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ABSTRAKT                     

Titel: Sjuksköterskors erfarenheter av patientdelaktighet vid vård på sjukhus 

Bakgrund: Patienters ställning i vården har förändrats med tiden. Den nya 

patientlagen syftar till att stärka patienters delaktighet vilket har visat sig vara svårt 

då det inte har skapats tillräckliga förutsättningar för det. Ökad patientdelaktighet 

innebär bättre vårdkvalitet och individanpassad vård. Sjuksköterskor bör vara 

medvetna om att deras beteende och förhållningssätt kan påverka patienters 

delaktighet i vården.  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av patientdelaktighet vid vård på 

sjukhus. 

Metod: En litteraturstudie baserad på åtta kvalitativa artiklar. Resultatet i varje 

artikel har kvalitetsgranskats samt analyserats med hjälp av Fribergs modell för 

dataanalys. 

Resultat: Sjuksköterskornas erfarenheter av patientdelaktighet var kopplat till hur 

kommunikationen och samspelet med patienter fungerade samt att organisationens 

stöd och sjuksköterskornas förhållningssätt påverkade patientdelaktigheten. 

Resultatet presenterades med två kategorier som stöds av flera underkategorier.  

Konklusion: Patienters rätt till delaktighet möjliggörs av sjuksköterskor genom att 

skapa en förtroendefull relation och se utifrån patienters individuella behov. Förutom 

sjuksköterskors förhållningssätt för att möjliggöra patientdelaktighet måste patienter 

vara villiga att delta. Organisationer inom sjukvården bör främja patientdelaktighet 

genom att ge sjuksköterskor de rätta förutsättningarna för detta.  

 

Nyckelord: Erfarenheter, kommunikation, patientdelaktighet, sjuksköterskor 

 



 

ABSTRACT                 
Title: Nurses experiences of patient participation in hospital care 

Background: Patients position in care has changed over time. The new patient act 

in Sweden aims to strengthen patients participation, since there hasn’t been sufficient 

conditions created to increase patient participation. Nurses should be aware that 

their behavior and attitude can affect patients involvement in health care. 

Aim: To describe nurses experiences of patient participation in hospital care. 

Method: A literature review based on eight qualitative articles. The result in each 

article were rewieved for quality and analyzed using Fribergs model for data analysis. 

Result: Nurses experiences of patient participation were linked to the way in which 

communication and interaction with patients worked. The organizations  support and 

nurses approaches also affected patient participation. The result was presented with 

two categories supported by several subcategories. 

Conclusion: Patients right to participation is made possible by nurses through 

establishing a trustworthy relationship and looking at the individuals personal needs. 

In addition to the nurses approach to enable patient involvement, the patient must be 

willing to participate. Healthcare organizations should promote patient participation 

by giving nurses the right conditions for this. 

 

Keywords: Experiences, communication, patient participation, nurses 
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BAKGRUND 
Patienter har med tiden fått en ny ställning i vården, under 60- och 70-talet växte en 

ny betoning på patienters autonomi fram och en önskan om att få ha inflytande över 

sin egen vård (Rothman, 2001). Patienters rättigheter har ökat sedan dess och 

patienters inflytande har förstärkts genom informationen som kan nås via webb, 

media och reklam. I en studieöversikt beskrivs hur ämnet patientdelaktighet senaste 

åren varit uppmärksammat och att det delvis kan bero på informationsspridning på 

internet vilket gör att människor är mer uppdaterade om sin hälsa och ställer högre 

krav på att få medverka i vården (McIntosh, 2016). Hälso- och sjukvårdspolitiken i 

alla länder bör, enligt World Health Organization (2008) göra patienter mer 

delaktiga i vården genom strategier med åtgärder på nationell, regional och lokal 

nivå. För att individen ska få ett bättre hälsoresultat och tillfredsställelse av vården 

bör denne få möjlighet till hälsokunskap, information och ges stöttning i 

beslutstagande. Kolovos et al. (2015) menar att även om hälso- och sjukvårdspolitik 

samt forskning tenderar att öka patienters delaktighet i vården så är sjuksköterskor i 

en avgörande position att möjliggöra patientdeltagande i praktiken.  

