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Sammanfattning 
Forskning kring patientdelaktighet i förhållande till omvårdnad har pågått sedan 

1960-talet och att göra patienten delaktig i sin egen vård är lagstyrt enligt hälso- och 

sjukvårdslag. Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters delaktighet inom 

omvårdnad i sluten somatisk vård. Resultatet visar att patientdelaktighet är 

multifaktoriellt och behöver förstås i relation till förhållningssätt, roller, 

kommunikation, villighet och resurser. Personalens förhållningssätt, vilken förmåga 

de har att bjuda in patienter i en vårdande gemenskap, vilka roller sjuksköterskan och 

patienten har, om patienten är villig att delta, på vilket sätt kommunikation sker och 

information delas samt vilka resurser som finns att tillgå påverkar patientens 

möjligheter att vara delaktig. Litteraturstudien visar att patientdelaktighet har en stor 

betydelse i den slutna somatiska vården. Patientdelaktighet saknas som 

vårdvetenskapligt begrepp och detta gestaltar sig genom att det råder förvirring kring 

tolkningen. Det finns ett behov av att definiera begreppet patientdelaktighet 

vetenskapligt för att sjuksköterskor ska veta hur de ska förhålla sig till detta.
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Abstract 

Research on patient participation in relation to nursing has taken place since the 

1960s, and to involve the patient in his own care, is governed by the healthcare 

system. The purpose of the literature study was to describe patients' involvement in 

nursing in inpatient somatic care. The result shows that patient participation is 

multifactorial and needs to be understood in relation to the attitude, roles, 

communication, willingness and resources. The attitude of the staff, the capacity they 

have to invite patients in a caring community, the roles the nurse and patient have, if 

the patient is willing to participate, how communication takes place and information 

is shared and what resources are available affects the patient's ability to be involved. 

The literature study shows that patient participation is of major importance in the 

inpatient somatic care. Patient participation is lacking as a medical science concept, 

and this is due to confusion about interpretation. There is a need to define the concept 

of patient participation scientifically in order for nurses to know how to relate. 
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Inledning 

Nationell Patientenkät (NPE, 2016) är ett samlingsnamn för återkommande nationella 

undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Den mäter bland 

annat information, kunskap, involvering och delaktighet inom den slutna somatiska 

vården i Sverige. I den senaste mätningen visade patienternas svar att de upplevde att de 

inte fick nödvändig information kring medicinering och biverkningar. Av de drygt 40 

000 patienter som svarat på enkäten i Region Skåne var det hälften av patienterna som 

önskat att de varit mer delaktiga i sin vård och behandling. Siffrorna har legat på 

ungefär samma nivå sedan år 2009. Prey et al. (2014) beskriver att historiskt är det 

särskilt svårt att uppnå delaktighet inom den slutna somatiska vården och att sjukhus 

ofta uppfattas som ogästvänliga, isolerade platser fyllda av obesvarade frågor och oro. 

Patientdelaktighet, partnerskap med patient, patientinvolering (Cahill, 1998), 

personcentrerad vård och empowerment är begrepp som används inom vården 

internationellt idag, men ibland tycks förväxlas med varandra (Castro, Van 

Regenmortel, Vanhaecht, Sermeus & Van Hecke, 2016). En av orsakerna kan vara att 

det finns olika definitioner av begreppen. Enligt Tobiano, Marshall, Bucknall och 

Chaboyer (2015) är delaktighet kärnan i personcentrerad vård. Delaktighet föregår 

också empowerment, det vill säga att för att uppnå empowerment för patienterna krävs 

först delaktighet. Castro et al. (2016) menar att en väg att öka delaktigheten är 

förbättrad kommunikation samt större empati hos personalen. Detta leder till ökad 

information och kunskap hos patienterna, vilket alltså i sin tur ger empowerment. 

Att göra patienten delaktig i sin egen vård är lagstyrt enligt Hälso- och sjukvårdslag 

(2017:30), HSL, Patientlag (2014:821), PL, och Patientsäkerhetslag (2010:659), PSL. I 

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (2017:30) beskrivs att vården ska ges med respekt, att 

den ska bygga på patientens självbestämmande och integritet samt att patienten ska 

informeras. Det finns en kunskapslucka, då begreppet patientdelaktighet saknar en 

enhetlig definition (Tobiano et al., 2015) inom omvårdnad, trots lagstiftning. Under år 

2013 genomfördes en patientmaktsutredning (SOU 2013:2) och efter denna trädde år 

2015 Patientlagen (2014:821) i kraft, med syfte att stärka patientens inflytande på sin 

vård och främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patientlagen 

(2014:821) tar i § 1-3, 5 kap upp följande; att hälso- och sjukvård så långt som möjligt 

ska utformas och genomföras i samråd med patienten samt att en patients medverkan i 

hälso- och sjukvård ska utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar 

genom att han eller hon själv utför vissa vård- eller behandlingsåtgärder. Vidare att 

patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och 

genomförandet av vården, om det är lämpligt, och om bestämmelser om sekretess eller 

tystnadsplikt inte hindrar detta. Detta sammanfattas i lagen under kap 5 med rubrik 
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Delaktighet. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys utvärderade i sin rapport år 

2017 denna lag och lärdomen är att syftet med lagen inte har uppnåtts; patientens 

faktiska och rättsliga ställning har inte förbättrats, utan snarare försvagats inom de 

områden som rör information, tillgänglighet och delaktighet (Vårdanalys, 2017). 

Världshälsoorganisationen, (WHO, 2017) definierar delaktighet som “en persons 

engagemang i en livssituation”.  

Vårdvetenskapliga begrepp är en hjälp för sjuksköterskan att reflektera kring patientens 

värld i en vårdande kontext och hur en djupare förståelse kan nås för vad som är 

patientens resurser och behov samt vad som utgör hinder för välbefinnande (Asp & 

Fagerberg, 2016). Patientdelaktighet finns inte som ett vårdvetenskapligt begrepp 

(Wiklund Gustin & Bergbom, 2016) och få av omvårdnadsteoretikerna har använt sig 

av begreppet delaktighet specifikt, men innebörden i många teorier kan tolkas som att 

det är en viktig faktor (Marriner Tomet & Alligood, 1998). 

 

Bakgrund 

Delaktighet – Kunskapens position i tiden 

Forskning kring patientdelaktighet i förhållande till omvårdnad har pågått sedan 1960-

talet. I England lyftes patientdelaktighet fram i stor omfattning under 1980-talet efter att 

en sjukvårdsreform trätt i kraft. Denna förespråkade att patientdelaktighet skulle vara en 

del i och följa utvecklingen av omvårdnadsprocesser, omvårdnadsmodeller, ”primary 

nursing” och patientcentrerat förhållningssätt (Cahill, 1998). Perspektivförskjutningen 

inom omvårdnad har i Sverige drivits både från professionen, Svensk 

Sjuksköterskeförening (Bergbom, 2013), men också via lagstiftning. Rörelsen har gått 

från en mer naturvetenskaplig syn på patienter och diagnoser, till att se hela människan 

som en helhet. Att engagera patienter och att göra dem delaktiga i sin vård är en rörelse 

som växer sig allt starkare (Prey et al., 2014). Sahlsten (2008) menar att det är en 

elementär del av både medicinsk vård och omvårdnad. Ekman et al. (2012) beskriver 

delaktighet i form av ett partnerskap mellan sjuksköterska och patienten och att detta 

leder till vinster, både individuellt för den enskilde patienten, men också för samhället. 

Då patienterna involveras i sin egen vård minskar vårdtiden och återinläggning inom 

sex månader, patienternas möjlighet att klara sitt vardagsliv, Activities of daily living, 

(ADL) ökar och patienternas livskvalitet ökar (Ekman et al., 2012). 
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Delaktighet – Definition 

Etymologiskt har begreppet delaktig enligt Nationalencyklopedin (NE, 2017) ett 

ursprung från det fornsvenska ordet delaktogher och finns beskrivet från cirka år 1520. 

Semantiskt har begreppet betydelsen att aktivt medverka, ofta med tonvikt på känslan av 

att vara till nytta. 

  

Begreppet delaktighet står för medverkan, andel, deltagande, medansvarig och 

medbrottsling. Ordet kan delas i del - akt. 

Del: mindre företeelse som fullständigt ingår i större företeelse, vilken utgör en helhet. 

Akt: avgränsad huvuddel av skådespel och del av ett händelseförlopp (NE, 2017). 

  

Ordet delaktighet är ett svårfångat begrepp trots att det används i många sammanhang 

och har flera olika betydelser. Synonym till delaktighet är participation som kommer 

från latinet partci´pare som betyder ta del i; part- betyder dela och capare- ta. 

Delaktighet har även en betydelse att vara aktivt medverkande; en känsla av att vara till 

nytta och att ha medinflytande (NE, 2017). Medverkan betyder att verka tillsammans 

för ett gemensamt mål. Delaktighet innebär även ett eget ansvar och att med 

självständighet visa intresse och engagemang. Det är dessutom beroende av en motpart 

att dela med, som i sin tur är engagerad, intresserad och ansvarstagande (Cahill, 1996). 

  

 

Delaktighet – Patient – Litterär rörelse 

 

Lexikalt betyder ordet patient den tålmodige, väntande. Begreppet patientdelaktighet 

återfinns endast inom området för vård. Delaktighet innebär att minst två personer på ett 

eller annat sätt samverkar med varandra (NE, 2017). Sandman och Kjellström (2013) 

har översatt Sahlsten och Larssons definition från år 2008 av patientdelaktighet till 

svenska; 

”Patientdelaktighet i sjuksköterskans yrkesutövning kan definieras som en 

etablerad relation mellan sjuksköterska och patient där sjuksköterskan 

överlämnar någon form av makt eller kontroll, parterna delar information och 

kunskap samt är aktivt engagerade tillsammans i intellektuella och/eller fysiska 

aktiviteter” (s. 226). 

En del av delaktighet är att vara beslutsfattande för sin egen process och behandling. Att 

dela beslutsfattandet mellan patient och vårdpersonal är enligt Sandman och Kjellström 
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(2013) en viktig bit för att stärka patientens självbestämmande, men också ett sätt att nå 

en bättre följsamhet. Delat beslutsfattande kan röra sig från den ena ytterligheten till den 

andra. Från att ingen hänsyn tas till den enskildes situation till att beslut fattas efter 

gemensam dialog där hänsyn tas till den enskildes önskemål och värderingar. 

  

Delaktighet – Teori & Modell – Klassifikation 

 

Katie Erikssons forskning belyser Vårdandets idé (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). 

Eriksson menar att vårdandet är en interaktiv process - en vårdgemenskap och det är 

inom denna som vårdandets idé kan förverkligas. Vårdgemenskap beskrivs vidare som 

en djup mänsklig gemenskap där det innersta berörs och att i denna göra patienten 

delaktig i sin vårdprocess. En vårdgemenskap kräver en aktiv inbjudan, men även en 

acceptans av mottagaren att vilja delta. Eriksson beskriver människan som i grunden 

religiös, men kopplar inte nödvändigtvis detta till en gudstro, utan till betydelsen att 

människan är reflekterande, tänkande och återblickande samt har en förmåga att ta 

ansvar för sina handlingar. 

Gustafsson (2004) har beskrivit en omvårdnadsmodell för bekräftande omvårdnad, den 

så kallade SAUK-modellen, vilken står för sympati, accepterande, upplevelse och 

kompetens. Den utgår ifrån att människan är ett handlande subjekt, som har krav och 

förväntningar på sig själv och att målet är att stärka jagrelationen. Modellen utgår ifrån 

att människovärdet alltid är orubbligt och detta oavsett om personen lyckas eller inte i 

sina uppsatta mål och handlingar. Däremot kan jaguppfattningen påverkas utifrån de 

positiva eller negativa erfarenheter människan får med sig. 

