalen ”Full text” och publikations år 2012–2017 vilket minskade 

antal träffar i databaserna. För att avgränsa sökningen ännu mer användes termen ”AND”, 

vilket gjorde att de utvalda sökorden kunde kombineras med varandra. För en detaljerad 

sökning se sökmatris, bilaga A. 

Eftersom det var svårt att finna relevant material som passade examensarbetets syfte gjordes 

en sekundärsökning, där det söktes nya artiklar via de tidigare funna artiklarna. Två nya 

artiklar framkom efter en granskning av funna artiklars referenslista. Dessa två artiklar 

söktes senare genom databasen PubMed. Detta synliggörs i sökmatrisen (bilaga A) som en 

sekundärsökning. Vid sekundärsökning användes artiklarnas titlar. 

Inklusionskriterier: Artiklarna skulle vara skrivna ur ett patientperspektiv samt att samtliga 

artiklar skulle använda sig av en kvalitativ metod. Artiklarna skulle handla om vuxna 

patienter, från och med 19 år och uppåt. Artiklarna skulle vara skrivna under dem 5 senaste 

åren samt skrivna på engelska. Samtliga artiklarna skulle ha tillgång till ”Full Text”. Eftersom 

sökning gav begränsat med material utökades tidsintervallet för artikelsökning, upp till 10 år 

i några sökningar, vilken gav en högre antal träffar på artiklar. 

Exklusionskriterier: Artiklarna som exkluderades var de artiklar som inte överensstämde 

med valt syftet. Även artiklarna som använde en kvantitativ metod och de artiklar som inte 

utgick från ett patientperspektiv exkluderades. Några av de utvalda artiklarna beskrevs 

utifrån vårdarens, anhöriga och patienters perspektiv; då exkluderades vårdarens och 

anhörigas perspektiv men patienters perspektiv inkluderades, eftersom examensarbete 
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bygger på patienters upplevelser av delaktighet i vården. Review artiklar valdes bort eftersom 

de byggde på en sammanställning av andra artiklar. 

Totalt hittades 111 artiklar. Urvalet gjordes genom att läsa samtliga artiklar titlar först och 

främst. Friberg (2012) menar att med hjälp av artikelns titel kan det lättare skaffas en 

uppfattning, om vad som kan sorteras bort och vad som kan vara av intresse för att senare 

granskas mer noggrant. De titlarna som verkade överensstämma med examensarbete syftet 

gick vidare till nästa urval som handlade om att läsa artiklarnas sammanfattning (abstract). 

Totalt lästes 52 abstract för att kunna skaffa en uppfattning om vad artiklar handlade om, 

samt för att se om den överensstämde med examensarbetets syfte. Efter att ha läst samtliga 

52 abstract valdes ut 12 artiklar för vidare granskning, eftersom samtliga 12 artiklar ansågs 

motsvara examensarbetets syfte. Resterande artiklar motsvarade inte syftet, på grund av 

perspektiv eller metoden som tillämpades. 

Vidare i urvalet lästes samtliga 12 artiklarna mer grundligt för att förstå deras innehåll och 

för vidare kvalitetsgranskning. Till kvalitetsgranskningen inkluderades samtliga 12 artiklar, 

som kvalitetsgranskades utifrån Fribergs (2012) bedömningsmall för kvalitativa studier. En 

sådan kvalitetsgranskning innebär att problemet i artiklarna går att urskilja; hur syfte och 

metod är beskrivna, hur data är analyserade, vad resultatet visar, om det finns etiska 

övervägande och återkoppling till vårdarbete. I granskningen tillämpades en tregradig skala, 

där I står för hög vetenskaplig kvalité, II betyder medel och III innebär låg vetenskaplig 

kvalité. Inga artiklar uteslöts i kvalitetsgranskningen, då de höll ett gott mått vid 

granskningen. Alla 12 valda artiklar bedömdes höra till Grad I, hög vetenskaplig kvalitet (Se 

bilaga B, Kvalitetsgranskning).  

Efter denna kvalitetsgranskning valdes att inkluderas samtliga 12 kvalitativa artiklar till 

analysen. Samtliga artiklar riktade sig på patienters upplevelser av delaktighet i sin egen 

vård. De artiklarna som inkluderades till analysen markerades med en stjärna (*) i 

referenslistan, för att läsaren ska kunna identifiera dem i referenslista. Senare presenterades 

artiklarna i en översiktstabell (se bilaga C, Artikelmatris). Översiktstabellen ger en 

sammanfattning av artiklarnas innehåll för läsaren, samtidig som läsaren för möjligheten att 

avgöra om de passar syfte och problemområdet (Friberg, 2012). Översiktstabellen redovisar 

valda artiklarnas titel, syftet, metod och resultat. 

4.2 Genomförande och dataanalys 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva patienters upplevelser av delaktighet i sin 

egen vård. Alla 12 artiklar som valdes ut analyserades enligt Evans (2002) beskrivande 

syntes.  

Andra steget i syntesen handlar om att läsa artiklarna ett flertal gånger för att kunna skapa 

en djupare förståelse om artiklarnas innehåll. Vidare ska nyckelfynden plockas ut från varje 

artikel. Ett nyckelfynd är en mening eller stycke i artikeln som svarar an på syftet (Evans, 
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2002). Alla artiklar lästes flera gånger för att kunna skapa en sammanfattning och kunna 

förstå deras innehåll. Senare plockades nyckelfynd ut från varje artikelns resultat. Varje 

artikel fick ett nummer för att kunna veta från vilken artikel nyckelfyndet kom ifrån. Alla 

nyckelfynden samlades på ett separat dokument där varje nyckelfynd blev numrerade efter 

respektive artikels nummer. Antal nyckelfynd som motsvarade examensarbetets syfte var 106 

stycken.  

Tredje steget i Evans (2002) beskrivande syntes handlar om att identifiera teman och 

subteman genom att jämföra likheter och skillnader i funna nyckelfynden. Alla nyckelfynd 

granskades noga för att kunna identifiera likheter och skillnader mellan varandra. Utifrån de 

likheter och skillnader som identifierades ur nyckelfynden skapades två teman. Senare 

granskades nyckelfynden en gång till för att kunna identifiera relevanta subteman ur teman. 

Alla nyckelfynden som hade en likhet med varandra markerades med en färg och därmed 

bildades ett subtema. Slutligen omprövades teman och subteman på nytt för att säkra deras 

innehåll men även för att säkerställa kvalitet i resultatet.  Tabell 1 presenterar ett exempel på 

funna nyckelfynd, tema och subtema. 

Tabell 1; Exempel på nyckelfynd, tema och subtema 

Nyckelfynd Tema Subtema 

“She really listened to me and understood my 
situation. She asked questions to get an overall 
picture of my condition and find out what I like and 
want…. It helps me to understand my thoughts and 
how I can process different things” (3) 

“Well, it (patient participation) means that they 
listen to me. They listen and get to know who I am. 
Then you feel that you participate” (12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Möjligheter för 
patienters 
delaktighet i sin 
egen vård 

 

 
 
 
 
Att bli sedd i 
vårdrelationen 

 

“Patient participation… concerns a flow of 
information, so to say, from one to another. And the 
information is either oral or written. The oral 
information is probably the most important one for 
us” (5) 

“The more I know about my disease and previous 
care, the less I wonder if I’m getting worse” (2) 

 
 
 
Att få 
information 

 

 

Sista steget i Evans (2002) beskrivande syntes går ut på att beskriva resultatet av syntesen. I 

det sista steget skapades en beskrivning av det som framkom i analysen. Teman och 

subteman presenterades med hänvisning till de valda artiklarna. Dessutom hänvisas alla 
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citaten till ursprungliga artiklar, detta för att kunna säkerställa trovärdigheten i 

examensarbetets resultat.  