 

Lagar, författningar & allmänna råd gällande patientdelaktighet 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska vården grundas på patientens 

självbestämmande och integritet. Den nya patientlagen (SFS 2014:821) har som syfte 

att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Vården ska ske i 

samråd med patienten och delaktighet ska utgå från önskemål och individuella 

förutsättningar. Individanpassad vård är grunden för att bidra till minskat lidande för 

patienten (Svensk sjuksköterskeförening 2016). Respekten för självbestämmande 

handlar om att patienter har rätt till information och rätt till att vara delaktiga i 

beslutsfattande. Patienten som har bäst kännedom om sin egen situation är beroende 

av andras kunskap, beslut och resurser för att aktivt kunna medverka i sin egen vård 

(Socialstyrelsen, 2015).  Sjuksköterskor har informationsskyldighet gentemot 

patienter och det är vårdgivarens ansvar att bedriva verksamheten så att all personal 

har möjlighet att genom rutiner och lokala anvisningar ge patienter den information 

som de har rätt till. För att få en effektiv vård där patienter är delaktiga är 

information en förutsättning (Socialstyrelsen, 2015). Informationsskyldigheten 

betonas även i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014) genom att verksamma sjuksköterskor ska ge information så att patienter har 
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den information som krävs för att kunna vara delaktiga i sin omvårdnad och 

behandling samt kunna fatta beslut. Allt vård- och omsorgsarbete bör grundas på 

personcentrerad vård där delaktighet är en central del som innebär att den enskilde 

ska ha inflytande över sin egen vård (Socialstyrelsen, 2014). Flera vårdorganisationer 

anser att personcentrerad vård ska vara en given del i omvårdnaden (Svensk 

sjuksköterskeförening 2016; Vårdförbundet, 2017). Vissa landsting i Sverige har 

infört personcentrerad vård som en grund i arbetet (Centrum för personcentrerad 

vård, 2016). 

 

Personcentrerad vård 

Med en vård präglad av ett holistiskt synsätt menas att se hela personen utifrån olika 

aspekter; biologiska, sociala, psykologiska och andliga (Morgan & Yoder, 2012). 

Genom att sätta sig in i patienters livssituationer, identifiera hälsoproblem och 

anpassa vården så den bäst motsvarar patienters specifika behov blir vården 

individanpassad (Morgan & Yoder, 2012; Ross, Tod & Clarke, 2015). Individanpassad 

vård är en viktig förutsättning för sjuksköterskor för att kunna personcentrera vården 

(Ross, Tod & Clarke, 2015). En begreppsanalys av personcentrerad vård visar att för 

att kunna utföra en personcentrerad vård är det viktigt att få patienter aktiva i beslut 

som rör deras vård, ha en god kommunikation mellan patienter och vårdpersonal 

samt att ha ett vårdklimat som visar på respekt för allas värderingar och val (Castro et 

al., 2016).  

 

Patienters egenmakt, empowerment 

I en begreppsanalys av personcentrerad vård beskrivs att patient empowerment, 

egenmakt, är en del som uppmuntrar självständighet och självförtroende, två viktiga 

faktorer när en person är utsatt för ohälsa eftersom dessa bidrar till att underlätta i 

personens deltagande i beslutsfattande (Morgan & Yoder, 2012). Att respektera 

patienten möjliggör för att individen ska erkännas som kompetent att kunna fatta 

beslut om sin egen vård vilket kan leda till mer aktiva patienter, något som kan 

medföra bättre behandlingsresultat. Patienters egenmakt beskrivs som ett komplext 

begrepp som kan ses på olika nivåer samt ur flera perspektiv och därmed tolkas på 

olika sätt (Castro et al., 2016). Förutsättningar för att patienter ska ha egenmakt och 

känna att de har kontroll över sin egen situation är att vården är personcentrerad 

samt att det finns en dialog mellan patienter och vårdgivare där information utbyts. 
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Andra faktorer som kan påverka egenmakten är att patienter har ett aktivt 

deltagande, de rätta kunskaperna och den rätta attityden för att göra val som 

påverkar deras vård och tillfrisknande (Castro et al., 2016). Utifrån patienters 

perspektiv kan brist på egenmakt bero på bristande dialog och inflytande (Nygårdh et 

al., 2012). Vårdpersonalens attityd kan påverka patienters deltagande i att fatta 

beslut och då patienter inte alltid förstår vad vårdpersonal menar kan de bli lämnade 

med sina egna tolkningar gällande vården. Det är viktigt att lyssna på patienter och 

deras behov gällande att vara delaktiga i beslutsfattande då det är en del i 

egenmakten för patienter (Nygårdh et al., 2012). Det professionella förhållningssättet 