  

S-fasen (jaginvolvering) syftar till att skapa trygghet och säkerhet hos patienten, vilken 

är en förutsättning för att patienten ska ha möjlighet att känna sig delaktig. Det är 

personalens uppgift att stödja personen och dennes resurser genom att visa sympati och 

omsorg. Målet är att utveckla en ”delad värld” med patienten och att stärka dennes 

motivation och engagemang i sin egen vård, att stärka individen. A-fasen 

(jaginflytande) syftar till att personen ska stärkas i sin egen syn och i sitt inflytande över 

sin vård, så att denne upplever frihet och öppenhet genom att bli lyssnad på och 

respekterad som person. Detta är förutsättningar för att personen ska vilja vara delaktig 

och medbestämmande i relation till personalen. Omvårdnaden syftar till att stödja 

personens inflytande över vårdprocessen så att ett kompanjonskap med personalen kan 

ingås och personen har kontroll över sin egen vård. U-fasen (jagindividualisering) syftar 

till att stärka personens upplevelse av att vara en unik person och stärka självförståelsen, 

att se sig som en individ med resurser i hög omfattning, det vill säga personens 

upplevelse av sanning i relation till sig själv. Omvårdnaden syftar till att hjälpa 
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personen att validera vården så att denna kan bedöma sin hälsoprocess och livssituation 

själv och omvårdnaden ska sen anpassas därefter. Omvårdnaden bör också fokusera på 

att personen är en naturlig del av omvårdnadsteamet. K-fasen (jagtilltro/jagkompetens) 

syftar till att personen kan använda sina resurser och sin potential som handlande 

subjekt. Hon ska använda sin kompetens och handla utifrån sin egen livssituation. 

Omvårdnadshandlingarna bygger på de tre tidigare faserna (Gustafsson, 2004). 

  

För att skapa en interaktiv bekräftelseprocess menar Gustafsson (2004) att det krävs att 

personalen ser till att personen har beslutsunderlag för att kunna ta ställning till sin vård, 

att personens önskemål efterfrågas och att alternativa handlingar presenteras. Vidare 

måste personalen stödja personen i kompanjonskapet med personalen och 

uppmärksamma dennes åsikter om sin vård. Personens insikter kring autonomi, eget 

ansvar och attityd påverkar inflytandet. Personalens attityd till om personen inkluderas 

eller exkluderas avseende delaktighet bygger på personkritik. Ett exkluderande 

förhållningssätt kan leda till att personen förhindras att ta ansvar för och bestämma över 

sitt liv. När personen förhindras att ta ansvar påverkas dennes jagupplevelse och 

jagvärdering. Gustafsson (2004) beskriver ansvaret ur en djupare mening, att det är en 

frivillig akt och att det är ett svar på en annan mänsklig varelses behov, uttalade eller 

outtalade. 

 

 

Problemformulering  

Trots lagstiftning och forskning som visar på olika fördelar med patientdelaktighet så är 

det fortsatt en utmaning i praktiken. Det finns kunskapsluckor kring begreppets 

betydelse och en sammanblandning med andra begrepp som personcentrerad 

omvårdnad, empowerment och delat beslutsfattande. Professionens syn på patienter har 

över tid rört sig från att vara strikt naturvetenskaplig, mot att se människan med alla 

hennes delar. Men vad krävs för att uppnå en vårdgemenskap - en delad värld som en 

förutsättning för patientdelaktighet?  
 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva patienters delaktighet inom omvårdnad i sluten somatisk vård. 

 

Metod 

Studiens genomförande skedde i form av en allmän litteraturstudie med induktiv ansats, 

grundad på kvalitativa vetenskapliga artiklar och vetenskapliga artiklar med mixad 
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metod (Borglin, 2012). Metoden bestod i att söka och granska artiklar på ett 

systematiskt sätt (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

 

Datainsamling 

En första sökning gjordes med fritextsökning (Forsberg & Wengström, 2013) i 

databasen MedSök (Region Skåne, 2017). MedSök är en sökplattform för Region 

Skånes medarbetare som innehåller elektroniska tidskrifter och böcker. Den ger direkt 

tillgång till fulltext och innehåller både det material som regionen och 

sjukhusbiblioteken betalar för samt open access material. MedSök är en övergripande 

databas innehållande bland andra databaserna PubMed och CINAHL. Sökord (Karlsson, 

2012) användes från syftet, nämligen patientdelaktighet (”patient participation”), inlagd 

patient (inpatient), omsorg (caring) och omvårdnad (nursing). Därefter gjordes mer 

specificerade sökningar (Karlsson, 2012) i följande databaser: CINAHL, SweMed+, 

Medline Complete, PubMed och Scopus (Karlsson, 2012). Sökorden som användes för 

att överensstämma med syftet var ”patient participation”, inpatient, nursing och caring 

även här. Då den första sökningen i MedSök gav ett stort antal träffar avgränsades 

(Karlsson, 2012) de vidare specificerade sökningarna med de booleska operatorerna 

(Karlsson, 2012) NOT rehabilitation, NOT cancer, NOT children, NOT psychiatric. Se 

Bilaga A, Tabell 3.  

  

Inklusionskriterierna (Billhult & Gunnarsson, 2012) var att titeln skulle innehålla 

patient participation, att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2012 och 2017, 

vara peer reviewed, vetenskapliga och skrivna på svenska eller engelska. Informanterna 

skulle vara vuxna, det vill säga över 18 år, och artiklarna innehålla etiska överväganden, 

abstract och svara mot syftet. De vetenskapliga artiklarna skulle vidare vara skrivna 

med en kvalitativ ansats, ha en hög trovärdighet och överförbarhet (Forsberg & 

Wengström, 2013), samt vara bedömda till minst grad II enligt Carlsson och Eimans 

(2003) bedömningsmall. Bedömningsmallen mäter kvaliteten på vetenskapliga artiklar 

med en poängsättning som sedan omvandlas till en procentsats och slutligen till en grad. 

Den högsta graden är I och den lägsta III. Exklusionskriterierna (Billhult & Gunnarsson, 

2012) i urvalsprocessen var vetenskapliga artiklar som saknade patient participation i 

titeln, var publicerade innan år 2012, innehöll informanter under 18 år, saknade etiska 

överväganden, inte var peer reviewed, bedömdes till grad III enligt bedömningsmallen 

(Carlsson & Eiman, 2003), saknade abstract, inte svarade mot syftet, var skrivna på ett 

annat språk än svenska eller engelska eller hade en kvantitativ ansats (Billhult & 

Gunnarsson, 2012). 
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Tabell 1: Inklusions- och exklusionskriterier 

  

   Inklusionskriterier       Exklusionskriterier 

Skrivna med kvalitativ ansats Skrivna med kvantitativ ansats 

Titlar innehåller patient participation Titlar saknar patient participation 

Publicerade år 2012-2017 Publicerade innan år 2012 

Skrivna på svenska eller engelska Skrivna på andra språk 

Vuxna informanter Informanter under 18 år 

Peer reviewed Ej peer reviewed 

Etiska överväganden Saknar etiska överväganden 

Grad I eller II efter granskning Grad III efter granskning 

Svarar mot syftet Svarar ej mot syftet 

Innehåller abstract Innehåller ej abstract 

 

  

  

Artikelsökning 1: CINAHL 

Databasen CINAHL täcker enligt Forsberg och Wengström (2013) omvårdnad, 

sjukgymnastik och arbetsterapi, men är specialiserad på omvårdnadsforskning. För att 

avgränsa sökningen användes de booleska operatorerna (Karlsson, 2012) AND och 

NOT. Sökorden som användes var”patient participation” AND inpatient AND nursing 

AND caring NOT rehabilitation, NOT cancer, NOT children, NOT psychiatric. 

Sökningen i CINAHL gav först endast en träff, men då sökordet ”caring” plockades 

bort resulterade det i 20 träffar. Av dessa 20 valdes efter läsning av abstracts sex 

vetenskapliga artiklar för vidare granskning, då de alla överensstämde med 

inklusionskriterierna. En av de sex vetenskapliga artiklarna exkluderades dock efter 

läsning av hela artikeln på grund av att ett resultat saknades. Fem vetenskapliga artiklar 

granskades vidare enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Samtliga höll 

minst grad II. 
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Artikelsökning 2: SweMed+ 

Databasen SweMed + är en utökad version av SweMed, en bred databas för 

vårdforskning (Forsberg & Wengström, 2013). För att avgränsa sökningen användes de 

booleska operatorerna (Karlsson, 2012) AND och NOT. Sökorden som användes var  

”patient participation” AND inpatient AND nursing NOT rehabilitation, NOT cancer, 

NOT children, NOT psychiatric. Sökningen i SweMed+ gav ingen träff alls.  

  

Artikelsökning 3: Medline Complete  

Databasen Medline Complete har stor bredd inom medicin, omvårdnad och odontologi 

(Forsberg & Wengström, 2013). För att avgränsa sökningen användes de booleska 

operatorerna (Karlsson, 2012) AND och NOT. Sökorden som användes var ”patient 

participation” AND inpatient AND nursing NOT rehabilitation, NOT cancer, NOT 

children, NOT psychiatric. Sökningen i Medline Complete gav tre träffar. En av de tre 

vetenskapliga artiklarna exkluderas på grund av att den handlade om öppenvård och 

alltså inte svarade mot syftet. En av de tre vetenskapliga artiklarna exkluderades på 

grund av att det var en reviewartikel. Den återstående vetenskapliga artikeln valdes trots 

att dess titel inte innehöll patient participation, då den i övrigt ansågs svara väl mot 

syftet. Artikeln granskades vidare enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 

och höll minst grad II. 

  

Artikelsökning 4: PubMed  

Databasen PubMed är en version av Medline, men kan publicera artiklar innan de är 

indexerade i Medline (Forsberg & Wengström, 2013). För att avgränsa sökningen 

användes de booleska operatorerna (Karlsson, 2012) AND och NOT. Sökorden som 

användes var ”patient participation” AND inpatient AND nursing NOT rehabilitation, 

NOT cancer, NOT children, NOT psychiatric och gav 20 träffar. Fyra av dessa 20 

vetenskapliga artiklar var dubbletter som redan valts från Cinahl. Åtta abstracts av de 16 

återstående vetenskapliga artiklarna lästes och fyra av dessa åtta vetenskapliga artiklar 

valdes, varav en togs med trots att dess titel inte innehöll patient participation då den 

ansågs svara väl mot syftet. Övriga exkluderades på grund av att de inte svarade mot 

syftet. De fyra valda artiklarna granskades vidare enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall och höll minst grad II. 

 

 

Artikelsökning 5: Scopus 

Databasen Scopus innehåller vetenskaplig litteratur och webresurser på abstract- och 

citeringsnivå (Halmstad Högskola, 2017). För att avgränsa sökningen användes de 

booleska operatorerna (Karlsson, 2012) AND och NOT. Sökorden som användes var  
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”patient participation” AND inpatient AND nursing NOT rehabilitation, NOT cancer, 

NOT children, NOT psychiatric. Sökningen i Scopus tillförde inga nya artiklar. 

  

 

Databearbetning 

De vetenskapliga artiklarnas resultat bearbetades med metoden kvalitativ 

innehållsanalys, där fokus för urvalet bör vara att utforska vad som händer med en 

person på en viss bestämd plats (Danielson, 2012). All artikelsökning och läsning av 

abstracts gjordes gemensamt. De valda artiklarna delades sen upp för genomläsning var 

för sig och därefter lästes samtliga artiklar av oss båda. Efter upprepad genomläsning av 

båda skribenterna gjordes en artikelgranskning enligt Carlsson och Eiman (2003) vilket 

resulterade i att tio vetenskapliga artiklar valdes till resultatet. Därefter gjordes en 

artikelöversikt över varje vetenskaplig artikel till resultatet, se bilaga B. 

Meningsbärande enheter identifierades (Danielson, 2012) med hjälp av understrykning i 

texten samt med kommentarer i artikelns marginal. Därefter kondenserades de 

meningsbärande enheterna och de som liknade varandra samlades och kodades. De 

koder som hade en relation till varandra delades in i subteman som sedan fogades 

samman till teman (Danielson, 2012). Fem teman identifierades: förhållningssätt, roller, 

villighet, kommunikation samt resurser.  