4.3 Etiska övervägande 

Samtliga artiklarna som inkluderades i detta examensarbete hade genomgått en etisk 

prövning, vilket innebär att artiklarna hade blivit granskade av en etisk kommitté och 

därmed blivit godkänn för att vara av god kvalité och etisk försvarbar (Codex, 2017). Tack 

vare att samtliga artiklar redan hade blivit etisk granskade, behövde inte författaren till detta 

examensarbete göra några ytterligare etiska prövningar på artiklarna. Enligt Polit och Beck 

(2012) ska den som forska ha ett objektiv förhållningssätt i sitt arbete och lägga 

förförståelsen och personliga åsikter åt sidan. Under hela examensarbetet antogs en neutral 

inställning och personliga åsikter har lagts åt sidan, detta genom att inte omtolka materialet 

samt genom att inte anpassa materialet utifrån egen erfarenhet, och istället har Evans (2002) 

beskrivande syntes följts. Inga omformuleringar i funna nyckelfynd och citat har gjorts. Detta 

examensarbete följer forskningsetiska principer enligt CODEX (2017). Inga delar av detta 

examensarbete har kopierats, plagierats, fabricerats, förfalskats eller stulits från någon 

annans arbete. 

5 RESULTAT 

I resultatet beskrivs patienters upplevelser av delaktighet i sin egen vård. I analysen framkom 

två tema med tillhörande subteman. Dessa teman var: ”möjligheter för patienters delaktighet 

i sin egen vård” och ”hinder för patienters delaktighet i sin egen vård” som beskrevs utifrån 

patienters perspektiv och upplevelser. Dessa två teman blev två rubriker i examensarbetets 

resultat, medan subteman blev underrubriker. Tabell 2 presenterar tema med respektive 

subteman som framkom i analysen. 
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Tabell 2; Tema och subtema utifrån nyckelfynd. 

Tema Subtema 

 

Möjligheter för patienters delaktighet i 
sin egen vård 

Att bli sedd i vårdrelationen 

Att få information 

Att ha autonomi och eget ansvar  

 

Hinder för patienters delaktighet i sin 
egen vård 

Att påverkas av sin sjukdom 

Att sjuksköterskor brister i förhållningssätt 

Att sjuksköterskor brister i tid och kontinuitet 

5.1 Möjligheter för patienters delaktighet i sin egen vård 

Detta tema visade vilka möjligheter patienter upplevde av delaktighet i sin egen vård. Dessa 

upplevelser var; att bli sedd i vårdrelationen, att få information och att ha autonomi och eget 

ansvar. 

5.1.1 Att bli sedd i vårdrelationen  

I analysen framkom att vårdrelationen var en avgörande faktor för patienters delaktighet i 

den egna vården. Patienter påpekade att en vårdrelation innebar att det fanns samtal, där de 

upplevde sig vara accepterade och sedda som unika individer (Larsson, Sahlsten, Sjöström, 

Lindencrona & Plos, 2007; Frank, Asp & Dahlberg, 2009; Soleimani, Rafii & Seyedfatemi, 

2010; Lindberg, Kreuter, Taft & Person, 2013). Patienter menade att när det fanns samtal, 

fanns det även möjligheter för att lära av och förstå varandra (Larsson m.fl., 2007; Moreau 

m.fl., 2012). Vidare upplevde patienter att en viktig del i samtalet var det att kunna lyssna på 

varandra (Larsson m.fl., 2007). Patienter upplevde att sjuksköterskor var närvarande och 

lyssnade aktivt på deras berättelser, vilken ingav patienter motivation för att kunna delta i sin 

egen vård (Larsson m.fl., 2007; Frank m.fl., 2009). “Well, it (patient participation) means 

that they listen to me. They listen and get to know who I am. Then you feel that you 

participate” (Lindberg m.fl., 2013, s. 835).  

Den regelbundna vårdrelationen gav patienter bekräftelse om att de inte hade blivit 

bortglömda av sjuksköterskorna (Frank m.fl., 2009). Relationen mellan patienter och 

sjuksköterskorna skapade trygghet och förtroende hos patienter (Larsson, Sahlsten, Segesten 
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& Plos, 2011b; Moreau m.fl., 2012; Swenne & Skytt, 2013). Patienter upplevde att den 

ständiga relationen med sjuksköterskorna bidrog till att ångesten minskade (Frank m.fl., 

2013). Under relationen upplevde patienter möjligheten till att bli hörda och möjligheten till 

att uttrycka sina känslor och behov för den egna vården (Ekdahl, Andersson & Friedrichsen, 

2010). 

Patienter uttryckte att delaktighet uppstod när både sjuksköterskor och patienter hade en 

relation med varandra, där båda kommunicerade och respekterade varandra (Frank m.fl., 

2009; Soleimani m.fl., 2010; Larsson m.fl., 2011b). Patienterna kände sig välkomna i 

relationen samtidigt som patienter upplevde att sjuksköterskorna tillvaratogs patienters 

behov och önskemål för den egna vården (Larsson m.fl., 2007; Larsson m.fl., 2011b; Swenne 

& Skytt, 2013). Patienter upplevde att sjuksköterskor bjöd in dem till delaktighet, genom att 

visa intresse för deras situation samt att sjuksköterskorna ställde frågor gällande deras vård 

(Larsson m.fl., 2007; Frank m.fl., 2009; Soleimani m.fl., 2010; Höglund, Winblad, Arnetz & 

Arnetz, 2010; Larsson m.fl., 2011b; Lindberg m.fl., 2013). Patienter upplevde att 

sjuksköterskor visade intresse genom att lyssna på deras berättelse så att sjuksköterskor 

kunde förstå deras situation, vilken gjorde att patienter upplevde sig trodda i vården (Larsson 

m.fl., 2011b).  

She really listened to me and understood my situation. She asked questions to get an overall 

picture of my condition and find out what I like and want…. It helps me to understand my 

thoughts and how I can process different things (Larsson m.fl., 2011b, s. 3). 

Patienter upplevde att de var delaktiga i sin egen vård när det fanns en vårdrelation; där 

sjuksköterskor inte såg patienter som en sjukdom eller ett objekt utan som en person som 

kunde göra egna val för sin egen vård (Soleimani m.fl., 2010; Larsson m.fl., 2011b; Moreau 

m.fl., 2012). Patienterna kände sig bekräftade som unika människor i vårdrelationen; de 

upplevde att sjuksköterskorna brydde sig om dem och visade medlidande för deras situation, 

(Larsson m.fl., 2011b). Patienterna upplevde att i en vårdrelation var de i centrum för 

vårdande samt att deras röst och önskemål blev hörda (Frank m.fl., 2009). Lyhördhet var 

viktiga förutsättningar för att patienterna skulle uppleva känslan av delaktighet i vården 

(Aasen, Kvangarsnes & Heggen, 2012; Lindberg m.fl., 2013; Swenne & Skytt, 2013). 

5.1.2 Att få information 

Patienter upplevde att information var en väsentlig förutsättning för att de skulle uppleva 

delaktighet i vården (Frank m.fl. 2009; Ekdahl m.fl., 2010; Lindberg m.fl., 2013). Det 

framkom att delaktighet för patienterna innebar att kunna bli informerade snarare än att bli 

involverade i beslutsfattande (Höglund m.fl., 2010; Ekdahl m.fl., 2010). “Patient 

participation… concerns a flow of information, so to say, from one to another. And the 

information is either oral or written. The oral information is probably the most important 

one for us” (Höglund m.fl., 2010, s. 485). Patienter upplevde att genom att få informationen 

både skriftligt och muntligt kunde de uppleva delaktighet, men enligt patienterna var den 
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muntliga informationen mer avgörande för delaktighet (Höglund m.fl., 2010; Swenne & 

Skytt, 2013).  

Däremot upplevde patienter att informationen inte behövde vara lång, utan att den skulle 

innehålla det som var relevant för patienters vård och behandling (Frank m.fl., 2009; 

Larsson m.fl., 2011b). Patienter upplevde att informationen bidrog till att de kunde växa som 

personer, lära sig och förstå situationen för att senare kunna vara självständiga (Larsson 

m.fl., 2007; Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane & Chaboyer, 2016). Patienter upplevde att 

information var rogivande, eftersom informationen hjälpte patienter till att kunna förstå det 

som pågick kring sin egen vård och det som skulle hända senare; vilken gav en känsla av ro 

och trygghet hos dem (Moreau m.fl., 2012). Patienter påpekade att informationen skulle vara 

anpassade efter deras behov och förmåga att förstå information (Swenne & Skytt, 2013).  