är viktigt då patienter är tvungna att förlita sig på informationen som sjuksköterskor 

ger (Truglio-Londrigan, 2015). Sjuksköterskors förhållningssätt och attityd kan 

möjliggöra för en förtroendefull relation där patienter kan vara delaktiga i 

beslutfattande. Detta kan skapa en trygghet hos patienter vilket gör att känslan av 

egenmakt ökar (Truglio-Londrigan, 2015). Personcentrerad vård innefattar begrepp 

som egenmakt och delat beslutsfattande vilket är centrala delar för att möjliggöra 

patientdelaktighet.   

 

Patientdelaktighet - vad är det? 

Det kan vara svårt att uppnå patientdelaktighet då begreppets innebörd kan vara 

otydlig (McIntosh, 2016). Begreppet delaktighet kan tolkas på olika sätt, dels att vara 

delägare av något, att vara med om något, att få kunskap, ta del av eller medverka vid 

något. Tidigare har begreppet förknippats med gemenskap medan det med tiden fått 

innebörden att aktivt medverka och ha möjlighet att påverka (Eldh, 2014, 487). I en 

begreppsanalys av patientdelaktighet framkom fyra grunder för att patienter ska 

kunna vara delaktiga i vården; det krävs en etablerad relation mellan sjuksköterska 

och patient, delande av meningsfull information och kunskap, ömsesidigt 

engagemang där sjuksköterskor ska uppmuntra och stötta patienter till att vara 

aktiva samt att sjuksköterskors makt- och kontrollnivå är betydande (Sahlsten et al., 

2008). En annan begreppsanalys visar att vårdgivare måste ha en positiv inställning 

till att göra patienter delaktiga samt att en stödjande vårdmiljö och tillräckliga 

resurser är viktiga delar för att främja patientdelaktighet (Castro et al., 2016). 

Vårdpersonal beskriver att patienter gynnas av delaktighet när det förbättrar 

upplevelsen av sjukhusvistelsen och stärker patienters roll (Kolovos et al., 2015). 

Patienters deltagande förbättrar samarbetet med vårdpersonal vilket är nödvändigt 
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för informationsutbyte och delat beslutsfattande. Ökad patientdelaktighet innebär 

bättre kvalitet på hälso- och sjukvården samt individanpassning av vården vilka är 

mål i det moderna hälso- och sjukvårdssystemet (Kolovos et al., 2015). I en 

studieöversikt framkom att patientdelaktighet är något som är uppnåeligt men där 

kunskapsluckor finns om hur det ska uppnås (Angel & Frederiksen, 2015). Orsaken 

till att patientdelaktighet kan vara svårt att uppnå är orealistiska förväntningar om 

hur patientdelaktighet ska möjliggöras i praktiken. En rapport som utgått från 

patienters perspektiv visar att efter införandet av patientlagen har syftet med att öka 

patienters delaktighet inte uppnåtts (Vårdanalys, 2017). Det beror delvis på att det 

inte har skapats tillräckliga förutsättningar inom vården för att omsätta lagen i 

praktiken och därmed kunna öka patienters ställning. 

 

Patienters perspektiv 

Enligt patienter är minskad tilltro till egen förmåga, sjuksköterskors attityder och 

brist på empati gentemot patienter orsaker som kan minska patienters delaktighet i 

vården (Larsson et al., 2011). I en studie utifrån patienters perspektiv på delaktighet 

beskriver patienter att de förväntar sig känslomässiga uttryck från sjuksköterskor och 

dessa kännetecknas av känslighet, omtänksamhet och förtroende (Larsson et al., 

2007). Patienter känner sig sedda och hörda när sjuksköterskor visar omtänksamhet, 

lyssnar och är känslomässigt öppna. Förtroendet bygger på möjligheten att 

kommunicera och inges genom att sjuksköterskor anpassar sitt beteende samt visar 

respekt för patienters önskningar (Larsson et al., 2007). Kommunikationen och 

informationsutbytet är beroende av ett enkelt språk som ska anpassas till patienter, 

när patienter är informerade och förberedda ökar delaktigheten eftersom det innebär 

att patienter kan ta egna initiativ. För en patient kan brist på delaktighet innebära att 

man inte har kontroll över sin sjukdom eller behandling och att det då blir svårt att 

förstå och hantera sin situation (Eldh, 2006). En del sjuksköterskor tror att patienter 

vill vara mer delaktiga i beslutsfattande än vad patienter själva önskar (Florin, 