Tabell 2: Tema 

 

Författare Menings- 

enheter 

Kondenserade 

menings- 

enheter 

Kod Subtema Tema 

Dichman- 

Thyssen & 

Beck 

(2014) 

“Det var det första 

jag upptäckte, när 

“husmor” visade 

runt mig sa hon; 

Vi har ett 

aktivitetsrum, ett 

dagrum och vi 

uppmuntrar dig att 

ta del av saker och 

att vara delaktig” 

Uppmuntran till 

delaktighet 

 Inbjudan Förhållningssätt 
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Garfield et 

al.(2016) 

Citat läkare ”Jag 

menar det finns 

inte så många 

patienter som 

sitter och studerar 

sin 

läkemedelslista, 

jag är alltid orolig 

för de som gör 

detta….det 

indikerar oftast att 

det finns inslag av 

oro och besatthet” 

Oro för 

patienterna 

Ogrundad 

oro 

Paterna- 

lism 

Förhållningssätt 

Tobiano et 

al. (2015) 

Citat 

sjuksköterska  ” 

Jag antar att du är 

…här som patient, 

eller hur, och du är 

i deras vård, eller 

hur, och de har 

ansvaret för dig” 

Ansvaret för dig Ansvar Makt Förhållningssätt 

Latimer et 

al. (2013) 

“Det är 

nedbrytande, 

faktiskt skulle jag 

vilja spy lite. Jag 

har frågat ett 

flertal gånger “vad 

händer” men har 

kommit till den 

punkt när jag 

slutar fråga för det 

är så frustrerande” 

Jag slutar fråga  Makt Förhållningssätt 

Garfield et 

al. (2016) 

Det finns en 

institutionell 

tveksamhet i 

omdefinieringen 

av patient- 

sjuksköterskeroller

na 

Omidentifiering 

av roller 

 Roller Roller 

Eggins & 

Slade 

(2016) 

“Jag måste få ha 

något att säga till 

om!” 

Jag måste få 

säga 

Jag  Villighet 
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Drach- 

Zahavy & 

Shilman 

(2015) 

“Visst, det var vad 

vi gjorde det 

senaste skiftet” 

(patientens ord) 

Vad vi Vi  Villighet 

Eggins & 

Slade 

(2016) 

Citat sjuksköterska 

”Är det något du 

vill lägga till, 

Stan” 

Du Direkt 

inbjudan 

Språkets 

betydelse 

Kommunikation 

Bártlova et 

al. (2014) 

”Kände inte mig 

tillräckligt 

informerad för att 

diskutera detta” 

Otillräcklig 

information 

Informati-

on 

Informa-

tion 

Kommunikation 

Leo- 

Swenne & 

Skytt 

(2014) 

”Den viktigaste 

delen av dagen är 

de fem minuter 

som ronden går. 

Sedan är det 23 

timmar och 5 

minuter av död tid 

till nästa rond” 

Viktigaste delen 

av dagen 

Väntan Tid Resurser 

Jangland 

et al. 

(2012) 

“Förbättrad 

atmosfär och miljö 

på enheten, 

minskad ljudnivå 

på natten, färre 

irriterande 

telefonsamtal, 

förbättrad 

städning” (patients 

kommentar) 

Atmosfär och 

miljö, ljud 

 Miljö Resurser 

 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vid alla studier av människor ska forskningsetiska riktlinjer och principer följas för att 

värna den enskilda individen. Forskningsetik består av olika delar och en del är den som 

bygger på att de individer som deltar i en studie respekteras och värnas om. All etik 

bygger på att forskaren reflekterat över de värden och värderingar som styr. Det krävs 

dessutom kännedom om de normer, värderingar och principer som samhället i stort och 

forskarsamhället kommit fram till. För att värna den enskilda människan i studier kan 
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etiska principer vara till hjälp (Kjellström, 2012). Lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor (2003:460) säger att forskning bara får godkännas om den utförs 

med respekt för människan och att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter 

beaktas. En annan del är vikten av att finna ny kunskap som utvecklas genom forskning 

och hänsyn ska även tas till denna, men människans välfärd ska gå före samhällets och 

forskningens behov. Finns det risker för individens hälsa, säkerhet eller integritet får 

inte forskningen godkännas om resultat kan uppnås på annat sätt. Forskaren måste 

inneha den vetenskapliga kompetens som behövs för att genomföra forskningen. 

Personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) trädde i kraft år 1998. I personuppgiftslagen 

finns regler för hur personuppgifter får behandlas och den har till syfte att skydda 

människor mot att deras personliga integritet kränks. Människovärdesprincipen är en 

etisk princip som säger att ”Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av 

personliga egenskaper och funktioner i samhället” (SOU, 1995:5). 

Belmontrapporten (1979) är en bred etisk plattform som bygger på tre övergripande 

etiska principer; respekt för personer, göra gott och rättviseprincipen. Respekt för 

personer bygger på två etiska principer. Att varje individ är autonom och bestämmer 

över sitt eget liv och betraktas som kompetent att fatta egna beslut. Den andra principen 

bygger på att de som inte har förmåga till autonomi ska skyddas. Att göra gott bygger 

även detta på två principer; att inte skada människor vid forskningsstudier och att ge 

mesta möjliga fördelar och minimera skada. Rättviseprincipen utgår från att alla 

behandlas lika och att avgöra när och vilka skillnader som är motiverade i ett 

forskningssammanhang (Belmontrapporten, 1979). 

Det finns internationella etiska koder som styr forskningsetiska frågor. Efter 

rättegångarna i Nürnberg år 1947 formulerades Nürnbergkodexen som en reaktion på de 

försök som människor utsattes för under andra världskriget. I denna poängteras att 

människor inte får komma till skada under forskning och vikten av att det finns ett 

informerat samtycke vid studier. Inga människor får tvingas till att delta i studier 

(Kjellström, 2012). I Helsingforsdeklarationen (2008) beskrivs att forskning ska 

balansera behovet av ny kunskap mot deltagarnas hälsa och välbefinnande. Definitionen 

av klinisk forskning, avvägning mellan risk och nytta för både individ och samhälle ska 

beaktas, rättviseaspekten och att det ska finnas ett informerat samtycke. Den tar även 

upp hur forskningen kan kombineras med vård. Forskningen ska granskas av oberoende 

personer som bedömer om studien kan anses som etisk (Kjellström, 2012). 

Då detta är en allmän litteraturstudie har vi tillsett att etiska ställningstaganden är gjorda 

i samtliga artiklar enligt Belmontrapporten. En etisk nämnd har tagit ställning till att 
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ingen av informanterna har utsatts för någon risk och att deras integritet har värnats. För 

att säkerställa kvaliteten i denna litteraturstudie har samtliga artiklar granskats med ett 

kritiskt förhållningssätt, bedömts ha en hög trovärdighet och granskats utifrån ett etiskt 

perspektiv. 

 

 

Resultat 

Flertalet av artiklarnas resultat bygger på semistrukturerade intervjuer, men även på 

strukturerad intervju, multi-metodstriangulering och kvasi experimentell metod. De har 

alla gemensamt att resultaten visar att det finns en önskan hos patienter om delaktighet. 

Samtliga artiklar är sammanfattade i Tabell 4 Artikelöversikt, se Bilaga B. Resultaten 

har här tematiserats under rubrikerna Delaktighet - Förhållningssätt, Delaktighet - 

Roller, Delaktighet - Villighet, Delaktighet - Kommunikation samt Delaktighet - 

Resurser. 

 

Delaktighet – Förhållningssätt  

Patienter upplever generellt vårdpersonal som vänlig, professionell och deltagande, men 

också att det finns en viss skillnad i attityder mellan olika professioner och individer. 

Det upplevs till exempel lättare att skapa kontakt med undersköterskor än med läkare. 

Bemötandet vid olika aktiviteter kan upplevas olika; vissa patienter uppmanas att ställa 

frågor, medan andra upplever att vårdpersonal, och då framförallt läkarna, inte vill 

lyssna på dem (Leo Swenne & Skytt, 2014). En del patienter upplever att vården kan 

tendera att vara paternalistisk och uttrycker att ett auktoritärt uppträdande av 

vårdpersonalen, med brist på respekt för patientens kunskaper, brist på att ge 

information och ett förminskande av patienten, påverkar deras delaktighet. De känner 

att det finns krav på att hålla med sjuksköterskan och att det är sjuksköterskan som har 

makten, då hon har expertisen. Olika organisatoriska rutiner, som till exempel 

rondsituationen, upplevs var befäst med traditionella roller där patienterna också 

uppfattar situationen som paternalistisk. Patienterna har svårt att identifiera vem som är 

vem av de olika professionerna, vilken roll dessa har, då det är svårt att uppfatta olika 

professioners namn och titlar. Rondsituationen upplevs som gammalmodig, spänd och 

skapar en känsla av underlägsenhet och förnedring (Leo Swenne & Skytt, 2014). Det 

finns också sjuksköterskor som genom sin otrevliga attityd får patienterna att ”hålla sig 

undan” och inta en mer passiv roll (Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane & Chaboyer, 

2015). För de som önskar en aktiv roll leder ett negativt bemötande (fysiskt och 

känslomässigt) från sjuksköterskor till känslor av frustration och ilska, vilket gör att 

många slutar engagera sig i sin egen vård (Latimer, Chaboyer & Gillespie, 2013). 
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Överlag leder dessa hinder till minskad kontakt mellan patient och sjuksköterska och 

därmed till mindre delaktighet (Tobiano et al., 2015). 

Vissa patienter känner en oro för att göra personalen upprörd och att deras vård skulle 

kunna försämras om personalen tycker att de ifrågasätter (Garfield et al., 2016; Tobiano 

et al., 2015). Patienterna vill vara till lags och ibland försöker de även minska pressen 

på stressade sjuksköterskor genom att till exempel undvika att ringa på dem (Tobiano et 

al., 2015). Bártlova, Tóthová, Brabcová, Prokesová och Kimmer (2014) frågade i en 

studie patienter om deras rädsla eller blyghet gjorde att de avstod från att ställa frågor 

till vårdpersonalen och på detta svarade knappt tre fjärdedelar av de 514 tillfrågade att 

så inte var fallet. Knappt en femtedel av de 514 patienterna upplevde dessa hinder, 

medan resterande förhöll sig neutrala. När patienterna tillfrågades om de skulle våga 

fråga vårdpersonalen kring hygienfrågor, till exempel om de tvättat händerna innan 

undersökning, svarade dock knappt tre fjärdedelar av 514 tillfrågade att de inte skulle 

det. Endast ett fåtal skulle känna sig bekväma med detta och resterande förhöll sig 

neutrala. Patienterna ville inte uppfattas som om de övervakade vårdpersonalen och var 

oroliga för negativa reaktioner. 

I vissa länder, som här till exempel Tjeckien, kan ett aktivt engagemang från patientens 

sida kompliceras av kulturella och sociala attityder till auktoriteter. Även ålder spelar in 

då äldre patienter ofta har uppfostrats till att inte ifrågasätta en läkares auktoritet och de 

är därför inte benägna att ställa frågor under sin vistelse på sjukhus (Bártlova et al., 

2014). Vissa försöker hjälpa sig själv först, innan de ber en sjuksköterska. I motsats 

finns även de patienter som är motiverade av sin övertygelse om att det är deras rätt att 

få service och att sjuksköterskorna är skyldiga att erbjuda delaktighet (Tobiano et al., 

2015). En del patienter litar blint på personalen och finner ingen anledning att involvera 

sig (Garfield et al., 2016). ) I en situation där patienten är sårbar finns flera hinder som 

kan leda till ökad passivitet inför delaktighet. Detta visar vilken viktig roll 

sjuksköterskan har när det gäller maktfördelning och framgångsrik delaktighet (Tobiano 

et al., 2015). 

En god relation mellan patient och sjuksköterska är avgörande, då den utgör en slags 

grund från vilken patienten kan uppmuntras till att delta i sin vård. När patienter 

samarbetar med vårdpersonal, speciellt sjuksköterskorna, påverkas den känslomässiga 

responsen på deras tillstånd. Patienter blir involverade i olika omfattning och 

sjuksköterskornas engagemang påverkar speciellt de som försöker vara aktiva. Patienter 

som är pålästa och aktiva upplever att vissa sjuksköterskor inte uppmärksammar deras 

förfrågningar angående vården. När de känner att de blir ignorerade och inte 

involverade slutar de att engagera sig. De upplever att deras delaktighet i vården 
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minskar och de känner sig uteslutna från sin egen vård. Detta styrker att patienterna har 

behov av att bli bekräftade och sedda som partners i sin vård (Latimer et al., 2013).  

Citat från patient:  

”Jag tror inte att de (professionen) vet att lyssna är en del av deras arbete.   