Patienter upplevde att de hade ett eget ansvar över att ta beslut i sin egen vård, men att det 

även låg hos läkaren att förse dem med relevant information för att kunna ta ett lämpligt 

beslut utifrån situationen (Moreau m.fl., 2012). Vidare upplevde patienter att även om deras 

sjukdomstillstånd inte bidrog till att de hade kraften och viljan till att vara delaktiga i vården; 

var det viktig för dem att kunna få information om den aktuella tillstånd, resultat och 

diagnos; vilket var grunden för att patienter skulle uppleva trygghet och säkerhet i vården 

(Ekdahl m.fl., 2010; Moreau m.fl., 2012). Patienter upplevde att information var ett viktig 

grund för att kunna delta i sin egen vård i full sträckning (Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos, 

2011a; Swenne & Skytt, 2013). Patienterna ansåg att informationsutbyte var av stor vikt för 

delaktighet, då vid bristande information kunde det ledda till att patienter kände sig 

frustrerade och missnöjda med vården (Frank m.fl., 2009; Ekdalh m.fl., 2010; Höglund m.fl., 

2010; Aasen m.fl., 2012; Moreau m.fl., 2012; Tobiano m.fl., 2016).  

En förutsättning för att kunna skapa ett samarbete med sjuksköterskorna var att patienter 

var väl informerade om vård och behandling, vilket ledde till att patienter ökade viljan och 

intresse för att delta i vården (Ekdahl m.fl., 2010; Höglund m.fl., 2010; Moreau m.fl., 2012). 

När patienter försågs med information om vård och behandling upplevde de motivation för 

att kunna delta i sin egen vård; där patienter fick möjligheten att fatta egna beslut kring sin 

egen vård (Larsson m.fl., 2011b). Patienter poängterade att de behövde informationen om det 

som skedde kring sin vård för att kunna uppleva sig involverade, annars upplevde de sig vara 

bortglömda av vårdarna (Frank m.fl., 2009; Höglund m.fl., 2010; Tobiano m.fl. 2016).  

Patienter som inte hade tidigare erfarenhet inom vården ville öka kunskapen om sin 

sjukdom, vilket gjorde att informationen var en viktig del (Soleimani m.fl., 2010; Moreau 

m.fl.2012; Frank m.fl., 2009). “The more I know about my disease and provious care, then 

less I wonder if I’m getting worse” (Larsson m.fl., 2007, s. 317). Även under akuta situationer 

redogjorde patienter vikten av information för att kunna uppleva delaktighet i det som skulle 

ske (Frank m.fl., 2009; Höglund m.fl., 2010). Lindberg m.fl. (2013) beskrev att patienter 

upplevde att informationen var viktig att få trots att patienters prognos var dålig. 

Patienter upplevde att sjuksköterskor gav information för att patienter skulle kunna skapa sig 

en uppfattning och förstå sin situation (Larsson m.fl., 2007; Lindberg m.fl., 2013). Patienter 
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upplevde sig vara tillfredsställda med den information de fick, dock uttryckte patienter, att 

det var deras ansvar att ställa frågor om dem ville veta mer om sin situation (Ekdahl m.fl., 

2010). Vidare upplevde patienter att de skaffade sig mer information genom att använda 

andra resurser; som att fråga andra patienter som befann sig i samma situation, eller att 

ställa frågor till andra sjuksköterskor som var kunniga i området (Soleimani m.fl., 2010). 

Patienter ansåg att för att kunna uppleva delaktighet var det viktigt med att få information 

om sin situation. Information innebar för patienter, att kunna veta om vad som skedde kring 

deras vård på ett sätt som patienter kunde förstå. Vidare skulle informationsutbyte ges på en 

trygg och stödjande miljö för patienter (Larsson m.fl., 2007). 

5.1.3 Att ha autonomi och eget ansvar 

Patienter upplevde att delaktighet i vården innebar att sjuksköterskor värnade om patienters 

autonomi och vilja till delaktighet (Soleimani m.fl., 2010; Tobiano m.fl., 2016). Patienter 

upplevde delaktighet i sin egen vård genom att få möjligheten till att vara självständiga 

(Tobiano m.fl., 2016; Larsson m.fl., 2011b; Soleimani m.fl., 2010). “Try to participate, I keep 

as much independence as possible” (Tobiano m.fl., 216, s. 263). Patienter upplevde att 

sjuksköterskor värnade om deras autonomi genom att lämna ansvaret till patienter i olika 

situationer; för exempel, sjuksköterskan lämnade smärtstillande över bordet så att patienter 

kunde ta dessa när de behövde det; och inte för att smärtstillande var ordinerad att ges vid en 

viss tidpunkt (Larsson m.fl., 2011b; Soleimani m.fl., 2010). Patienter upplevde att de hade ett 

delat ansvar med sjuksköterskan; där patienter hade mer ansvar för sin vård och inte 

förväntade sig att sjuksköterskan skulle utföra allt för dem. Sjuksköterskorna skulle förse 

patienter med de resurser som patienter behövde för att kunna klara sig själva (Larsson m.fl., 

2011b). Patienter upplevde att de hade en egen plats i vården, där de upplevde autonomi och 

ansvar för sin egen vård; detta ledde till att viljan till delaktighet ökade (Frank m.fl., 2009). 

När patienter fick möjligheten att välja upplevde de mer trygghet och självsäkerhet, samtidig 

som de upplevde ett aktivt deltagande när deras samtycke framfördes (Höglund m.fl., 2010).  

En del patienter som hade tidigare erfarenhet av sin sjukdom var mer intresserade av att 

delta i vården för att kunna uppleva kontroll över sin vård och sin kropp (Soleimani m.fl., 

2010). Patienter ville fortsätta att kunna ha förmågan att klara av sin sjukdom på ett 

självständigt sätt (Tobiano m.fl., 2016). “I don’t like to give over my control, especially the 

diabetes stuff because I’ve had diabetes for 31 years and I think I know myself better than 

anyone… I don’t want to become complacent” (Tobiano m.fl., 2016, s. 263). Patienter 

upplevde att de kände sin sjukdom och sin kropp bättre än någon annan (Soleimani m.fl., 

2010; Larsson m.fl., 2011b), därför ville de ha sin autonomi kvar och inte bli beroende av 

någon annans hjälp (Tobiano m.fl., 2016).   

Patienterna upplevde att det var upp till de om dem ville påverka valet av behandling eller om 

valet skulle lämnas i sjuksköterskors händer (Swenne & Skytt, 2013). Vidare upplevde 

patienter att deras deltagande i beslutsfattande berodde på deras hälsotillstånd. Patienter 

som nyligen insjuknat hade svårare att delta och ge sitt samtycke; dock när patienter blev 
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friskare ökade deras vilja till att vara delaktiga och ansvara för sin vård (Lindberg m.fl., 

2013). 

5.2 Hinder för patienters delaktighet i sin egen vård 

Under detta tema redogjorde patienters upplevelser om vad som hindrade deras förmåga till 

att delta i sin egen vård. Dessa hinder var: att påverkas av sin sjukdom, att sjuksköterskor 

brister i förhållningssätt, att sjuksköterskor brister i tid och kontinuitet. 

5.2.1 Att påverkas av sin sjukdom 

När patienters hälsotillstånd förvärrade upplevde patienter att de saknade orken för att 

prata och delta i beslutsfattande med sjuksköterskorna (Larsson, Sahlsten, Sjöström, 

Lindencrona & Plos, 2007; Soleimani, Rafii & Seyedfatemi, 2010; Ekdahl, Andersson, 

Friedrichsen, 2010; Höglund, Winblad, Arnetz & Arnetz, 2010; Moreau m.fl., 2012). 

Detta innebar inte ett minskat intresse för delaktighet i egen vård utan att patienter 

ville att sjuksköterskorna skulle prata med deras närstående istället (Aasen, 

Kvangarsnes & Heggen, 2012; Lindberg, Kreuter, Taft & person, 2013). Vid försämrat 

sjukdomstillstånd lämnade patienter sig helt i sjuksköterskors händer, eftersom 

patienter upplevde rädsla och svaghet för att kunna delge sin åsikt och önskning för 

den egna vården (Larsson m.fl., 2007; Ekdahl m.fl., 2010; Soleimani m.fl., 2010; 

Moreau m.fl., 2012; Larsson m.fl., 2011a). “I was so poorly that I let them do whatever 

they wanted. I let go of everything and didn’t want to participate” (Larsson m.fl., 2011a, 

s. 578). Patienter lät sjuksköterskorna bestämma över sin vård och behandling, 

patienter accepterade sjuksköterskors rekommendation för vård och behandling utan 

motstånd (Swenne & Skytt, 2013).  