Ehrenberg, & Ehnfors, 2006). Patienter vill snarare ha ett samarbete med 

sjuksköterskor än att själva fatta egna beslut. 

 

Sjuksköterskors perspektiv 

Relationen mellan patient och sjuksköterska kan främja patienters delaktighet genom 

att ha en dialog och utbyte av kunskap samtidigt som sjuksköterskors kontrollerande 
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beteende kan begränsa patienters delaktighet (Tobiano et al. 2016). Sjuksköterskor 

kan dra nytta av olika strategier på individ- och organisationsnivå för att 

personcentrera vården. Att fokusera på att främja kommunikationen hos 

sjuksköterskor kan leda till en förbättrad patientdelaktighet (Tobiano et al. 2016). En 

viktig del i begreppet patientdelaktighet innebär för sjuksköterskor att de ska erkänna 

patienters rätt att fatta beslut, göra patienter delaktiga i planeringen av vården samt 

stödja patienter till egenmakt (Jewell, 1994). En studieöversikt visar att 

sjuksköterskor har en ledande roll 0ch är i en maktposition i interaktionen med 

patienter (Mayor & Bietti, 2017). När sjuksköterskor förklarar och upprepar vad som 

sagts samt ställer öppna frågor i kommunikationen med patienter tillåts patienter att 

vara delaktiga. Forskning bland sjuksköterskor har visat att då patienter ses som 

objekt, när deras vilja inte respekteras, när de överges eller blir dåligt bemötta så 

upplever sjuksköterskor att patienters värdighet kränks (Heijkenskjöld, Ekstedt & 

Lindwall, 2010). I och med att sjuksköterskor ser patienter som medmänniskor, ger 

dem tid och låter patienter delta i sin egen vård kan sjuksköterskor verka för att 

upprätthålla patienters värdighet. 

 

Problemformulering 

Patienters delaktighet har inte ökats efter införandet av den nya patientlagen 

(Vårdanalys, 2017). Orealistiska förväntningar om hur patientdelaktighet möjliggörs i 

praktiken kan vara en orsak till att patienter inte är delaktiga (Angel & Frederiksen, 

2015). Sjuksköterskor bör vara medvetna om vilka situationer och beteenden som 

kan främja respektive hindra patienters delaktighet (Larsson et al. 2011). Det finns 

utrymme för att utveckla sjuksköterskors medvetenhet för att kunna aktivera 

patienter i sin egen vård. De flesta studier är inriktade på patienters syn på 

delaktighet, författarna anser därför att det är viktigt att lyfta fram sjuksköterskors 

erfarenheter. Delaktighet är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt och patienters 

delaktighet kan påverkas av sjuksköterskor. Förhoppningen med denna 

litteraturstudie är att genom sjuksköterskors erfarenheter bidra till en ökad förståelse 

av sjuksköterskors roll i att göra patienter delaktiga och vad som kan påverka 

patientdelaktighet, vilket skulle kunna leda till att patienter blir mer delaktiga i sin 

egen vård. 
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Syfte 

Syftet med arbetet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av patientdelaktighet 

vid vård på sjukhus.  

 

Definitioner 

En patient definieras enligt Socialstyrelsen (2007) som en person som får eller är 

registrerad för att få hälso- och sjukvård. Denna litteraturstudie innefattar patienter 

från 18 år och uppåt. Begreppet patientdelaktighet kan tolkas på olika sätt. 

Författarna i denna litteraturstudie har valt att se på begreppet patientdelaktighet 

som Eldh (2014, 487) beskriver det; att aktivt medverka eller att ha möjlighet att 

påverka något, som i denna litteraturstudie utgörs av vården på sjukhus. 