Jag tror att kulturen är att de talar om för dig hur du ska bete dig som 

patient” (Garfield et al., 2016 s. 14. Översatt av skribenterna). 

Åsikterna hos vårdpersonal går isär om huruvida patienter ska involveras i sin vård. För 

en del sjuksköterskor är det en självklarhet att patienter ska vara delaktiga, medan andra 

är osäkra. Oklarhet råder om vem som ska vara ansvarig och vem som har kunskapen 

att bjuda in patienten. Det finns även en oklarhet kring om patienten är en del av teamet 

eller inte (Garfield et al., 2016). Sjuksköterskor upplever ibland att patienterna stör vid 

aktiviteter, som till exempel överrapportering, och de kan då tendera att ignorera eller 

avbryta patienterna. Patienterna har en önskan om ett involverande förhållningssätt från 

sjuksköterskornas sida bestående av dialog och delad kunskap och önskar att 

sjuksköterskorna ska bjuda in, vara respektfulla, lyssna och anpassa vården efter 

individen (Drach-Zahavy & Shilman, 2015). Det finns dock även patienter som önskar 

ha en mer passiv roll och därför är delaktighet komplext. Ett exempel kan vara äldre 

patienter som mår sämre, vilka verkar ha mindre önskan att delta i sin vård (Tobiano et 

al., 2015). Änklingar och de som varit inlagda i mer än sex dagar visar också ett mindre 

intresse för delaktighet (Bártlova et al., 2014). Patienternas medicinska och psykiska 

tillstånd samt andra upplevelser av sjukhusvistelsen, som oro för provsvar och känslor 

vid dåliga besked påverkar deras förmåga att involvera sig (Garfield et al., 2016). Även 

patienternas personlighet spelar in och påverkar deras intresse för att vara delaktiga, till 

exempel deras förmåga att ta initiativ och huruvida de är känslomässigt stabila och 

trygga (Drach-Zahavy & Shilman, 2015). 

Även den vårdpersonal som har en övertygelse om att patienter ska vara delaktiga har 

ibland själva svårt att följa den. Ett hinder är risken att bli anmäld, vilket kan medföra 

att vårdpersonal inte involverar patienter angående till exempel misstag som begåtts. Att 

oroa patienterna i, vad vårdpersonalen uppfattar som, onödig grad är en annan barriär 

till varför information undanhålls patienterna. Patienternas önskan är dock att de vill få 

kännedom om något fel är begånget (Garfield et al., 2016). Delaktighet är till fördel för 

patienter på många sätt; de är nöjdare, säkerheten är högre och vårdkvaliteten bättre. 

Patienterna känner sig också mer sedda och respekterade och respekt är nödvändig för 

att delaktighet ska bli möjlig. När vårdpersonalen ser delaktighet som värdefull 

uppmuntras patienter att delta i sin vård, speciellt när det gäller fysiska aktiviteter som 

dagliga göromål (Tobiano et al., 2015).  



 

16 

 

 

Delaktighet – Roller 

Det kan vara ett dilemma för både vårdpersonal och patienter att veta vilken roll de ska 

inta och vilka regler som gäller för patienters delaktighet. När de olika professionernas 

roller är otydliga får patienterna också svårigheter att veta till vem de kan vända sig med 

frågor (Garfield et al., 2016). Det finns en institutionell tvekan i de nya roller som 

patient och sjuksköterska förväntas ha. Patienterna kan vara aktiva eller passiva i sin 

roll och det är sjuksköterskorna som, genom att använda ord och kroppsspråk som 

inkluderar eller exkluderar, påverkar deras deltagande. Om sjuksköterskan använder 

ordet ”du” i dialog med patienten och ser patienten som en del av kollektivet ”vi”, det 

vill säga som en del av teamet, underlättar detta patientens roll i teamet (Eggins & 

Slade, 2016).  

Teamet av professioner kan vara en barriär för patientdelaktighet. Det finns aktiviteter, 

som till exempel läkemedelsadministration, där en del sjuksköterskor har uppfattningen 

att det är professionens domän och att det inte är patientens roll att vara delaktig 

(Garfield et al., 2016). 

Det finns en grupp patienter som på grund av sjukdom, funktionshinder eller kognitiv 

svikt vill ha eller behöver en mer passiv roll. Dessa patienter litar på sjuksköterskornas 

kunskap och att de fattar rätt beslut kring deras vård. De vill dock involveras mer i takt 

med att deras tillstånd förbättras. De vill alltså vara delaktiga i den grad som deras 

tillstånd tillåter (Latimer et al., 2013). Även äldre patienter tenderar att föredra en passiv 

roll, de har mer tillit till vårdpersonalen och saknar självförtroende till att delta i sin 

vård. Att vara fysiskt beroende av hjälp påverkar relationen mellan patient och 

sjuksköterska, eftersom patienten måste acceptera hjälp med sådant denne inte längre 

kan klara själv. Det leder till en känsla av förlorad kontroll och maktlöshet och 

begränsar delaktigheten till att kommunicera sina behov (Tobiano et al., 2015). 

En studie från Grekland av Kolovos, Kaitelidou, Lemonidou, Sachlas och Sourtzi 

(2016) skiljer sig från de andra genom att den visar att kön, ålder och utbildningsnivå 

påverkar patienternas grad av delaktighet. Män föredrar här en mer passiv roll än 

kvinnorna. Även de patienter som är äldre, från 59 år och uppåt, och de med lägre 

utbildningsnivå föredrar en passiv roll. Yngre patienter med en medelhög 

utbildningsnivå föredrar en samarbetande roll med sjuksköterskorna. Av 300 patienter 

som tillfrågades valde bara 2,6 % en aktiv roll. En tredjedel av de 300 patienterna 

föredrog en samarbetande roll med sjuksköterskorna och majoriteten en passiv roll. 

Kolovos et al (2016) menar att resultatet delvis kan bero på att det är svårt att förklara 

begreppet ”delaktighet i beslutsfattande” i en kultur som värdesätter medicinska beslut 
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högt och konstaterar att det inte finns en accepterad definition av begreppet 

patientdelaktighet i litteraturen, vilket är ett fundamentalt problem. 

 

Delaktighet – Villighet 

Patienter behöver känna sig motiverade och ha kapacitet till delaktighet för att agera. De 

måste känna sig kapabla för att effektiv delaktighet ska komma till stånd, speciellt 

viktigt är att de känner att de har tillräcklig kunskap (Tobiano et al., 2015). Patienternas 

kunskap om sitt tillstånd varierar från att ha lite kunskap till att ha en utmärkt kunskap 

(Latimer et al., 2013) och en markant skillnad kan noteras i kunskapsnivå mellan 

patienter med akuta och kroniska sjukdomar. Patienterna med kroniska sjukdomar har i 

hög grad en stor kunskap om sin sjukdom, vilken de även förmedlar till vårdpersonal. 

Professionens grad av trygghet spelar in i mötet med denna information, men också i 

villigheten att ta emot frågor från denna patientgrupp (Garfield et al., 2016). 

Patienternas villighet att våga ställa frågor beror på hur utmanande de tror att frågan 

kommer att uppfattas (Tobiano et al., 2015). Säkerhetsmässigt inträffar det 

ogynnsamma händelser under sjukhusvistelsen för en del patienter, men Tobiano et al 

(2015) menar att nästan hälften av dem går att förebygga och att 9 av 10 patienter tror 

att de själva skulle kunna hjälpa till att förebygga vårdskador och är mottagliga för 

utbildning i säkerhetsfrågor. De patienter som sedan tidigare har en negativ erfarenhet 

visar också ett speciellt aktivt intresse för delaktighet, men givetvis påverkar patientens 

nivå av funktion hur mycket de kan delta.  

Egen tidigare erfarenhet spelar roll för förståelsen för det aktuella tillståndet och den 

förståelsen kan leda till en ökad delaktighet. De patienter som är pålästa, är villiga att 

delta och har förmågan till dialog med sjuksköterskan har större möjligheter att skapa en 

bra relation och därmed förhandla om sina vårdbehov (Latimer et al., 2013). Kunskap 

ger empowerment, speciellt när det gäller beslutsfattande, och är en förutsättning för 

delaktighet. Sjuksköterskorna måste godkänna patienternas försök till att dela kunskap 

för att uppnå effektiv delaktighet och personcentrerad vård. För vissa patienter betyder 

delaktighet mer än en förhoppning om ett bättre utfall; de har specifika saker de vill 

uppnå och delaktighet är ett sätt att nå dem. Andra patienter menar att de är säkra på att 

deras mål är en nyckel till delaktighet. De viktigaste målen för patienterna är att 

bibehålla sin tidigare nivå av funktion och självständighet och en snabbare 

återhämtning. Att ta tillvara dessa patienters självbestämmande och ha en dialog är 

nödvändigt för att uppnå patientcentrerad vård (Tobiano et al., 2015). Både patienter 

och sjuksköterskor menar att den kunskap patienterna har och i vilken grad de är 

nyfikna och intresserade, påverkar deras delaktighet (Garfield et al., 2016). 
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Kompetens i att kommunicera krävs för att en interagerande dialog ska kunna komma 

till stånd och sjuksköterskorna brister många gånger i denna kompetens. Även förmågan 

att få patienterna engagerade och hur sjuksköterskorna reagerar på det patienterna bidrar 

med under dialogen är av största vikt för delaktigheten (Eggins & Slade, 2016). 

Sjuksköterskor bör ha kunskap om olika kommunikationsmodeller och anpassa dessa 

efter patientens personlighet (Drach-Zahavy & Shilman, 2015). Det är en utmaning för 

sjuksköterskor att guida och individuellt utbilda patienter enligt deras önskningar och 

förmågor. Att utbilda sjuksköterskor kring patienternas upplevelser skulle kunna öka 

viljan att ta sig förbi de hinder som tycks finnas och få dem att engagera patienterna i 

sin egen vård (Kolovos et al., 2016). Många sjuksköterskor medger också att deras egen 

brist på kunskap kan vara ett hinder för dem (Latimer et al., 2013).  

Patienterna menar att de kan bedöma vårdpersonalens kompetens efter hur skickliga de 

uppfattas vara och vilken självsäkerhet de har, vilken attityd de har och hur den fysiska 

kontakten är. Att personalen är trygg i att dela med sig av sina kunskapsmässiga 

tillkortakommande uppfattas inte som ett problem av patienterna, utan tvärtom som 

delaktighet, så länge frågan undersöks vidare (Leo Swenne & Skytt, 2014). 

 

Delaktighet – Kommunikation 

Patienters behov av att få information är en viktig del för att patientdelaktighet ska 

uppnås. Delaktighet ger en positiv påverkan när det gäller att skapa ett samarbete 

mellan patient och sjuksköterska, vilket är nödvändigt för att information ska kunna 

utbytas och egenvård uppmuntras. Patienterna uppfattar delaktighet som den process 

genom vilken de får information, antingen genom att ställa frågor eller genom att motta 

information från vårdpersonal. Detta ger dem större kunskap och förståelse samt en 

känsla av mer kontroll över sin situation. Patienterna tycker också att delaktighet gör det 

lättare att prata om symtom och önskemål med vårdpersonalen samt underlättar för dem 

att följa givna vårdrekommendationer (Kolovos et al., 2016).  

Patienterna inte bara söker information, utan omsätter den och använder den som 

kunskap för att samarbeta med sjuksköterskorna. De vill förstå dels för att ha en 

grundläggande kunskap om sitt eget tillstånd, men även för att bygga upp sin kunskap 

och kunna utbyta den och på så sätt skapa delaktighet med sjuksköterskorna. Patienterna 

samlar därför in information från sjuksköterskor, läkarrond, familjemedlemmar och 

även genom att söka och ta reda på själv. Ett annat sätt att få information är vid 

sjuksköterskornas överlämningar. Patienterna delar sen sina kunskaper vidare med 

andra sjuksköterskor, till exempel vilken typ av omläggning som fungerar bäst. Delad 

förståelse inverkar på patientens dagliga liv, då de känner att sjuksköterskorna behöver 

få rätt information och försäkrar sig på så sätt också om att deras vård anpassas till de 
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egna behoven. För vissa patienter leder inte information till en mer aktiv roll, då de 

istället får en känsla av trygghet och blir passiva. Överlag gör dock känslan av att ha 

kunskap att informationsutbytet och möjligheten att vara en partner i sin vård ökar 

(Tobiano et al., 2015). 