Om sjukdomen var akut eller livshotande upplevde patienter att sjuksköterskor tog 

över ansvaret och bestämde över vården som patienter skulle få (Aasen m.fl., 2012). 

Patienter kände sig alldeles för svaga för att ta in information och kunna bestämma, det 

enda som räknades var tiden till att omedelbart kunna påbörja en behandling (Höglund 

m.fl., 2010; Soleimani m.fl., 2010; Moreau m.fl., 2012; Aasen m.fl., 2012). Vid 

livshotande sjukdomstillstånd saknade patienter kraft till att kunna delta i sin egen 

vård; delaktigheten blev inte den viktigaste faktorn; utan det viktigaste för patienter var 

att kunna få hjälp för att bli av med pågående sjukdom eller symtom (Ekdahl m.fl., 

2010; Larsson m.fl., 2011a; Moreau m.fl., 2012). “In case of an emergency, I don’t think 

twice about it, I let them do what they have to do. The only thing I want is to stop the 

pain” (Moreau m.fl., 2012, s. 209). Patienter förmedlade att det största hindret för 

delaktigheten i den egna vården var att vara medvetslös eller nedsövd (Larsson, 

Sahlsten, Segesten & Plos, 2011a).  



 

18 

 

5.2.2 Att sjuksköterskor brister i förhållningssätt 

Patienter beskrev att relationen med sjuksköterskor kunde vara ett hinder för delaktighet då 

en del sjuksköterskor ofta utövade sin makt över patienter, detta gjorde att patienter inte 

upplevde lyhördhet och delaktighet i egen vård (Larsson m.fl., 2011a; Larsson, Sahlsten, 

Segesten & Plos, 2011b). En del patienter upplevde att vissa sjuksköterskor inte visade 

medkänsla eller intresse för deras situation och att vissa sjuksköterskor inte brydde sig för 

hur patienter hade det (Larsson m.fl., 2011a). Det ledde till att patienterna inte ville vara 

delaktiga i sin egen vård, om ingen brydde sig om dem (Larsson m.fl., 2011a; Frank, Asp & 

Dahlberg, 2009). Vissa patienter förmedlade att kontakten med en del sjuksköterskor var 

otillräckligt; de upplevde att en del sjuksköterskor inte var närvarande i mötet vilken ledde 

till att sjuksköterskorna inte lyssnade på deras önskemål (Larsson m.fl., 2011a; Moreau m.fl., 

2012). Somliga patienter upplevde att en del sjuksköterskor inte såg patienter som en helhet, 

utan behandlade patienter ofta som ett objekt, vilket ledde till att patienter kunde känna sig 

tillbakadragna för att delta i den egna vården (Frank m.fl., 2009; Larsson m.fl., 2011a, b; 

Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane & Chaboyer, 2016). “I was so unhappy and she just 

looked at me indifferently. She must have thought that I could do that myself and was just 

trying to get out of it. You have to dare meet person to person” (Larsson m.fl., 2011b, s. 4). 

Många patienter upplevde att en del sjuksköterskor ofta bemötte dem med makt och utövade 

sin maktposition över vården, vilket ledde till att patienterna kunde uppleva att de förlorade 

sin frihet för att kunna bestämma och delta i den egna vården (Ekdahl m.fl., 2010; Larsson 

m.fl., 2011a; Tobiano m.fl., 2016). När en del patienter inte kunde delta i beslutsfattande 

upplevde dem vården ofta som ett fängelse, där sjuksköterskorna var vakterna som 

kontrollerade patienterna. En del patienter kände sig ofta rädda för att säga emot 

sjuksköterskor, därför antog patienter en passiv roll i dialogen och beslutsfattande (Aasen 

m.fl., 2012). Patienter upplevde att en del sjuksköterskor i många fall bestämde över vården 

utan att ta hänsyn till patienters önskemål och värderingar (Larsson m.fl., 2011b; Ekdahl 

m.fl., 2010). En del patienter upplevde att sjuksköterskors råd många gånger kunde låta mer 

som en befallning än ett stöd för dem (Moreau m.fl., 2012; Larsson m.fl., 2011b). Många 

patienter upplevde sig inte bekräftade som kunniga, autonoma och självständiga personer, 

utan som barn som fick order om att göra saker (Larsson m.fl., 2011b). 

Många patienter upplevde att sjuksköterskor visade attityder av makt och kontroll samt att 

de inte uppmärksammade patienters önskemål i vården (Larsson m.fl., 2011a, b). Patienter 

upplevde att en del sjuksköterskorna ville ha kontroll över vården eftersom sjuksköterskorna 

ansåg sig ha en högre kompetens än patienter (Larsson m.fl., 2011b; Moreau m.fl., 2012; 

Aasen m.fl., 2012; Tobiano m.fl., 2016). Patienter upplevde att en del sjuksköterskor 

behandlade dem som odugliga, vilken ledde till att patienterna inte kände sig delaktiga i den 

egna vården (Larsson m.fl., 2011b; Tobiano m.fl., 2016). “You feel powerless when the nurse 

assumes a supercilious and self-absorbed role. I do not participate, she takes over 

completely” (Larsson m.fl., 2011a, s. 578). När en del sjuksköterskor antog en bestämmande 

roll upplevde patienter maktlöshet och att de inte kunde delta i vård och beslutsfattande 

(Larsson m.fl., 2011a). 
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Många patienter upplevde att en del sjuksköterskor kunde ha en bristande attityd gentemot 

dem, vilket ledde till att patienterna kunde uppleva frustation och maktlöshet i vården (Frank 

m.fl., 2009; Tobiano m.fl., 2016). Enligt Larsson m.fl. (2011b) ville patienterna ha 

sjuksköterskornas stöd i pågående vård; dock upplevde många patienter att de ofta blev 

ignorerade av sjuksköterskorna. Vidare beskrev Soleimani m.fl. (2010) att en del patienter 

upplevde brist på stöd, vilket ledde till att dem inte vågade ställa några frågor för att inte 

störa sjuksköterskorna. Att inte kunna få stöd innebar för patienterna att dem inte fick 

möjligheten att välja behandlingsalternativ (Swenne & Skytt, 2013). 

5.2.3 Att sjuksköterskor brister i tid och kontinuitet 

Enligt patienterna kunde vårdmiljöns utformning ha en negativ inverkan på patienters 

delaktighet. Patienter upplevde att brist på tid var ett stort hinder för delaktighet (Larsson 

m.fl., 2011a; Höglund m.fl., 2010). Patienter upplevde tidsbrist i vården, eftersom 

sjuksköterskorna hade ofta många patienter att ta hand om och ofta många ärenden som 

ingick i deras arbetsuppgifter (Frank m.fl., 2009; Ekdahl m.fl., 2010, Höglund m.fl., 2010; 

Moreau m.fl., 2012; Swenne & Skytt, 2013). Patienter upplevde att vid tidsbristen fanns det 

inte ofta plats för dialog och reflektion med sjuksköterskorna (Höglund m.fl., 2010; Moreau 

m.fl., 2012; Swenne & Skytt, 2013). Patienter upplevde att de hade lite tid för att 

kommunicera med sjuksköterskorna, och att tiden måste utnyttjas på bästa möjliga sätt; 

genom att fråga relevanta frågor gällande deras vård och behandling (Swenne & Skytt, 2013). 

Men eftersom det fanns för lite tid för kommunikation, kunde alla frågor inte besvaras och 

det ledde till att patienterna inte fick tid för att uttrycka sig (Moreau m.fl., 2012; Swenne & 

Skytt, 2013). Tidsbristen hos sjuksköterskorna gjorde att patienter ofta upplevde sig vara en 

börda för vården (Ekdahl m.fl., 2010; Höglund m.fl., 2010). Det höga tempot och 

belastningen på vårdavdelningar gjorde att sjuksköterskorna många gånger avbröt det 

pågående samtalet med patienter, för att sjuksköterskorna skulle kunna hinna med alla 

arbetsuppgifterna samt informera andra patienter (Höglund m.fl., 2010). 