 

METOD  
En litteraturstudie baserad på kvalitativa studier genomfördes. I studien användes 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats för att besvara syftet. En kvalitativ metod 

valdes för att det kan beskriva ett fenomen (Olsson & Sörensen, 2011, 131) och 

personers erfarenheter (Henricson & Billhult, 2012, 130). 

 

Sökmetoder 

Databaser som använts är Cinahl, Pubmed och Psycinfo då dessa innehåller 

vetenskapliga artiklar som täcker området omvårdnad (Forsberg & Wengström 2016, 

65-67) samt databasen Scopus. Artiklar har även sökts manuellt i redan funna 

artiklars referenslistor för att hitta fler källor som svarar till syftet (Karlsson, 2012, 

102). För att hitta lämpliga sökord användes Cinahl headings i databasen Cinahl och 

svenska meshtermer i databasen Pubmed. Sökorden som användes var följande; 

patient, consumer, participation, involvement, engagement, nurse, view, feelings, 

perception, perspective, experience, nursing care och qualitative. Sökorden har 

kombinerats på olika sätt genom användning av boolesk sökteknik med termerna OR 

och AND för att få bredare sökningar (Östlundh, 2012, 69). Även trunkering 

användes för att bredda sökningarna genom att det inkluderar alla ändelser på ordet 

(Willman, 2016, 75). Avgränsningar som använts är “peer reviewed” för att begränsa 

sökningen till artiklar i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2012, 76). Ingen 

begränsning på tid gjordes. Några av artiklarna hittades på flera olika databaser. 

Sökningarna redovisas i en söktabell, se bilaga 1.  
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Urval 

Kriterier hos artiklarna för att bli inkluderade i studien var att sjuksköterskors 

erfarenheter av patientdelaktighet vid vård på sjukhus beskrevs samt artiklar skrivna 

på svenska eller engelska då det är språk som författarna behärskar. Studier som 

beskrev sjuksköterskors och patienters erfarenheter där man kunnat urskilja vem 

som beskrivit vad i resultatet har inkluderats. Artiklar enbart om patienters 

erfarenheter, artiklar där vården skett utanför sjukhus samt erfarenheter beskrivna 

av vårdpersonal där yrkesbeskrivningen varit otydlig har exkluderats. Första urvalet 

skedde genom att granska titlar och välja ut de som ansågs vara relevanta för 

studiens syfte. I andra urvalet lästes artiklarnas abstrakt och de som bedömdes kunna 

ge svar på syftet valdes ut (jmf Rosén, 2012, 436-437). I tredje urvalet lästes 

artiklarna i fulltext av båda författarna för att sedan kvalitetsgranskas. 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna skedde med hjälp av Olsson och Sörensens 

bedömningsmall (2011, 285) för studier med kvalitativ metod, se bilaga 2. Innehållet i 

artiklarna granskades och fick poäng som räknades om till procent som motsvarade 

graden av vetenskaplig kvalitet. Artiklar med låg kvalitetsgrad bedöms inte vara 

lämpliga att använda (Olsson & Sörensen, 2011, 279). Efter kvalitetsgranskningen 

återstod åtta artiklar med hög kvalitetsgrad. Valda artiklarnas titel, syfte, urval, 

metod, resultat samt resultatet av kvalitetsgranskningen redovisas i en 

översiktstabell, se bilaga 3. Översiktstabellen ger en tydlig sammanfattning av 

artiklarna och ger läsaren möjlighet att granska artiklarna och avgöra om de passar 

utifrån studiens syfte (Friberg 2012, 45).  

 

Analys                     

Metoden som användes var Fribergs modell för dataanalys där artiklarna bearbetades 

i fem steg (Friberg, 2012, 127-129). I steg ett lästes artiklarna igenom flera gånger av 

båda författarna för att få en uppfattning om innehållet. I steg två fokuserade 

författarna enskilt på att identifiera det viktigaste i varje artikels resultat. Författarna 

sammanställde och översatte resultaten i varje artikel till svenska enskilt för att sedan 

sammanställa resultaten gemensamt i steg tre. I steg fyra plockades det som svarade 

på litteraturstudiens syfte ut. Likheter och skillnader identifierades och färgkodades i 

sista steget för att skapa kategorier och underkategorier. Dessa kategorier ändrades 

under arbetets gång till dess att samstämmighet uppnåddes för att kunna beskriva 
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innehållet i det slutgiltiga resultatet (Friberg, 2012, 127-129). Kategorierna och 

underkategorierna presenteras i en tabell, se tabell 1.  