En annan typ av delaktighet är att patienterna övervakar sin egen vård, de håller ett öga 

och är uppmärksamma för sin egen säkerhet. Det kan till exempel vara att känna igen 

sina mediciner för att veta om någon saknas. Att lyssna uppmärksamt och vara alert vid 

överlämningar på sal gjorde att de kunde uppmärksamma sköterskorna på om de 

glömde någon information eller gav felaktig information. Vissa patienter tyckte dock att 

det kändes svårt att korrigera sjuksköterskorna då det ”är deras jobb”. Generellt blev 

patienterna, genom observationer, mer delaktiga då de kunde ta upp saker de noterat. De 

flesta patienterna hade detta beteende under hela sin sjukhusvistelse för att försäkra sig 

om sin säkerhet (Tobiano et al., 2015). 

Information kan ges och tas emot på olika sätt. Vid en aktivitet, som vid en 

överrapportering, består informationen till stor del av klargörande av patientens 

pågående vård. Denna aktivitet ses primärt av sjuksköterskor som ett informationsutbyte 

sjuksköterskor emellan, inte som att patienten är den som är i behov av informationen. 

Patienterna ser överrapportering som en möjlighet att få information och de önskar även 

att få veta vad som planeras (Drach-Zahavy & Shilman, 2015). För att få den önskade 

informationen så initieras majoriteten av dialogerna vid dessa tillfällen av patienterna. 

Sjuksköterskorna uppskattar inte alltid att patienterna är delaktiga i aktiviteten, i en del 

fall ber de patienten att föra den typ av dialog vid ett annat tillfälle. I de fall där vården 

behöver koordineras sker det ett delat utbyte av information. Initiativ till denna typ av 

dialog initieras lika ofta av både patienter och sjuksköterskor. Dialogen är 

framåtskridande och fokuserar på ämnen som smärta, olika omvårdnadsprocedurer och 

förberedelse för kirurgi. Då information hämtas från patienten sker dialogen till största 

delen på sjuksköterskans initiativ. Det sker också vänskaplig dialog med inslag av 

humor som saknar betydelse vad gäller informationsutbyte, men som stärker 

förhållandet mellan patient och sjuksköterska (Drach-Zahavy & Shilman, 2015). 

Tidsperspektiv och i vilken miljö information ges har betydelse för möjligheten att ta 

del av information. Den information som delges vid rondtillfällena upplevs av patienten 

som bristfällig och det finns inte utrymme för patienterna att vara privata, ta upp ämnen 

som för dem är viktiga och ställa sina frågor. Kommunikationen har framförallt ett 

perspektiv – det medicinska. Efter ronden kompletteras informationen ofta med att 

sjuksköterskor för en dialog med patienten. Den informationen uppfattas av patienterna 

som lättförståelig och en del patienter föredrar att få informationen från sjuksköterskor, 

då dessa använder ett språk som inte innehåller så mycket medicinsk terminologi (Leo 

Swenne & Skytt, 2014). Att tolka informationen anses vara en viktig del i att behålla en 

känsla av kontroll i sjukhusmiljön, vilket är karakteristiskt för handlingskraftiga 

(empowered) patienter (Tobiano et al., 2015). 
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Tillgång till information påverkar patienternas förståelse och som en följd av detta även 

deras delaktighet. Att endast ge skriftlig information är inte att rekommendera, då det 

motverkar ett tillfälle till dialog mellan patient och sköterska (Latimer et al., 2013). Men 

information kan ges verbalt och skriftligt. Dichmann Thyssen och Beck (2014) 

beskriver en anteckningsbok där vårdpersonalen gör anteckningar om vård och 

behandling och patienterna kan skriva frågor och svar. Den hjälper patienterna att 

påminna dem själva och anhöriga om nuvarande situation och anses vara till stor hjälp i 

kommunikationen med personalen. Som komplement kan även en krittavla vid sängen 

användas där till exempel kommande provtagningar och andra viktiga tider antecknas. 

Jangland, Carlsson, Lundgren och Gunningberg (2012) beskriver hur användandet av så 

kallade ”Tell-Us” kort leder till förbättringar i patienternas förmåga att delta i 

beslutsfattande kring deras omvårdnad och medicinska vård. Patienterna upplever 

korten som mer användbara i samarbetet med sköterskor än med läkare. Tell-us kort är 

en enkel och billig metod för ökad patientdelaktighet där patienterna på ett vikt kort kan 

skriva ner de frågor och synpunkter de har för dagen eller innan utskrivning.  

 

Information ges ofta verbalt under någon form av möte. För att informationen ska ha 

bäring behöver den presenteras på ett logiskt sätt med ett språk som är förståeligt för 

patienten, då når sjuksköterskan patienten och visar även att hon ser patienten som en 

aktiv partner. Det sätt språket används på har alltså en betydelse för hur delaktighet 

uppnås. Hur sjuksköterskor kommunicerar om patienterna är korrelerat till hur de pratar 

med patienterna. Det gör skillnad om interaktion eller information används. I det 

interagerande sättet används ord för att bjuda in patienter och kollegor. Ett nyckelord 

för att inbjudan ska ske är att använda ordet ”Du” eller i ord direkt inbjuda genom att 

nämna patientens namn, till exempel ”Finns det något du vill tillägga, Stan” i en 

överrapportering vid patientens säng (Eggins & Slade, 2016). Även Drach-Zahavy och 

Shilman (2015) tar upp vikten av att nämna patienterna vid namn och efterfråga 

information från patienten som hur de mår, hur de känner och hur de upplevt 

genomgångna procedurer. Om inte detta sker så bjuds inte patienten in och blir då en 

tyst observatör till skeendet (Eggins & Slade, 2016). 

 

Delaktighet – Resurser 

Omgivningen eller vårdmiljön kan utgöra både hinder och möjlighet för delaktighet. Att 

ha möjlighet till att utföra basala aktiviteter som till exempel att kunna ta sig något att 

äta och dricka, gå på toaletten och sköta sin egen medicinering är viktigt för både 

patienter och personal och underlättar för delaktighet (Dichmann Thyssen & Beck, 

2014). Även rätt hjälpmedel, som till exempel fungerande hörapparater, underlättar för 

delaktighet (Garfield et al., 2016). Att själv kunna ta sina mediciner gör att det blir 

mindre väntetider, vilket känns viktigt för patienterna. Denna självständighet leder 
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också till att patienterna inte behöver fråga och störa personalen. Känslan av att ha ”eget 

utrymme” kan anses utgöra ett grundläggande mänskligt behov och öka delaktigheten. 

När omgivningarna underlättar för patienterna att göra vardagliga saker ger det dem en 

känsla av frihet och självständighet, vilket anses vara mycket viktigt och en 

grundläggande del av livet. Många patienter är oroliga för att inte själv få ta hand om 

sin medicinering, inte kunna tvätta sina kläder, inte veta sin nuvarande hälsostatus och 

inte kunna göra vardagssysslor när de kommer hem. När patienterna redan i 

sjukhusmiljö kan träna och känna att de har kontroll gör det att oron minskar och ger 

dem en känsla av tröst. Patienter som har möjlighet att göra många saker för sig själva 

får ett ökat förtroende för sin egen förmåga, vilket är viktigt inför hemgången när de ska 

ta hand om sig själva (Dichmann Thyssen & Beck, 2014). Att som patient få stöd från 

närstående är också en viktig resurs som förstärker både patientens och sjuksköterskans 

initiativ till att patienten görs delaktig i sin vård (Drach-Zahavy & Shilman, 2015). 

Tid som resurs är en viktig faktor för att patienterna. När sjuksköterskorna agerar som 

att de har tid, även vid aktiviteter som rond, upplever patienterna att de har möjlighet att 

vara delaktiga (Leo Swenne & Skytt, 2014). Då personalen har mycket att göra tenderar 

de att bli uppgiftsfokuserade istället för patientrelaterade. Aktiviteter utförs för ”att de 

ska göras” inte för att de skapar ett värde för patienterna (Eggins & Slade, 2016). 

Patienter som vistats på vårdavdelningen under en längre period kan uppleva att 

sjuksköterskorna tappar intresset för dem och de involveras aktivt först då de skrivs ut 

(Garfield et al., 2016). 

Olika organisatoriska faktorer påverkar patienternas upplevelse av delaktighet. 

Organisationen kan vara svår att förstå för patienterna och beskrivs som byråkratisk 

där  auktoriteter och ansvar är oklart. De olika professionerna kan också ge olika besked 

till patienterna (Leo Swenne & Skytt, 2014). När avdelningar är fullbelagda och 

patienterna uppfattar att sjuksköterskorna är överbelastade tvekar de att störa och drar 

sig istället undan (Drach-Zahavy & Shilman, 2015). 

Då patienterna läggs in på sjukhus övertas ansvaret för administrering av läkemedel från 

patient till sjuksköterska och patienternas delaktighet reduceras kraftigt. Möjligheten till 

att patienten själv kan hantera sina läkemedel är inte känd av varken personal eller 

patient i Garfield et al:s studie (2016). I denna studie undersöks om en elektronisk 

läkemedelslista eller en papperslista är att föredra ur ett patientdelaktighetsperspektiv. 

Läkemedelslistan visas för endast 4 av 247 patienter och få sjuksköterskor går igenom 

läkemedelslistan med patienterna. Då en elektronisk läkemedelslista implementeras 

uppfattar patienterna att denna är svårare att läsa och delaktigheten försämras. 

 

De riktlinjer som förekommer på en enhet är ibland motstridiga. Å ena sidan är 

professionen ålagd att involvera patienterna, att låta dem dela beslutsfattande och att 
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informera. Å andra sidan är gamla strukturer rådande, till exempel att sjuksköterskor 

endast får administrera läkemedel på läkares ordination och inte diskutera exempelvis 

insulindoser med patienter (Garfield et al., 2016). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patientens delaktighet utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv inom sluten somatisk vård. Utifrån syftet valdes relevanta sökord 

och sökningar gjordes i databaserna CINAHL, SweMed+, Medline Complete, PubMed 

och Scopus. Sökning gjordes i flera databaser för att omfatta ett större område och öka 

trovärdigheten (Henricson, 2012). Databaserna innehåller alla forskning av hög kvalitet 

inom området omvårdnad, vilket är relevant för litteraturstudiens syfte (Forsberg & 

Wengström, 2013). Sökning har genomförts i olika databaserna och detta stärker 

bekräftelsebarheten (Wallengren & Henricson, 2012). De olika sökningarna gav en del 

dubletter. Sökorden som valdes för att överensstämma med syftet var ”patient 

participation”, inpatient, nursing och caring tillsammans med den booleska operatorn 

(Karlsson, 2012) AND för att begränsa sökningen något, då den första fritextsökningen 

i MedSök gav ett stort antal träffar. Caring valdes bort som sökord då det begränsade 

antalet vetenskapliga artiklar kraftigt när det inkluderades. Att detta skulle påverka 

litteraturstudiens resultat anses dock inte troligt då nursing är det huvudsakliga 

begreppet för omvårdnad och caring i översättning från engelskan mer har betydelsen 

av omsorg (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Den booleska operatorn (Karlsson, 

2012) NOT användes tillsammans med orden rehabilitation, cancer, children och 

psychiatric, se Bilaga A, då patientdelaktighet redan är mer beforskat inom dessa 

områden än inom den slutna somatiska vården. Valet av sökord påverkar resultatet i 

litteraturstudien (Karlsson, 2012). En svaghet kan ha varit att orden somatic, somatic 

care och ward inte användes som sökord, vilka möjligen skulle ingått i sökningen då de 

är beskrivna i syftet. Initialt diskuterades möjligheten att använda andra begrepp som 

används synonymt med patient participation som till exempel shared decision making, 

person centred care och patient centred care, men dessa valdes bort då det ansågs viktigt 

att begreppet patient participation specifikt skulle genomsyra arbetet för att undvika 

egna tolkningar. Om de andra begreppen tagits med i sökningen hade underlaget 

förmodligen blivit mer omfattande, men också mycket bredare och därmed försvagat 

pålitligheten (Wallengren & Henricson, 2012). 