Den höga personalomsättningen var ett hinder för att patienter skulle uppleva delaktighet. 

Den höga personalomsättningen skapade brist på kontinuitet. Patienter upplevde att deras 

delaktighet i vården påverkades på ett negativ sätt, då de träffade nya människor i vården 

varje dag. Brist på kontinuitet ledde till minskad förtroende hos patienter (Larsson m.fl., 

2011a, b). En del patienter upplevde att den nya personalen som kom ofta saknade vetskap 

om patienters förmågor och viljan till delaktighet i egen vård (Larsson m.fl., 2011a). När det 

fanns många personer som var inblanda i patienters vård upplevde patienter osäkerhet 

(Ekdahl, m.fl., 2010). Detta för att patienter träffade nya personer varje dag som kom med 

andra förslag och strategier för vården än vad de tidigare hade fått av någon annan (Ekdahl 

m.fl., 2010; Swenne & Skytt, 2013). “I didn’t have my own nurse to turn to, somebody on my 

side. There was a time when I had far too many nurses. How do you explain then so that it 

doesn’t turn out wrong?” (Larsson m.fl., 2011a, s. 578).  

Patienter upplevde att var det viktigt med kontinuitet i vården, eftersom kontinuitet skapade 

känsla av trygghet och förtroende hos patienter. Denna förtroende hjälpte patienter och 
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sjuksköterskor att kommunicera med varandra som var viktigt för att patienter skulle 

uppleva delaktighet i den egna vården (Frank m.fl., 2009). 

6 DISKUSSION 

Under detta avsnitt diskuteras examensarbetets resultat, den valda metoden, följd av en 

diskussion över etiska övervägande. Under resultatdiskussion diskuteras resultatets mest 

väsentliga delar som framkom i analysen. Dessa delar diskuteras i förhållande till 

examensarbetets syfte. Dessutom ställs resultatet mot tidigare forskning och det valda 

vårdteorietiska perspektivet som ligger till grund för examensarbetet. Under 

metoddiskussion beskrivs styrkor och svagheter för den valda metoden. Därefter följer en 

etikdiskussion som tar upp forskningsetiska synpunkter för examensarbete. Slutligen 

presenteras förslag till fortsatt forskning som kan vara aktuellt för området.   

6.1 Resultatdiskussion  

Resultatet visade att vårdrelationen var en stor möjlighet för att patienter skulle kunna 

uppleva delaktighet i den egna vården. I den regelbundna relationen upplevde patienter att 

det fanns samtal, där patienter upplevde sig vara lyssnade, sedda och bekräftade som unika 

individer. Vårdrelationen skapade trygghet och förtroende hos patienter, eftersom relationen 

minskade patienternas ångest och oro i vården. Patienter upplevde respekt och 

kommunikation i relationen, vilken ingav patienter vilja till att delta i vården. Detta 

överensstämmer med Orems (2001) omvårdnadsteori där hon betonar att en vårdrelation 

bygger på kommunikation; där sjuksköterskor ska respektera och se patienter som individer 

och inte som ett objekt. Resultatet är också förenligt med tidigare forskning som beskriver att 

en vårdrelation ska grunda sig på kontakt, förtroende och respekt för varandra (Sahlsten, 

Larsson, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2006). Vidare skapar vårdrelationen en känsla av 

tillit, respekt och förtroende hos patienter (Frank, Asp & Dahlberg, 2007). Patienter beskrev i 

resultatet att en fungerande vårdrelation krävde tid och lyhördhet. Detta stämmer med 

Delmar (2012) som beskriver i tidigare forskning om att en vårdrelation kräver tid och 

samtal, där patienter och sjuksköterskor är inbjudande och kan mötas på en jämställd nivå. 

Det framkom i resultatet att patienter upplevde sig vara välkomna i relationen, vilken ökade 

patienternas vilja till att delta i vården. Detta överensstämmer med vad Tobiano, Bucknall, 

Marshall, Guinane och Chaboyer (2015) beskriver i tidigare forskning att en vårdrelation 

skapar en trygg miljö där patienter känner sig bekväma för att delta i sin egen vård.  

Resultatet visade att patienter upplevde en god kontakt, som byggde på respekt och 

förtroende, mellan dem och sjuksköterskorna, vilken var viktigt för patienters deltagande i 

vården. I detta examensarbetets resultat bekräftades det som Hälso- och sjukvårdslagen 
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[HSL] (SFS, 2017:30) föreskriver i 1 § 5 kap, om att hälso- och sjukvården ska bygga på 

respekt för alla människor lika värde och integritet samt att det ska finna goda kontakter 

mellan sjukvårdspersonal och patienter.  

Vidare framställde resultatet att informationsutbyte mellan patienter och sjuksköterskor 

gjorde att patienterna upplevde sig vara delaktiga i sin egen vård. Genom information 

upplevde patienter att sjuksköterskor inte hade glömt bort eller övergivit patienter och dess 

behov. Information innebar för patienter att få en detaljerad berättelse om vad som gällde i 

deras vård och behandling. Patienter påpekade att informationen kunde vara muntligt eller 

skriftigt, beroende på vad som passade bäst för dem. Resultatet är förenlig med ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) och med Patientlagen (SFS, 

2014:821) som stadgar 1 § 3 kap. att patienter ska få tillräcklig med information om resultat, 

vård och behandling som rör patienters liv. Orems (2001) omvårdnadssystems teori 

beskriver att information anses vara en undervisning för patienter, där patienter lär sig nya 

saker för att behålla hälsa och förmågan till egen vård. Dessutom i tidigare forskning redogör 

Tobiano m.fl. (2015) och Chaboyer m.fl. (2016) att informationen används som ett sätt att 

engagera patienter i sin egen vård och behandling, där sjuksköterskor tillvaratar patienters 

förkunskaper och önskningar för vården. Sahlsten, Larsson, Sjöström och Plos (2009) 

beskriver i tidigare forskning att information skapar en trygg atmosfär för patienter, där dem 

känner sig bekväma för att delta. Men det är också ett sätt som sjuksköterskor tar sig an för 

att visa patienter att de inte hade glömt bort eller övergivit dem (Frank m.fl., 2008). Både 

resultat och tidigare forskning är mycket kompatibla med varandra. 

I resultatet framkom att informationsutbyte var viktig för delaktighet. Informationsutbyte 

var en förutsättning för att patienterna inte skulle uppleva frustation och missnöje med 

vården. Därför var det viktig för patienter att få tillräckligt med information. 

Informationsbristen i vården är någonting som Socialstyrelsen (2009) bekräftar, och det 

beror på att patienter får för lite information gällande sin egen vård och behandling. Samt att 

detta är någonting som står i strid mot Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) och 

Patientlagen (2014:821) som föreskriver att patienter ska kunna få tillräckligt information 

om sin egen vård och behandling. Orem (2001) beskriver patienter som kapabla till att tänka 

och handla för att behålla hälsan. Men för att patienter ska kunna tänka och handla behöver 

patienter information avseende sin egen vård och behandling. Resultatet visade att 

informationen var viktigt för patienter eftersom det ledde till en ökad upplevelse av trygghet 

och säkerhet hos patienter. Detta är överensstämmande med Hälso- och sjukvårdslagen 

[HSL] (SFS, 2017:30) som bestämmer i 1 § 5 kap. att hälso-och sjukvården ska tillgodose 

patienters behov av trygghet och säkerhet. 

I resultatet upplevde patienter att information var som ett samarbete med sjuksköterskor, 

där både patienter och sjuksköterskor tog del av varandras kunskaper för att kunna fatta ett 

beslut. Information var ett samarbete där patienter fick möjligheten att ställa frågor kring sin 

egen vård och behandling för att öka sin kunskap och viljan till delaktighet. Resultatet är 

förenligt med Orem (2001) omvårdnadsteori. Orem beskriver att patienter är kunniga 

individer med förmågan att tänka, utvärdera situationen för att senare handla i enlighet med 
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sin egen uppfattning. Orem betonar också att patienter söker sig till sjuksköterskor för att 

kunna få hjälp när patienter själv inte kan tillgodose behovet till egen vård. Både patienter 

och sjuksköterskor samarbetar för att återställa patienters förmåga till egen vård. Denna har 

även en likhet med tidigare forskning där Kolovos m.fl. (2015) och med Sahlsten, Larsson, 

Lindencrona och Plos (2005) som framställer att patientdelaktighet ses som ett samarbete 

mellan sjuksköterskor och patienter, där det sker ett informationsutbyte som är viktigt för 

delat beslutfattande. Båda ska samarbeta för att uppnå målet som är patienters hälsa och 

välbefinnande. 