                                    

Forskningsetik 

Inget etiskt tillstånd har sökts då det inte är nödvändigt för denna typ av 

studentarbete (Kjellström, 2012, 75). I resultatet i denna litteraturstudie presenteras 

endast studier som har etiskt tillstånd eller att grundliga etiska överväganden har 

gjorts, vilket ökar det vetenskapliga värdet (jmf Wallengren & Henricson, 2012, 492-

493). Forskningsetiken hjälper till att skydda personer som är med i studier, den 

bygger på respekt och finns till för att bevara människors värde och rättigheter 

(Kjellström, 2012, 70). Enligt Helsingforsdeklarationen ska medverkan i studien vara 

frivillig och samtycke från deltagarna ska finnas (World Medical Association, 2013). 

Samtycket kan tas tillbaka när som helst med omedelbar verkan. Dessa etiska 

aspekter har författarna haft i åtanke vid kvalitetsgranskningen av artiklarna som 

utgör resultatet i litteraturstudien.  

 

RESULTAT 
Resultatet av sjuksköterskors erfarenheter av patientdelaktighet vid vården på 

sjukhus visar att kommunikation och samspel med patienter är av stor vikt samt att 

organisationens stöd och sjuksköterskors förhållningssätt är viktiga aspekter. 

Resultatet utgörs av två kategorier och sex underkategorier, se tabell 1.  

 

Tabell 1. Kategorier och underkategorier. 

KATEGORIER UNDERKATEGORIER 

Kommunikation och samspel med patienter Information 

Goda relationer 

Gemensamma beslut 

Tillvarata resurser 

Organisationens stöd och sjuksköterskors 
förhållningssätt 

Arbetsmiljö 

Sjuksköterskors makt 
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Kommunikation och samspel med patienter  

Resultatet visar att ge information, ha en god relation, fatta gemensamma beslut och 

att tillvarata resurser hos patienter är delar som sjuksköterskor har beskrivit som 

betydande aspekter i kommunikationen och samspelet med patienter för att göra 

dem delaktiga.  

 

Information 

Resultatet visar att enligt sjuksköterskor är information en viktig del i att göra 

patienter delaktiga i vården (Tobiano et al., 2015; Henderson, 2003; Eldh, Ehnfors & 

Ekman, 2006) samt att det är viktigt att informationen anpassas till den enskilde 

patientens behov (Eldh, Ehnfors & Ekman, 2006; Nilsson, Skär & Söderberg, 2015). 

Enligt sjuksköterskor kan patientdelaktighet inte uppnås om patienter inte förstår 

informationen som ges (Eldh, Ehnfors & Ekman, 2006). Orsaker till att patienter inte 

förstår information tror sjuksköterskor kan bero på att informationen är 

överväldigande för patienter och att patienter befinner sig i en stressad situation när 

informationen mottas (Nilsson, Skär & Söderberg, 2015). Bästa sättet att delge 

information är att fråga patienter vad de vill veta eller fråga vad patienter inte har 

förstått, använda ett språk som patienter förstår samt ha ett klimat som bjuder in 

patienter till att ställa frågor. Sjuksköterskor beskrev att patienter som inte gjorde sin 

röst hörd riskerade att få mindre uppmärksamhet och därmed också mindre 

information från sjuksköterskor (Nilsson, Skär & Söderberg, 2015). Vissa 

sjuksköterskor ansåg att det var deras ansvar att ta initiativ till att ge information, då 

de menade att patienter var för rädda för att fråga (Henderson, 2003).  