Inklusionskriterierna (Billhult & Gunnarsson, 2012) var att artiklarnas titel skulle 

innehålla patient participation, att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2012 och 

2017, vara peer reviewed och skrivna på svenska eller engelska. Två artiklar saknade 
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sökordet patient participation i titeln, men inkluderades trots detta då de tydligt beskrev 

patientdelaktighet och svarade väl mot vårt syfte. Informanterna skulle vara vuxna, det 

vill säga över 18 år, och artiklarna innehålla etiska överväganden, abstract och svara 

mot vårt syfte. De vetenskapliga artiklarna skulle vidare vara skrivna med en kvalitativ 

ansats då patientdelaktighet inte kan mätas, utan är en subjektiv upplevelse. Samtliga 

artiklar som ingår i litteraturstudien har en kvalitativ komponent. Alla vetenskapliga 

artiklar lästes var för sig och därefter gemensamt. samt bedömdes gemensamt till minst 

grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Samtliga artiklar har en väl 

beskriven metod, genomförande och resultat och ansågs därmed ha en hög trovärdighet, 

bekräftelsebarhet och pålitlighet (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Vid dataanalys med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Danielson, 2012) av de 

vetenskapliga artiklarna framträdde delaktighet i relation till fem olika teman 

(Danielson, 2012); förhållningssätt, roller, villighet, kommunikation samt resurser. Vid 

genomläsning av artiklarna markerades stycken och meningsbärande enheter 

identifierades som därefter kondenserades till subtema och tema (Danielson, 2012). De 

tema som identifierats återfanns i varje artikel och detta, samt det faktum att temana 

diskuterades gemensamt, ökar trovärdigheten i analysen (Wallengren & Henricson, 

2012). 

Alla artiklarna var skrivna på engelska och stor försiktighet har därför iakttagits för att 

bibehålla andemeningen vid översättning. Det fanns en spridning geografiskt (USA, 

Australien, England, Sverige, Grekland, Tjeckien och Danmark) var studierna 

genomförts, vilket sågs öka trovärdigheten. De vetenskapliga artiklarna var dock 

uteslutande från västvärlden och det kan minska trovärdigheten att information saknas 

från andra delar av världen. Sökningen begränsades till engelsk- och svenskspråkiga 

studier vilket kan ha medfört att studier genomförda i länder där artiklar inte publiceras 

på dessa språk inte inkluderades. Detta är en svaghet i studien då det också kan vara en 

anledning till att studier från andra delar av världen än västvärlden inte framkommit. En 

av artiklarna tar upp kulturella aspekters inverkan på delaktighet. Denna litteraturstudies 

resultat kan alltså försämra överförbarheten (Wallengren & Henricson, 2012) då 

kulturella skillnader kan påverka. Artiklarnas olika ingångsperspektiv, exempelvis 

överrapportering i förhållande till patientdelaktighet, läkemedelsadministration i 

förhållande till patientdelaktighet, rondsituation i förhållande till patientdelaktighet och 

patientsäkerhet i förhållande till patientdelaktighet, tillför litteraturstudien en intressant 

bredd.  

I denna litteraturstudie har hänsyn tagits till de etiska aspekterna som styr ett 

examensarbete (Sandman & Kjellström, 2013). De granskade artiklarna är samtliga 

bedömda av en etisk nämnd och uppfattningen är att ingen av informanterna har riskerat 
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komma till skada av sitt deltagande i dessa studier. Skribenterna har gjort sitt bästa för 

att vara trogna materialet och inte dra egna slutsatser ur de vetenskapliga artiklarna i 

resultatet. 

Författarna av de valda vetenskapliga artiklarna har använt olika uttryck för att beskriva 

professionerna inom vården, till exempel nurses, registered nurses, assistant nurses, 

healthcare professionals och staff.  Då delaktighet involverar alla professioner inom 

vården har vi valt att översätta så nära originalet som möjligt och använda flera olika 

ord parallellt i texterna. Pålitligheten kan möjligen påverkas då det inte uteslutande är 

sjuksköterskor som avses i samtliga av de vetenskapliga artiklarna, men huvudsakligen 

är det dock sjuksköterskor som avses. Det finns också skillnader i innehållet i 

sjuksköterskans arbete mellan olika länder och detta kan påverka överförbarheten. All 

kunskap som hämtats till resultatet är dock från vetenskapliga nursing tidsskrifter och 

detta stärker pålitligheten. 

 

Inför litteraturstudien diskuterades vilken förförståelse (Pribe & Landström, 2012) som 

fanns. En av författarna har lång erfarenhet av den somatiska vården, medan den andra 

har sin bakgrund främst från den psykiatriska omvårdnaden. Detta gjorde att det ibland 

fanns olika förståelse för artiklarnas innehåll, vilket ledde till intressanta diskussioner. 

Efter reflektion och dialog nåddes samsyn och risken för att den individuella 

förförståelsen påverkade analysen minskade därmed. Detta stärker pålitligheten och 

trovärdigheten i litteraturstudien.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva patienters delaktighet ur ett omvårdnadsperspektiv 

inom den slutna, somatiska vården. Anledningen till att ämnet valdes är att det är ett 

välanvänt begrepp inom omvårdnad och kan betraktas som en grund i sjuksköterskans 

arbete (PL, 2014:821). Begreppet patientdelaktighet saknar dock en entydig definition 

(Sahlsten, 2008) och därmed saknas omvårdnadsåtgärder i relation till 

patientdelaktighet (Asp & Fagerberg, 2016). 

I resultatet framträder delaktighet i relation till förhållningssätt, roller, kommunikation, 

villighet och resurser, då det är dessa teman som visade sig när artiklarna granskades. 

När resultatet analyserades blev det tydligt att patientdelaktighet är multifaktoriell och 

bygger på olika delar som tillsammans bildar den vårdande gemenskap (Gustafsson, 

2004) där patienten kan vara delaktig.  

I en vårdrelation kan förhållandet mellan patient och sjuksköterska sträcka sig från den 

ena ytterligheten av total autonomi till den andra av total paternalism. Vid en akut 
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situation där patienten till exempel inte är vid medvetande är det alldeles självklart att 

sjuksköterskan tar över allt ansvar från patienten, medan det i andra fallet är 

sjuksköterskans uppdrag att uppmuntra patienten till att ta eget ansvar. Det är 

sjuksköterskans ansvar att bedöma var på skalan patienten befinner sig och agera 

därefter (Gustafsson, 2004). Sjuksköterskans förhållningssätt gentemot patienten 

påverkas av vilka värderingar hon bär med sig. De värderingar som styr vårdmötet 

måste grunda sig på professions värderingar och inte på sjuksköterskans personliga 

värderingar. Sjuksköterskan behöver därför dels vara medveten om vilka egna 

värderingar hon bär med sig in i relationen och dels ha kunskap om professionens 

värderingar (Birkler, 2009). Sandman och Kjellström (2013) konstaterar att det finns 

stora krav på etik inom yrket, till exempel på respekt för andras integritet, 

självbestämmande och delaktighet. I resultatet är det inte den akuta situationen som 

belyses, utan när patienten faktiskt har en valmöjlighet. Vården upplevs många gånger 

som paternalistisk ur patienternas perspektiv. I resultatet ges exempel på situationer där 

patienten inte ses som en delaktig individ i vårdrelationen, utan blir nonchalerad, inte 

inbjuden i rondsituationen och får inte själv sköta sina läkemedel. En tänkbar förklaring 

till detta kan vara att sjuksköterskan är osäker på var hennes ansvar ligger i att bjuda in 

patienten till delaktighet och det kan i sin tur kan grunda sig i att det inte finns en tydlig 

beskrivning av vad hennes roll och förhållningssätt förväntas vara. Den medicinska 

vården har dessutom inte som traditionellt ideal att se vården ur ett förståelseperspektiv, 

utan mer ur ett reparerande. Gustafsson, 2004 menar att om människan ses som delar 

istället för en helhet tenderar vården att bli symtominriktad.  

Resultatet visar att när sjuksköterskan är auktoritär påverkas patientdelaktigheten 

negativt. Vissa patienter försöker vara till lags genom att hålla med sjuksköterskan, då 

det är hon som har makten. Makt finns i alla relationer och bygger på kunskap, moral 

och etik. När en patient är delaktig handlar det om för båda parter att ta eller lämna ifrån 

sig makt. Makt kan beskrivas som extrapersonell, det vill säga att om den ena i en 

relation utökar sin makt så måste den andre överlämna sin. Makt är nära besläktat med 

patient-bemyndigande; empowerment. Att som sjuksköterska stödja patienten genom att 

skapa en trygg och säker kontext, att bygga relationer, dela information och kunskap 

och motivera patienterna att göra och känna sig delaktiga kan vara avgörande i att stärka 

individen - patientbemyndigande (Rundqvist, 2016). Ordet empowerment är också nära 

förknippat med egenskaper och företeelser som till exempel egenkontroll, delaktighet, 

kompetens, självstyre, samarbete och deltagande. Det finns flera orsaker till att 

empowerment är intressant för personal inom till exempel vård och omsorg. Begreppet 

empowerment betonar hur viktigt det är att stödja människor som är i en utsatt situation, 

både akut och på längre sikt. Det betonar också vikten av att se människor som aktörer, 

experter, i sina liv.  
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Empowerment är ett förhållningssätt som syftar till att stärka individers ställning, utöka 

deras handlingsutrymme och utjämna maktförhållanden (Askheim & Starrin, 2007). 

Delaktighet i en vårdande kontext innebär att det finns en relation mellan patienten och 

vårdaren som ger en möjlighet till att ett partnerskap skapas (Eriksson, 2016; Tobiano et 

al., 2015; Gustafsson, 2004). Det krävs att sjuksköterskan ser patienten som en likvärdig 

partner och då måste sjuksköterskan och patienten ha en dialog, de behöver dela 

information och kunskap med varandra, ta del av och lägga upp planeringen för vården. 

Utöver att sjuksköterskan och patienten har en inbördes relation är det även viktigt att 

patienten är en del av hela det team som finns kring patienten (Gustafsson, 2004; 

Tobiano et al., 2015; Ekman et al., 2012). Det framkommer i resultatet att både 

sjuksköterskans och patientens roller är otydliga, vilket skapar osäkerhet och otrygghet. 

Förutsättningarna för att en vårdgemenskap och delaktighet ska kunna skapas är att 

sjuksköterskan är tydlig i sin roll, har ett förhållningssätt som är inbjudande, har 

förmåga att kommunicera både verbalt och med kroppsspråk, är villig att släppa in 

patienten och har tid att vara tillgänglig och närvarande i nuet (Castro et al., 2016; 

Gustafsson, 2004). Sjuksköterskan och patienten delar vårdgemenskapen och för att 

patienten ska vara delaktig måste båda vilja delta. Patientens villighet att delta kan bero 

på vilken kunskap de har, hur sjukdomen påverkat deras ork och om de är intresserade 

att vara delaktiga. Sjuksköterskan är ansvarig för att involvera patienten i 

omvårdnadsprocessen, men enligt resultatet finns det i praktiken en oklarhet eller 

okunskap kring kommunikation och vems ansvar det är att bjuda in patienten till att 

vara delaktig. Ett möte mellan två människor kan innebära ett inre ansvar med ett djupt 

personligt ställningstagande och ett yttre ansvar i form av yrkesansvar, men 

yrkesansvaret innebär inte alltid ett inre ansvar. I vården används ansvar formellt i form 

av principer och riktlinjer, men ansvar är också synonymt med förbindelse, förpliktelse, 

skuld och skyldighet. Kopplingen till skuld är att åta sig något och i en vårdkontext kan 

detta ansvar utgöra plikt (Sjögren, 2016). Pliktetikens dubbla roller kan ha betydelse för 

hur det formella ansvaret skapar problem för sjuksköterskan och förhindrar de möten 

med patienten som skapar delaktighet (Sandman & Kjellström, 2013). 