Resultatet visade att patienters autonomi var en nyckel för patientdelaktighet i egen vård. 

Patienter upplevde delaktighet i vården när sjuksköterskor värnade om patienters autonomi 

och tillät patienter ta eget ansvar för sin egen vård. Autonomi ingav trygghet och 

självsäkerhet för patienter. Patienter upplevde kontroll över sin egen vård och över sin kropp 

när deras autonomi tillvaratogs. Detta är förenligt med Patientlagen (SFS 2014:821) som 

föreskriver i 1 § 5 kap. att hälso- och sjukvården ska genomföras i samråd med patienter. 

Resultatet är kompatibelt med Orem (2001) omvårdnadsteori som beskriver att varje patient 

är kapabel och har förmågan att visa omsorg om sig själv samt förmågan att värna aktiviteter 

som uppehåller liv, hälsa och välbefinnande. Socialstyrelsen (2012) styrker att det är 

patienters val att ta emot behandlingen eller om en påbörjad behandling önskas avslutas. 

Resultatet går i linje med tidigare forskning där Delmar (2012) beskriver att sjuksköterskor 

ser patienter som självständiga individer med förmågan att klara sig själva, som är en viktig 

del för att patienter ska uppleva delaktighet i vården. 

Däremot framkom i resultatet hinder som påverkade patienters delaktighet i vården. Ett 

hinder var att bli påverkad av sin sjukdom, som handlande om patienters försämrade 

sjukdomstillstånd. Patienter upplevde att när deras hälsotillstånd förvärrades saknade de ork 

för att prata och delta i beslutsfattande. Patienter upplevde att det viktigaste var att få en 

behandling istället för aktivt delta i beslutsfattande. Vid försämrade sjukdomstillstånd lät 

patienter att sjuksköterskor bestämde vården. Detta bekräftas i Orem (2001) egenvårdsbrist 

teori, där hon betonar att det finns sjukdomar som påverkar patienters delaktighet i sin egen 

vård. När patienter inte kan tillfredsställa behovet till egen vård söker patienter 

sjuksköterskornas hjälp. Sjuksköterskors uppgift blir att återupprätta patienters hälsa så att 

patienter kan bli autonoma igen. Gällande detta beskriver Kvangarsnes, Torheim, Hole och 

Öhlund (2012) i tidigare forskning att även om patienter var allvarliga sjuka, glömde 

sjuksköterskor inte att involvera patienterna i sin egen vård; detta genom att hålla 

patienterna informerade om vård och behandling. Sjuksköterskorna lämnade inte patienter 

ensamma, utan stannade på ett nära håll så att patienterna kunde se sjuksköterskorna och 

uppleva trygghet.  

Vidare i resultatet framkom att patienter upplevde att vara nedsövd eller medvetslöst 

hindrade deras delaktighet i vården. Detta styrks i Orems (2001) omvårdnadssystem som 

redogör att patienter inte kan vara delaktiga i vården på grund av medvetslöshet, vilket 

ledder till att sjuksköterskor ta över patienters beslut, då patienter inte är aktiva i 

beslutsfattande. Beträffande detta skriver ICN:s etiska kod för sjuksköterskor att 



 

23 

 

sjuksköterskor har ett ansvar som riktar sig till människor i behov av vård och behandling 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Detta styrks även av sjuksköterskor i tidigare 

forskning som beskriver att de handlar professionellt och ansvarsfullt, trots eventuella 

hinder; och i samspel med andra vårdkompetenser kunna fatta ett beslut för att upprätthålla 

patienters hälsa och tillfredsställa patienters vårdbehov (Kvangarsnes m.fl., 2012). 

Ett annat hinder som patienter upplevde som kunde påverka deras delaktighet i sin egen 

vård handlade om att sjuksköterskor kunde brista i sitt förhållningssätt. Patienter upplevde 

att en del sjuksköterskor många gånger utövade sin makt över dem, vilket ledde till att 

patienterna inte upplevde lyhördhet och delaktighet i den egna vården. Många patienter 

upplevde sig behandlade som objekt, vilket gjorde att patienterna drog sig tillbaka och inte 

ville vara delaktiga i den egna vården. Andra patienter upplevde maktlöshet och frustration 

när de inte var delaktiga i sin egen vård. Att bli bemött med makt var som att förlora sin 

autonomi. Många patienter upplevde att en del sjuksköterskor inte bekräftade dem som 

kunniga, autonoma och självständiga människor. Detta bryter mot Hälso- och sjukvårdslagen 

|HSL] (SFS, 2017:30) som stadgar 1 § 5 kap. att sjukvården ska bygga på respekt för 

patienters integritet och självbestämmande samt i 1 § 3 kap. att patienter ska behandlas med 

lika värde i vården. Det som framkom i resultatet står i konflikt med Orems (2001) 

omvårdnadsteori. Orem menar i sin teori att en funktionell integritet och autonomi skapar 

förutsättningar för att patienter ska uppleva hälsa och välbefinnande. Om patienter inte kan 

uppleva integritet så kan de inte uppleva hälsa; vilket leder till att viljan till delaktighet 

minskar. När patienterna inte är delaktiga ger de upp hoppet om att kunna bli behandla som 

personer med integritet, autonomi, kunskaper och förmågor. Vidare menar Orem att 

sjuksköterskor ska se patienter som helhet och inte som en sjukdom.  

Denna resultats del är inte förenligt med det som tidigare forskning beskriver om att 

sjuksköterskor främjar patienters delaktighet, genom att släppa makten över vården och 

uppfatta patienter som kunniga människor som handlar för att behålla hälsan och att varje 

beslut tas i samråd med patienter (Aasen, Kvangarsnes & Heggen, 2012). Detta strider emot 

Patientlagen (SFS, 2014:821) som föreskriver i 1 § 5 kap. att hälso- och sjukvården ska 

utformas och genomföras i samråd med patienter. Detta strider även mot Orems (2001) teori 

om egenvård, då hon påpekar att patienter kan själva bestämma över behandlingar och 

aktiviteter som upprätthåller hälsan och välbefinnande.  

Som sist framfördes i resultatet att patienter upplevde brist på tid i vården, vilket gjorde att 

deras delaktighet påverkades negativt. Patienter upplevde att det inte fanns tillräckligt med 

tid för samtal och reflektion i vården, eftersom sjuksköterskor hade ofta många patienter att 

ta hand om och ofta mycket som ingick i deras arbetsuppgifter. Patienter upplevde sig vara 

en belastning för vården. Detta ligger i tvist emot Orems (2001) omvårdnadsteori, där 

patienter behöver relation och information med sjuksköterskor för att kunna uppleva 

delaktighet i sin egen vård. Denna relation bygger på tid. Angående detta beskriver Delmar 

(2012) i tidigare forskning att det krävs tid för att skapa trygghet och förtroende hos 

patienter, som är viktigt för att patienterna ska kunna uppleva delaktighet i sin egen vård. 



 

24 

 

Resultatet bekräftar det som Socialstyrelsen (2009) påpekar om att det första som brister vid 

tidsbristen är kontakten och kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskor. 

Ett annat hinder som patienter upplevde var brist på kontinuitet i vården; det vill sägas att 

patienterna träffade nya människor varje dag. Patienter upplevde att det saknades 

kontinuitet i sin egen vård, vilken skapade brist på förtroende och säkerhet hos patienter. 

Detta går emot Hälso-och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) som stadgar i 1 § 5 kap. att 

hälso- och sjukvården ska tillgodose patienters behov av kontinuitet, trygghet och säkerhet. 