 

Goda relationer  

För att uppnå patientdelaktighet bör det finnas en god relation och ett samarbete 

mellan sjuksköterska och patient (Tobiano et al., 2015; Henderson, 2003; Eldh, 

Ehnfors & Ekman, 2006; Wellard et al., 2003; Sahlsten et al., 2005; Sahlsten et al., 

2009). En god relation bygger på att parterna har förtroende för varandra (Sahlsten 

et al, 2005; Sahlsten et al., 2009). Sjuksköterskor ska ansvara för och främja att en 

relation mellan dem och patienter blir möjlig (Nilsson, Skär & Söderberg, 2015). I 

mötet med patienter ska sjuksköterskor vara fullt närvarande, se och vara 

intresserade av personen och inte bara se till sjukdomen. Närvaro vid patientmöten 

menar sjuksköterskor är viktigt för att lära känna personen och skapa en god relation 
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(Sahlsten et al., 2009; Nilsson, Skär & Söderberg, 2015). Sjuksköterskor beskrev att 

mötet med patienter kan få en negativ effekt om sjuksköterskor är stressade vilket gör 

att de inte kan vara fullt närvarande i mötet (Nilsson, Skär & Söderberg, 2015). För 

att sätta sig in i patienters situation och få förståelse för tankar och känslor som 

patienter har anser sjuksköterskor att de bör sätta sina egna värderingar åt sidan 

(Sahlsten et al., 2009). Att uppmuntra patienter att dela sina upplevelser kan leda till 

en djupare förståelse för sjuksköterskor om patienters situation. 

 

Gemensamma beslut 

Sjuksköterskor beskrev att de är medvetna om patienters rätt att vara delaktiga i att 

fatta beslut (Henderson, 2003; Tobiano et al., 2015). Trots medvetenhet om detta har 

vissa sjuksköterskor ett förhållningssätt som inte möjliggör patienters delaktighet i 

beslutsfattande genom att inte ge patienter alternativ (Henderson, 2003). 

Sjuksköterskor beskrev att de stöttar patienter i att fatta egna beslut genom att vara 

lyhörda för vad patienter vill, hjälpa patienter att fatta beslut eller vara förespråkare 

för patienter exempelvis genom att föra deras talan vidare (Tobiano et al., 2015). 

Sjuksköterskor ansåg att patienters delaktighet i vården kan hindras av anhöriga då 

de kan styra över patienters vilja och ta beslut över patienters huvuden (Sahlsten et 

al., 2005; Aasen, Kvangarsnes & Heggen, 2012). Sjuksköterskor beskrev att det var av 

vikt att de använde sin professionella bedömning av patienters resurser och behov 

samt att inte påverkas av anhöriga för att patienters åsikter och önskningar inte 

skulle bli förminskade (Sahlsten et al., 2005). Konflikter kan uppstå mellan patienter 

och dess anhöriga vilket sjuksköterskor beskrev som svårt att hantera (Sahlsten et al., 

2005). Då konflikter uppstår är det enligt sjuksköterskor viktigt att en dialog mellan 

alla parter sker (Aasen, Kvangarsnes & Heggen, 2012). 

 

Tillvarata resurser 

Sjuksköterskor beskrev att när de uppmuntrade och stöttade patienter att ta tillvara 

på sina resurser och till att delta i aktiviteter ökade patienters delaktighet (Tobiano et 

al., 2015; Sahlsten et al., 2009). När sjuksköterskor fokuserar på vad patienter klarar 

av och uppmuntrar patienter till att se sina förmågor stärker det patienters 

självförtroende och möjliggör för deltagande. Karaktärsdrag hos patienter har enligt 

sjuksköterskor betydelse för hur delaktiga patienter är (Aasen, Kvangarsnes & 

Heggen, 2012; Tobiano et al., 2015). Attityd, ålder, mående, psykisk och fysisk 
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förmåga hos patienter kan enligt sjuksköterskor utgöra hinder för delaktighet 

(Tobiano et al., 2015). Patienters grad av villighet att delta har en stor betydelse då 

sjuksköterskor inte kan tvinga patienter att vara delaktiga. Yngre personer förväntas 

ta mer initiativ än äldre och känslan av att de äldre måste tas hand om finns hos 

sjuksköterskor (Nilsson, Skär & Söderberg, 2015). Sjuksköterskor beskrev att 

patienters status i samhället är något som kan påverka patientdelaktighet (Aasen, 

Kvangarsnes & Heggen, 2012). Högre uppsatta patienter ställer högre krav och mer 

frågor, vad de förväntar och önskar sig av sjuksköterskor blir då tydligare. Patienter 

som är välinformerade och frågar adekvata och ibland svåra frågor kan framstå som 

krävande av sjuksköterskor även om det kan göra att vårdkvaliteten förbättras 

(Sahlsten et al., 2005). Sjuksköterskor beskrev att om patienter inte får tydliga svar 

på sina frågor eller om sjuksköterskor undviker att svara på frågor kan patienter 

påverkas negativt och bli osäkra. Sjuksköterskor kan se aktiva patienter som en 

utmaning eftersom det tvingar sjuksköterskor att individanpassa informationen som 

ges (Nilsson, Skär & Söderberg, 2015). 