Tid som resurs kan skapa förutsättningar och barriärer för patientdelaktighet. Tiden som 

finns tillgänglig för varje enskild patient är begränsad och då krävs att vårdpersonalen 

har förmåga att genom kompetens, kunskap och engagemang skapa tillit och se till att 

patienten känner sig involverad. Om sjuksköterskan aktivt söker upp patienterna 

upplevs tillgängligheten till sjuksköterskorna som större, möjligheten till att göra 

patienten delaktig och även de icke uttalade behoven kan synliggöras (Mako, Svanäng 

& Bjerså, 2016).  För att kunna skapa en vårdrelation måste det finnas tidsmässigt 

utrymme (Gustafsson, 2004). Organisatoriskt behöver förutsättningar skapas för 

sjuksköterskan att ha möjlighet möta patienten. Den trend som just nu finns i vården där 
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patientgrupper per sjuksköterska tenderar allt bli allt större påverkar förutsättningarna 

för sjuksköterskor att skapa gemensam tid med patienten. 

Når patienterna görs delaktiga i sin vård ökar patientsäkerhet, följsamhet till 

behandlingsstrategier, de medicinska resultaten förbättras och en större 

patienttillfredsställelse skapas. Vidare så ökar patienternas förmåga att hantera sitt 

dagliga liv, vårdtiderna kortas och återinläggningar minskar (Tobiano et al., 2015; 

Ekman et al., 2012). 

Den förändring kring patientdelaktighet som skett över tid i Sverige är att patienten har 

möjlighet att läsa sin journal via Mina vårdkontakter 1177. I Region Skåne kan en stor 

del av de journalförda anteckningarna ses i realtid av patienterna. detta har lyft 

frågeställningar kring patientsäkerhet ur perspektivet att det råder en osäkerhet kring hur 

en del information kan skap men för patienten och hur denna information då ska/kan 

journalföras. Detta är ett sätt att från myndighetshåll påverka organisationen.  

De värderingar som finns i organisationen behöver genomsyras av hela organisationen 

för att få bäring ut i vårdmötet. Då organisationen i sig inte ställer om efter nya riktlinjer 

skapar det svårigheter för sjuksköterskan att i sin tur skapa de förutsättningar som krävs 

för att patientdelaktighet ska uppnås och de vinster som finns i en ökad 

patientdelaktighet kan komma både patienten och organisationen till gagn. 

 

Konklusion och implikation 

Den här litteraturstudien visar att patientdelaktighet har en stor betydelse i den slutna 

somatiska vården. Patientdelaktighet saknas som vårdvetenskapligt begrepp och detta 

gestaltar sig genom att det råder förvirring kring tolkningen. Det finns ett behov av att 

definiera begreppet patientdelaktighet vetenskapligt för att sjuksköterskor ska veta hur 

de ska förhålla sig till det. Patientdelaktighet är multifaktoriellt och förstås i förhållande 

till förhållningssätt, roller, villighet, kommunikation samt resurser. Vårdvetenskapliga 

begrepp är ett viktigt hjälpmedel för sjuksköterskan att kunna se personer/patienter ur 

ett helhetsperspektiv, att genom personens berättelse få konkret innebörd och att 

sjuksköterskor omsätter teorin till praktiskt handlande. Det finns andra begrepp som 

frekvent används som till exempel personcentrerad vård och empowerment och dessa 

kan tyckas utbytbara. För att delaktighet ska skapas måste sjuksköterskan arbeta med ett 

personcentrerat förhållningssätt och målet med vården är att patienten är stärkt i sig 

själv - empowered - självbemyndigad. 

I den kliniska vardagen behöver sjuksköterskan föra en dialog med patienten om hur 

delaktig denne önskar vara och vad delaktigheten med patienten ska bestå av. Det är 
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sjuksköterskans ansvar att se var patienten befinner sig i sin process och på den nivån 

bjuda in patienten till en gemensam dialog. För att en bra relation ska kunna skapas 

behöver sjuksköterskan ta sig tid och aktivt söka möten med patienten. 

Det är ett problem så länge en enhetlig definition av begreppet patientdelaktighet inte 

finns. Resultatet visar på att begreppet har en central roll inom omvårdnad och bör 

tydliggöras vetenskapligt, i organisationen och i det enskilda mötet mellan 

sjuksköterska och patient. 

Ämnet patientdelaktighet är väl beforskat, konsekvenser av detsamma är väl beskrivet i 

form av ökad följsamhet från patienterna, mer säker vård och kortare vårdtider. Det 

finns ett gap mellan nuläget och det önskade läget inom den slutna somatiska vården. 

Rollerna är oklara från både patienternas och sjuksköterskornas sida. Sjuksköterskor 

upplevs behöva ökade teoretiska kunskaper i informationsgivning och hur dessa kan 

omsättas i den kliniska vardagen, kunskap om hur kompetensutbyte med patienterna 

kan göras och förbättrade kunskaper om kommunikation i praktiken. I framtiden 

kommer förmodligen sjuksköterskans arbete förändras till att allt mer bli av 

kommunikativ, pedagogisk art. I takt med att den artificiella intelligensen ökar, 

påverkas innehållet i sjuksköterskans arbete och troligen kommer områden som 

kommunikation, information och pedagogik att bli allt viktigare. 
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Tabell 3: Sökhistorik 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 
Resultat artiklar 

20170608 Cinahl 

“patient participation” 

AND inpatient, 

nursing/2012-2017, peer 

reviewed/NOT cancer, 

NOT rehabilitation, NOT 

children, NOT psychiatric 20 20 6 5 

20170608 SweMed+ 

“patient participation”, 

inpatient, nursing/2012-

2017, peer reviewed/NOT 

cancer, NOT 

rehabilitation, NOT 

children, NOT psychiatric 0 0 0 0 

20170608 

Medline 

Complete 

“patient participation”, 

inpatient, nursing/2012-

2017, peer reviewed/NOT 

cancer, NOT 

rehabilitation, NOT 

children, NOT psychiatric 3 3 1 1 

20170608 PubMed 

“patient participation”, 

inpatient, nursing/2012-

2017, peer reviewed/NOT 

cancer, NOT 

rehabilitation, NOT 

children, NOT psychiatric 20 16 8 4 

20170608 Scopus 

“patient participation”, 

inpatient, nursing/2012-

2017, peer reviewed/NOT 

cancer, NOT 

rehabilitation, NOT 

children, NOT psychiatric 0 0 0 0 
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Tabell 4: Artikelöversikt 

  
Artikel 1 

Referens Drach-Zahavy A., Shilman O. (2015). Patients’ participation during a nursing handover; the role 

of handover characteristics and patients’ personal traits. Journal of advanced nursing, 71, 136-

147. 

Land  

Databas 
Israel 

Cinahl 

Syfte Att beskriva kvaliteten och omfattningen av patienternas deltagande i avrapporteringen i relation 

till deras personliga egenskaper. 

Metod:  

Design 

En kvalitativ och kvantitativ cross sectional design. 

Urval Hundra slumpmässigt utvalda överrapporteringar på fem olika kirurgavdelningar på ett sjukhus i 

Israel. Patienter som inte hade kognitiv svikt, hade möjlighet att förstå och göra sig förstådda och 

hade vistats på avdelningen under minst ett dygn. 

Datainsamling Hundra “bed-side”överrapporteringar mellan sjuksköterskor studerades under år 2012-2013.  

Observationer gjordes vid rapporteringen och därefter genomfördes intervjuer. 

Dataanalys Kvantitativ analys genomfördes för att titta på patientens initiativ att vara delaktig och 

sjuksköterskans initiativ att vara delaktig.Den kvalitativa delen genomfördes med hjälp av 

observationer där ett observationsformulär fylldes i. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Resultaten illustrerade olika kommunikationspreferenser hos patienter med olika personliga 

egenskaper, liksom de olika tillvägagångssätten av sjuksköterskor till var och en av dessa olika 

personligheter. Sjuksköterskor ska läras om kommunikation och sätt att engagera patienter under 

överlämnandet. Patienternas utbildning är också motiverad, inklusive hur och när man ska närma 

sig de olika vårdgivarna.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I, 44 av 45, 98%. 

 
 

 



 

 

Artikel 2 

Referens Leo Swenne C., Skytt B. (2014). The ward round - patient experiences and barriers to 

participation. Scandinavian Journal of Caring Science, 28, 297-304. doi:10.1111/scs.12059 

Land  

Databas 
Sverige, MedSök 

Syfte Att undersöka hur patienterna upplevde ronden på en hjärtavdelning och deras möjlighet att 

uppleva delaktighet. 

Metod:  

Design 
Kvalitativ innehållsanalys  

Urval 14 patienter, sex kvinnor och åtta män, på en kardiologiavdelning på ett universitetssjukhus 

i Sverige. Chefen för enheten identifierade patienterna. Inklusionskriterier var att de deltagit 

vid minst två ronder, att de ville delta i studien samt att de kunde skriva och prata svenska. 

Ålder över 18 år och med arytmier eller andra kardiologiska diagnoser. 

Datainsamling Data samlades under en tvåveckorsperiod och en semistrukturerad intervju användes med 

öppna frågor (finns beskrivna i artikeln). Intervjuerna skedde på patienternas enkelrum eller 

på läkarrummet och varade i 15-45 min. Den som intervjuade var inte anställd på sjukhuset 

och var inte involverad i patientens vård. 

Dataanalys Intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna spelades in och 

tre teman (samt subteman) identifierades efter att intervjuerna lästs igenom av de olika 

författarna individuellt. Därefter kodades de tillsammans av de två författarna. 

Slutligen analyserades temana och sattes samman igen. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Flera aspekter av innehållet i en traditionell rond kan förbättras så att 

tvåvägskommunikationen blir bättre. Patientens och vårdgivarens förmåga att kommunicera 

vad målet med vården är och miljön där kommunikationen sker, är av stor vikt. Information 

som ges av sjuksköterska är lättare för patienten att ta till sig än den som ges av läkare. 

Atmosfären måste vara öppen, patienten behandlas med empati av personalen och 

patientens rätt att vara delaktig måste vara tydligt för alla som är inblandade i patientvården. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I, 41 av 45, 89%. 

 
 



 

 

Artikel 3 

Referens Tobiano G., Bucknall T., Marshall A., Guinane J., Chaboyer W. (2015). Patients’ perceptions of 

participation in nursing care on medical wards. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30, 

206-270. doi:10.1111/scs.12237 

Land  

Databas 
Australien 

Cinahl 

Syfte Att undersöka hur patienterna uppfattar delaktighet i vården inklusive barriärer och facilitatorer 

för delaktighet. 

Metod:  

Design 
Intervjustudie. Denna studie är en del av en större longitudinell forskning. 

Urval Inklusionskriterier var patienter över 18 år och som hade möjlighet ge samtycke till att delta i 

studien. Patienter som var instabila och palliativa exkluderades.  

Datainsamling Data samlades från 20 patienter på fyra medicinska avdelningar på två stora sjukhus i två olika 

stater i Australien.  

Patienter som givit samtycke intervjuades med ett semistrukturerat frågeformulär.  

Dataanalys Omedelbart efter intervjuerna startade en initial analys som summerades. Summeringen 

spelades in på ljudband. En induktiv innehållsanalys genomfördes. Texten transkriberades och 

lästes upprepat tills förståelse för materialet hade nåtts av båda författarna. Öppen kodning. 

koderna jämfördes och aggregerades i grupper och subkategorier. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Patienterna var motiverade att delta och värdesatte  deltagande. Att främja denna motivation kan 

vara avgörande för patientens empowerment och en grundläggande strategi för att ta itu med 

patientsäkerhetsproblem på sjukhus. Att engagera sjuksköterskor och patientrelationer, inklusive 

kunskapsdelning, krävs i praktiken för att ge patienter möjlighet att delta. Att utbilda patienter 

om konsekvenserna av icke-deltagande kan motivera dem, medan sjuksköterskor kan dra nytta 

av utbildning på patientcentrerade synsätt. Framtida forskning bör behandla sätt att öka 

patientens motivation och möjligheter att delta 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I , 40 av 45, 89%. 

 

 



 

 

Artikel 4 

Referens Eggins S., Slade D. (2016). Contrasting discourse styles and barriers to patient participation in 

bedside nursing handovers. Communication and Medicine, 13, 71-83. doi:10.1558/cam.28467 

Land  

Databas 
Australien 

Cinahl 

Syfte Att undersöka på vilket sätt sjuksköterskor använder kommunikation för att öka patientsäkerhet, 

patientnöjdhet och inkludera patienterna vid”bed-side” rapportering. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ diskursanalys. 

Urval Fyra olika offentliga sjukhus i Australien. 