Även emot Orem (2001) omvårdnadsteori, eftersom målet med hennes teori är att patienter 

ska känna sig trygga och delaktiga i sin egen vård. Dessutom striden resultatet mot tidigare 

forskning som beskriver att när patienterna är delaktiga i den egna vården ökar det vårdens 

kvalitet (Florin, Ehrenberg & Ehnfors, 2005; Tobiano m.fl., 2015). 

6.2 Metoddiskussion 

Till detta examensarbete valdes en systematisk litteraturstudie av kvalitativa artiklar enligt 

Evans (2002) beskrivande syntes. Valet till en kvalitativ metod grundar sig på 

examensarbetes syfte, som var att beskriva patienters upplevelse av delaktighet i sin egen 

vård ur ett patientperspektiv; därför bedömdes Evans relevant för examensarbete. Friberg 

(2012) beskriver att kvalitativa ansatser skapar möjligheter för att få en djupare förståelse i 

ett fenomen eller situation som har med patienters upplevelser, erfarenhet, förväntningar 

eller behov att göra. Under hela examensarbetets framställning hade författaren syftet i 

åtanke för att kunna avgränsa sig till valt område.  

Evans (2002) beskrivande syntes var lämpligt att använda för att kunna framställa 

examensarbetets resultat. En fördel med Evans var att den gjorde det möjligt att göra en 

sammanställning av redan bearbetade kvalitativa artiklar, vilket gav en större bild av 

problemet som skulle undersökas. Endast artiklar skrivna på engelska valdes till 

examensarbete, eftersom det fanns mer information på engelska än svenska. Inga 

begränsningar gjordes till en viss sjukdomsgrupp, dock är samtliga artiklar skrivna utifrån ett 

patientperspektiv. Tidsintervallen för artikelsökning var att artiklarna skulle vara publicerade 

inom de senaste fem åren, detta för att kunna hitta så aktuell forskning som möjligt. 

Eftersom sökningen gav begränsat med material utökades tidsintervall till tio år. En svaghet i 

examensarbetet är att vid artikelsökningen lästes först artikelns titel, de titlar som såg 

irrelevanta ut valdes bort. Genom att bedöma artiklarna utifrån dess titel kunde det ha lett till 

att relevanta artiklar utelämnades, som möjligtvis passade examensarbetets syfte. Däremot 

påpekar Friberg (2012) att artikelns titel är en hjälp för att kunna bedöma vad artikeln 

handlar om.  

Om det inte hade hittats tillräckligt många kvalitativa artiklar som svarade an på 

examensarbetes syfte, hade det då använts kvantitativa artiklar för att kunna komplettera och 

nå examensarbetets syfte. Vidare hade Fribergs (2012) litteraturöversikt valts som 

analysmetod. Utifrån syfte hade det varit möjligt att använda en litteraturöversikt som 
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metod. Fördelen med Fribergs (2012) analysmetod är att den gör inga avgränsningar till val 

av artiklar; samt att metoden gör det möjligt till att tillämpa både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar i arbete.  

Styrkan med att använda en kvalitativ metod var att den bidrog till att få en djupare 

förståelse av patienters delaktighet i vården. Fördelen med Evans (2002) beskrivande syntes 

var att den var beskriven i olika och tydliga steg. Det underlättade att strukturera upp 

examensarbetets resultat genom att först framställa teman och därefter subteman. Två teman 

med respektive subteman framkom i analysen. En annan fördel med Evans (2002) 

beskrivande syntes var att de artiklarna som ingick i analysen inte fick omtolkas eller 

omformuleras. Inga omformuleringar eller översättningar till svenska gjordes i funna citat 

för att inte förlora dess innebörd. Citatet skrevs i resultatet som de framkom i artiklarna. 

Svårigheten med Evans (2002) beskrivande syntes var att några av de funna nyckelfynden 

passade samtidig under ett annat subtema. Detta kunde ha letts till att flera subteman 

framkom i analysen. Men genom att hela tiden ha examensarbetets syfte i åtanke 

avgränsades analysen för att inte ha alldeles för många subteman.  

Polit och Beck (2012) framställer att en studiers trovärdighet ställs genom att utvärdera dess 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Giltighet innebär att resultatet som framställs i 

studien har svarat an på studiens syfte. Examensarbetes syfte var att beskriva patienter 

upplevelse av delaktighet i sin egen vård. I resultatet framkom vilka hinder och möjligheter 

som patienter hade upplevt för delaktighet i vården. Vidare beskriver Polit och Beck (2012) 

att tillförlitlighet betyder att studien kan reproduceras genom att använda samma metod och 

komma fram till liknande resultat. Examensarbetet gav en utförligt beskrivning av den valda 

metoden samt hur datainsamlingen och dataanalysen skedde, detta för att öka 

examenarbetets tillförlitlighet.  

Överförbarhet innebär att studien kan implementeras i andra personer, situationer eller 

platser, men det är läsaren som i första hand bedömer hur studien kan implementeras till nya 

situationer eller personer (Polit & Beck, 2012). Examensarbetets resultat skulle kunna 

användas i andra situationer där patienters delaktighet kan vara aktuell. En styrka i 

examensarbete är att valda artiklar inkluderade både män och kvinnor i olika åldrar, med 

olika sjukdomar i olika vårdavdelningar, vilken skapar större möjligheter för överförbarhet. 

En svaghet i detta examensarbete är att den inte har avgränsat sig till ett visst land eller 

världsdel. Om ett land eller världsdel hade valts så hade examensarbetets resultat sett 

annorlunda ut, eftersom landets kultur, religion och synen på människan kunde ha påverkat 

resultatet. Dock inget land eller världsdel valdes ut kan detta ses som en styrka, eftersom det 

ger en bredare och global bild över hur patienter upplever delaktigheten i vården. Alla 

artiklar beskrev samma hinder och möjligheter för patienters delaktighet i vården oavsett 

landet där den skrevs.  

Detta examensarbetes trovärdighet går ut på att artiklarna som användes till analysen 

uppfyllde granskningskriterier för kvalitativa studier enligt Friberg (2012). Dessa kriterier 

ställde frågor som exempelvis hur artikels metod och syfte var beskrivet, om det fanns en 
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tydlig problemformulering, hur data var analyserade och vad artikels resultat visade. 

Samtliga artiklar som inkluderades i analysen ansågs vara av hög vetenskaplig kvalitet. 

Examensarbete ökar sin trovärdighet eftersom alla artiklar som valdes ut till analysen och 

resultat var Peer-Reviewed. Likaså har alla nyckelfynden svarat an på examensarbetets syfte. 

Citatet har behållit sin ursprungliga engelska form för att inte förlorade sin innebörd. Citatet 

har inte omformulerats, fabricerats, plagierats eller förfalskats.  

6.3 Etikdiskussion 

Forskaren ansvarar över att arbetet är av god kvalitet och moralisk försvarbar (Codex, 2017).  

Detta examensarbete har hållit en neutral ställning i framställning av resultatet. Ingen 

omformulering av material har gjorts, data har inte förfalskats samt att andras arbeten inte 

har kopierats eller stulits. Samtliga artiklar som valde till resultatet var vetenskapligt 

publicerade, Peer Reviewed och hade blivit etisk godkända av en etisk kommitté. Eftersom 

samtliga artiklar var skrivna på engelska har författaren till detta examensarbete läst igenom 

artiklarna ett flertal gånger för att förstå artikelns helhet och minska risken för 

förvrängningar. Under hela arbetet kontrollerades förförståelse och personliga åsikter lades 

åt sidan, eftersom tankar och åsikter fanns redan kring området. Detta gjordes genom att 

följa Evans (2002) beskrivande syntes genom hela examensarbetet. Vald metod gjorde det 

möjligt att kontrollera förförståelse som uppstod samt att metoden bidrog till att inte 

omtolka artiklarna som användes. Funna citatet har behållit sin ursprungliga engelska form 

för att inte vilseleda läsaren. 

6.4 Förslag för vidare forskning 

I resultatet framkom att det fanns både möjligheter och hinder när det gäller patienters 

delaktighet i vården. Förslag till fortsatt forskningen skulle kunna vara hur sjuksköterskor 

motarbetar hinder som uppkommer för patientdelaktighet i vården. Vidare hur andra 

professioner inom vården, som läkarna, sjukgymnaster och undersköterskor främjar 

patienters delaktighet i vården. Ännu ett förslag för vidare forskning kan vara hur patienter 

från andra kulturer upplever delaktigheten i den svenska hälso- och sjukvården för att kunna 

uppfylla deras behov och önskningar för delaktighet i vården, detta eftersom vi lever i ett 

alltmer mångkulturellt samhälle. 
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7 SLUTSATS 

För att patienter ska kunna uppleva delaktighet i sin egen vård krävs det en god vårdrelation 

och ett gott informationsutbyte mellan sjuksköterskor och patienter. Vidare krävs det att 

sjuksköterskor tillvaratar patienters autonomi samt att det finns kontinuitet i vården. Den 

regelbundna relationen mellan patienter och sjuksköterskor bidrar till att känslor som 

förtroende, respekt och bekräftelse skapas hos patienterna. Att sjuksköterskor visar intresse 

och är lyhörda för patienters känslor och behov anses viktigt för patientdelaktigheten. 

Informationsutbyte är en viktig grund för att patienterna ska kunna uppleva trygghet samt 

för att öka patienternas deltagande i den egna vården. Dessutom leder information till ökat 

ansvar och autonomi hos patienterna. Genom att få tillräckligt information kan patienter 

göra välgrundade val för sin egen vård. Vidare krävs det stöd och uppmuntran från 

sjuksköterskor för att patienter ska kunna ta ansvar för sin egen vård. Det är viktigt att 

sjuksköterskor ser patienter som kunniga och autonoma individer som har förmågan att 

tänka och handla för att behålla hälsa och välbefinnande. Detta examensarbete kan 

implementeras både av sjuksköterskor och patienter, då det beskriver patienters upplevelse 

av delaktighet i sin egen vård. Med detta examenarbete kan sjuksköterskor skaffa sig en 

bredare kunskap om hur patienter har upplevt sin delaktighet i den egna vården och på det 

sättet jobba för att främja patienters delaktighet i vården. Vidare kan patienter med detta 

examensarbete få en konkret beskrivning om vad patientdelaktighet innebär och vikten av 

delaktigheten för sin egen vård. 
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män och 3 kvinnor. 
Åldersgräns mellan 
40-74 års ålder. Inget 
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och 19 kvinnor. 
Deltagarna var 
mellan 20-65 års 
ålder. Inget bortfall. 

Delaktighet handlade om 
kommunikation och 
information mellan 
sjuksköterskan och patienten. 
Patienter upplevde en brist på 
information inom vården 
samt en paternalistisk attityd 
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makt och beslutsfattande för 
att kunna bryta mot vården 
paternalistiskt synsätt. 
 

Grad I 

8 Participation of patients with chronic 
illness in nursing care: An Iranian 
perspective 
 
Mohsen Soleimani 
Forough Rafii 
Naiemeh Sayedfatemi 
 
Nursing Health Sciences 
2010 
Iran 

Att klargöra 
faktorer som är 
relevanta för 
patientdelaktighet 
utifrån patienter 
som är kronisk 
sjuka. 

En kvalitativ ansats 
med en Grounded 
Theory användes som 
metod. Data samlades 
skedde genom 
observationer och 
semistrukturerade 
intervjuer. Nio 
patienter deltog. 
Åldersgräns mellan 
23-65 års ålder. Inget 
bortfall. Etisk 
granskad. 
 

Patienter upplevde 
delaktigheten i vården som 
kommunikation och 
information mellan de och 
sjuksköterskan. Patienten och 
sjuksköterskan strävade 
tillsammans mot samma mål. 
Delaktighet berodde också på 
patientens psykiska och 
fysiska hälsotillstånd; hur 
mycket var de kapabla att 
bestämma och göra själv. 
Patienter upplevde att i 
många fall tog sjuksköterskan 
över vården. 

Grad I 



 

5 

 

 

9 Patient participation in emergency care – A 
phenomenographic study based on 
patients’ lived experience 
 
Catharina Frank 
Margareta Asp 
Karin Dahlberg 
 
Internacional Emergency Nursing 
2009 
Sverige 

Att beskriva 
patientens 
upplevelse av 
delaktighet i sin 
vård på en 
akutmottagning. 

En kvalitativ 
deskriptiv design. En 
fenomenografisk 
ansats med 
epistemologisk 
livsvärldsteori är 
grunden i studie. 9 
patienter deltog i 
studien, 4 kvinnor 
och 5 män mellan 26-
73 års ålder. 
Datainsamling genom 
intervjustudier. Inget 
bortfall. Etisk 
granskad. 

Patienter upplevde 
delaktigheten som; att 
bekräftas, att bli involverad i 
vården och att få ansvar för 
sin vård. Patienter upplevde 
delaktigheten som att bli 
informerad, kommunikation, 
att bli hörd och sedd och att 
kunna etablera en relation 
med vårdaren. Patienter 
kände sig bortglömda då de 
väntade långa tider i 
akutrummet, och för lite 
information från vårdaren om 
resultat och diagnos som kom 
att bli hinder för delaktighet i 
vården. 

Grad I 

10 Patients’ Perceptions of Nurses’ Behaviour 
That Influence Patient Participation in 
Nursing Care: A Critical Incident Study 
 
Inga E. Larsson 
Monika J. M. Sahlsten 
Kerstin Segesten 
Kaety Plos 
 
Nursing Research and Practice 
2011 
Sverige 

Att identifiera vad 
påverkade 
patienters 
delaktighet i 
vården baserad på 
patienters 
upplevelser. 

En kvalitativ metod 
med 
semistrukturerade 
intervjuer antogs. 17 
patienter deltog, 8 
män och 9 kvinnor. 
Deltagaren var mellan 
28-91 års ålder. Inget 
bortfall. Etisk 
granskad.   

Patienter upplevde att 
delaktighet i vården framkom 
i tre delar; 1) När patienten 
blev bemött som en person 
och inte som ett objekt, här 
fanns kommunikation. 2) När 
patienten involverades i deras 
egen vårdande genom att få 
information om det som 
skedde. 3) När patienters 
kunskaper tillvaratogs och 
viljan att ta hand om sig själv. 
 

Grad I 



 

6 

 

 

11 ‘‘They do what they think is the best for 
me.’’ Frail elderly patients’ preferences for 
participation in their care during 
hospitalization 
 
Anne Ekdahl 
Lars Andersson 
Maria Friedrichsen  
 
Patient Education and Counseling 
2010 
Sverige 

Att få en fördjupad 
förståelse om äldre 
patienter 
möjligheter och 
preferenser för 
delaktighet under 
sjukhusvistelse. 

En kvalitativ metod 
med en 
innehållsanalys. 
Datainsamling 
skedde med 
semistrukturerade 
intervjuer där 15 
patienter deltog. 10 
var kvinnor och 5 var 
män. Patienterna 
skulle inte vara äldre 
än 75 år. Inget 
bortfall. Etisk 
granskad. 

För äldre patienter handlade 
inte delaktigheten om att 
delta i beslut om vård och 
behandling utan 
delaktigheten handlade om 
information och 
kommunikation. Patienter 
upplevde tidsbrist bland 
sjuksköterskor och hög 
personalomsättning. Patienter 
upplevde information, samt 
att sjuksköterskan erbjöd 
patienten att delta i vården. 
 

Grad I 

12 Patient participation in care and 
rehabilitation from the perspective of the 
patients with spinal cord injury 
 
Jeanette Lindberg 
Margareta Kreuter 
Charles Taft 
Lars-Olof Person  
 
Spinal Cord 
2013 
Sverige 
 

Att undersöka 
betydelsen av 
patienters 
delaktighet i vård 
och rehabilitering 
utifrån patienter 
med 
ryggmärgsskada 

En kvalitativ metod. 
Semi-strukturerad 
intervju där 10 
patienter deltog. 8 
män och 2 kvinnor.  
Patienter var mellan 
24-76 år. Etisk 
granskad. Inget 
bortfall. 

Patient upplevde att 
delaktigheten var av stor vikt 
för att få en framgångsrik vård 
och rehabilitering. Dock 
upplevde patienter att deras 
deltagande skall anpassas 
efter egen förmåga och behov. 
Viktiga teman som framkom 
var respekt och integritet, 
planering och beslutsfattande, 
information och kunskap, och 
anhörigas deltagande. 

Grad I 
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