Datainsamling Artikeln bygger på en större studie och i denna studie ingick 57 patienter, medelvårdtid 72 

timmar. Rapporterna spelades in på ljud. Observationer skrevs ner och fältanteckningar fördes. 

Dataanalys  Intervjuerna avidentifierades och transkriberades. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Olika interaktiva och informativa kommunikativa stilar vid överrapportering bidrar till att 

inkludera eller exkludera patienterna och deras påverkan på sin vård. Resultatet pekar på de 

kommunikativa stilar som inkluderar och som inbjuder patienter i sin egen vård  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 37 av 48,  82%. 

 

 



 

 

Artikel 5 

Referens Kolovos P., Kaitelidou D., Lemonidou C., Sachlas A., Sourtzi P. (2016). Patients’perceptions and 

preferences of participation in nursing care. Journal of Research in Nursing, 21(4), 290-303. 

doi:10.1177/1744987116633498 

Land  

Databas 
Grekland 

Cinahl 

Syfte Att från ett patientperspektiv undersöka upplevelsen och ramarna för delaktighet i omvårdnad vid 

sjukhusvistelse. 

Metod:  

Design 

En multimetod trianguleringsstudie med både kvantitativ och kvalitativ design. 

Urval Tre sjukhus i Grekland, 23 medicin- och kirurgavdelningar. 300 patienter deltog.  

Inklusionskriterier; ålder över 18 år, varit inneliggande på avdelningen i minst tre dagar, kunna 

prata grekiska samt att fylla i en enkät även för att deltagandet i studien inte skulle förvärra 

patientens tillstånd. 

Författarna i samråd med sjuksköterskorna identifierade patienter som var lämpliga att ingå i 

studien och dessa tillfrågades. 

Information gavs till informanterna både muntligt och skriftligt. 

Datainsamling Datainsamling mellan april 2009 och september 2010. 

Ett frågeformulär med öppna frågor gavs till informanterna som sedan lämnas anonymt. 

Dataanalys Deskriptiv statistik användes för att beskriva demografiska och sjukhusens karakteristika. 

Innehållsanalys användes för att värdera svaren från frågeformulären. Denna data kodades, 

kategoriseras och klassificerades med subkategorier. Slutligen grupperades subgrupperna till 

huvudkategorier och teman. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats En tredjedel av patienterna föredrog en samarbetsroll med sjuksköterskan medan två tredjedelar 

föredrog en rationell patientroll. Meningen med delaktighet verkar vara delad 

informationsgivning, patientens eget ansvar och patientens motivation Patienterna var medvetna 

om att det hade positiv betydelse om de själva tog en aktiv roll i sin egen vård. 

När man väljer att inte vara delaktig, litar på att professionen har kompetens. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I, 39 av 45, 80 %. 

 

 



 

 

Artikel 6 

Referens Garfield S, Jheeta S, Husson F, Lloyd J, Taylor A, Boucher C, Jacklin A, Bischler A, Norton C, 

Hayles R, Bryon, Franklin B D. The Role of Hospital Inpatients in Supporting Medication Safety: 

A Qualitative Study Plos One [PLoS One], ISSN: 1932-6203, 2016 Apr 19; Vol. 11 (4), pp. 

e0153721; Publisher: Public Library of Science; PMID: 27093438, doi 10.1371 

Land  

Databas 
England 

Medline 

Syfte Att undersöka patienternas delaktighet i säkerheten kring läkemedelshanteringen; vad som 

främjar och vilka barriärer det finns för patientdelaktighet. 

Metod:  

Design 
Observationer och intervjuer på två sjukhus i England; ett sjukhus med digital 

ordinationshandling och ett sjukhus med pappersordinationer som övergick till digitalt under 

studieperioden. 

Urval Två olika sjukhus i England. 

Datainsamling Sjuksköterskor observerades av författarna och volontärer då de administrerade läkemedel samt 

läkare och farmaceuter observerades under övriga ronder. Intervjuer med professionen och 

patienter. Intervjuerna spelades in på ljudband och transkriberades.  

Dataanalys Observationer och den transkriberade texten tematiserades och kodades. 

Bortfall 15 patienter tillfrågades om deltagande, tre tackade nej av olika skäl liksom tre av nio vårdare. 

Slutsats Patienter tycktes ha större tillträde till en läkemedelslista av papper än digital. Patienternas 

deltagande vid läkemedelsadministration var begränsat. Endast 2 % av patienterna erhöll 

information om sina läkemedel i studien. Intervention bör utvecklas för att öka patienternas 

deltagande i läkemedelsadministration för att patientsäkerheten ska öka. Miljön kring 

läkemedelsadministration är en faktor att påverka, den organisatoriska kulturen en annan. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I, 39 av 45, 80 %. 

 

 



 

 

Artikel 7 

Referens Latimer S., Chaboyer W., Gillespie B. (2013). Patient participation in pressure injury prevention: 

giving patient’s a voice. Scandinavian Journal of Caring Sciences, nr?, 648-655. 

doi:10.1111/scs.12088 

Land  

Databas 
Australien 

Cinahl 

Syfte Att beskriva patienternas upplevelse av deras nuvarande och kommande roll i 

trycksårsprevention. 

Metod:  

Design 

En intervjustudie. 

Urval 20 deltagare från fyra olika medicinska enheter på två olika sjukhus i Australien. Patienterna 

skulle vara över 18 år, ha vårdats i minst tre dagar och förstå informationen. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer med tio frågor, intervjuerna tog 10-15 minuter att genomföra. 

Intervjuerna spelades in på ljudband och transkriberades därefter. 

Dataanalys Innehållsanalys användes för att tolka intervjumaterialet. Varje utskriven intervju lästes ett 

flertal gånger och följdes därefter av att lyssna till den samma inspelade intervjun. 

Meningsenheter identifierades som sedan kondenserades och kodades. Subkategorier 

identifierades som i sin tur kodades och kategoriserades.  

Bortfall Patienter som nyligen varit med i studien samt de som inte föll inom inklusionkriterierna 

Slutsats Studien bekräftar att det är komplext att involvera patienterna i att förebygga trycksår. Tidigare 

erfarenheter från patienterna, sjuksköterskorna attityd att engagera patienterna påverkar. 

Patienterna i studien hade en önskan om att delta. Gränserna mellan de olika rollerna är otydliga. 

En samsyn kring att se patienterna som en samarbetspartner på lika nivå behövs 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad 1, 40 av 45, 89 % 

 

 



 

 

Artikel 8 

Referens Bártlova S., Tóthová V., Brabcová I., Prokesová R., Kimmer D. (2014). The hospitalized patient 

as a partner in the survey on safe care in the Czech Republic. Neuroendocrinology Letters, 1, 5-

10. 

Land  

Databas 
Tjeckien 

Pubmed 

Syfte Studien undersökte i vilken omfattning patienter i Tjeckien involverades i beslutsfattande 

angående deras behandling och huruvida de var intresserade av att säkerställa säkerheten under 

sin vistelse på sjukhuset. 

Metod:  

Design 

Intervjustudie med strukturerade frågor Statistikverktyg användes. 

Kvalitativ studie. 

Urval Urvalet skulle representera den tjeckiska befolkningen avseende ålder, kön, och geografi. 

Datainsamling 514 patienter deltog i studien, dessa skulle varit inneliggande i fler än tre dagar, deltagande var 

frivilligt och informerat samtycke förelåg. Dessa intervjuades. Intervjuerna bearbetades genom  

Dataanalys Intervjuerna bearbetades genom att använda Survey Network INRES. 216 personer genomförde 

intervjuerna 

Bortfall De patienter som nekade deltagande påverkade inte utfallet signifikant. Bortfall i övrigt är ej 

beskrivet. 

Slutsats Patienter i Tjeckien är omedvetna kring de (patient)säkerhetsaspekter i den vård de får men 

hälften av patienterna uttryckte en önskan om att bli mer involverade i beslut som rör deras 

behandling. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I, 36 av 45, 80%. 

 

 



 

 

Artikel 9 

Referens Dichmann Thyssen G, Beck A. (2014). How patients experience the surroundings in relation to 

patient participation: a qualitative study of inpatients with intestinal failure. Patient preference 

and Adherence, 8, 585-592. 

Land  

Databas 
Danmark 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka hur patienter med tarmsjukdom upplevde sjukhusmiljön i relation till 

patientdelaktighet. 

Metod:  

Design 

Fenomenologisk hermeneutisk studie. Författarna observerade patienter på en enhet och därefter 

genomfördes semistrukturerade intervjuer. 

Urval Åtta (fem kvinnor, tre män) inneliggande patienter deltog, sjuksköterskorna på avdelningen valde 

ut patienter. Inklusionskriterier var hög nivå av medvetenhet, att patienterna varit inskrivna på 

avdelningen i minst 14 dagar. Efter åtta patienter ansåg man att datamättnad var nådd. 

Exklusionskriterier, patienter med förvirring. 

Datainsamling Data samlades in via semistrukturerade intervjuer. Varje intervju varade ca 20 minuter och 

spelades in på ljudfil och transkriberades därefter ord för ord. Om patienten var mobil skedde 

intervjuerna på enskilt rum, i annat fall på patienten sängkant. En av författarna intervjuade 

patienten, den andra författaren observerade, förde anteckningar och ställde ytterligare frågor. 

Frågorna finns med i artikeln. 

Dataanalys Malteruds princip för textkondensering användes. Sker i fyra steg, den första tematiserar, därefter 

identifierades meningsenheter, tredje steget matchas tema och meningsenheter samman och nya 

teman kan bildas, kvoter identifieras. Författarna genomförde varje steg tillsammans. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Resultaten visar att sjukhusmiljön är essentiell för patienternas förmåga att delta i sin egen vård. 

Miljön i relation till patientdelaktighet bör has i åtanke när planering och organisering av vården 

görs. Fortsatt forskning behövs för att öka förståelsen för vilken betydelse miljön ha för 

patientdelaktighet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I, 41 av 45, 91 %. 

 

 



 

 

Artikel 10 

Referens Jangland E., Carlsson M., Lundgren E., Gunningberg L. (2012). The impact of an intervention to 

improve patient participation in a surgical care unit: A quasi-experimental study. International 

Journal of Nursing Studies, 49, 528-538. 

Land  

Databas 
Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka vilken betydelse ett sk “Tell-us-card” hade för patienternas 

upplevelse av kvaliteten av vården med speciellt fokus på patientdelaktighet. Det andra syftet var 

att utvärdera användet av “tell us card” från ett patientperspektiv. 

Metod:  

Design 

En interventionsstudie. Studien var quasi experimentell med en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. 

Urval Kirurgiska patienter med en inneliggandetid på minst en dag, patienterna hade lagts in dels akut 

men även elektivt från väntelista. Patienter över 18, skulle kunna prata och skriva svenska och 

kunna medge informerat samtycke. Patienter som var under 18, ej talade och skrev svenska eller 

kunde ge samtycke exkluderades, även patienter med andra diagnoser än kirurgiska. 

Datainsamling Studien sträckte sig från okt 2009-maj 2010 på två kirurgiska enheter på universitetssjukhus i 

Sverige. Medelvårdtid mellan 3,6–4,6 dagar. En poweranalys gjordes för att ta reda på relevant 

antal informanter. Denna utgick från en enkät “Kvalitet ur ett patientperspektiv”. Patienterna i 

kontrollgruppen hade 54 frågor att besvara, interventionsgruppen 62. Enkäten tog ca 15-20 

minuter att besvara. Patienterna erhöll enkäten ca en vecka efter de skrivits ut. All administration 

kring enkäten hanterades av den första författaren. 

Dataanalys All data registrerades i ett dataprogram. För att göra jämförelser mellan kontroll och 

interventionsgruppen användes chi-squaretest, Mann-Whitney för ordinal variabler. 

Bortfall Patienter som avböjt deltagande. Deltagande mellan 78-81%. Studien genomfördes vid tre olika 

tillfällen. 

Slutsats Användandet av så kallade “Tell-us card” ökade patienternas delaktighet inom vissa område av 

omvårdnad och medicinsk vård. Det är ett okomplicerat och kostnadseffektivt verktyg som kan 

vara ett viktigt steg för att öka patientdelaktigheten på enheten. Mer forskning behöver 

genomföras för att se effekterna över tid 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I, 43 av 45, 97 %. 
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