 

Organisationens stöd och sjuksköterskors förhållningssätt 

I resultatet framkommer att sjuksköterskor beskriver behov av organisationens stöd 

för brister i arbetsmiljön samt att deras förhållningssätt i form av sjuksköterskors 

maktutövning är aspekter vilka har påverkan på patienters delaktighet.  

 

Arbetsmiljö 

Det framkom att sjuksköterskor ansåg att organisationen kan vara ett hinder om den 

inte stödjer sjuksköterskor till att göra patienter delaktiga (Wellard et al., 2003; 

Sahlsten et al., 2005). Patienters delaktighet kan hindras när det inte finns tid 

(Nilsson, Skär & Söderberg, 2015; Tobiano et al., 2015; Sahlsten et al., 2005), om 

rutiner styr (Nilsson, Skär & Söderberg, 2015; Sahlsten et al., 2005), vid bristande 

kontinuitet mellan sjuksköterskor och patienter, brist på stöd från medarbetare eller 

vid brister i arbetsmiljön (Sahlsten et al., 2005). Sjuksköterskor beskrev att tidsbrist 

hindrar dem från att möta patienters behov (Nilsson, Skär & Söderberg, 2015) och 

gör att patientdelaktighet inte prioriteras (Tobiano et al., 2015). Vid tidsbrist blir en 

relation till patienten svår att etablera (Sahlsten et al., 2005). Rutinmässiga uppgifter 

är tidskrävande och prioriteras i vissa fall före sjuksköterskors möte med patienter 

som följd av en hög arbetsbelastning (Sahlsten et al., 2005; Nilsson, Skär & 
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Söderberg, 2015). Bristen på kontinuitet mellan sjuksköterskor och patienter beror 

enligt sjuksköterskor på sjuksköterskebrist och individuella arbetsscheman då 

patienter kan behöva möta fler sjuksköterskor än vad som är nödvändigt (Sahlsten et 

al., 2005). Bristande stöd från medarbetare beskrevs av sjuksköterskor om deras 

arbetssätt inte motsvarar deras kollegors och förståelsen för varandra är liten. 

Förväntningar hos kollegor gör att rutinmässiga uppgifter prioriteras över 

kommunikation med patienter vilket medför att sjuksköterskor inte har tid att ge 

patienter tillräckligt med uppmärksamhet (Sahlsten et al., 2005). Sjukhusmiljön kan 

hindra patienter från att utföra egenvård om lokalerna och utrustningen är 

otillräckliga till exempel om de inte har eget rum, toalett och dusch och 

sjuksköterskor måste assistera patienter med egenvård som de annars klarat av 

själva. 

 

Sjuksköterskors makt 

Sjuksköterskors makt och kontroll beskrevs av sjuksköterskor som något som 

påverkar patientdelaktigheten (Henderson, 2003; Wellard et al., 2003; Sahlsten et 

al., 2009; Eldh, Ehnfors & Ekman, 2006; Aasen, Kvangarsnes & Heggen, 2012). 

Sjuksköterskor tror sig vara skyldiga att göra val åt patienter (Eldh, Ehnfors & 

Ekman, 2006). Sjuksköterskor tror sig veta bäst och menar att om patienter inte har 

medicinsk kunskap bör dem vägledas (Henderson, 2003). Det framkom att som 

sjuksköterska var man van vid att vara ansvarig men det var viktigt att finna sig i att 

tiderna förändras och att patienter vill vara mer självständiga (Wellard et al., 2003). 

Sjuksköterskor beskrev att deras erfarenhet har betydelse för hur mycket patienter 

tillåts vara delaktiga (Wellard et al., 2003; Sahlsten et al., 2005). Sjuksköterskor med 

mer erfarenhet har större ansvarsområde och större förståelse för fördelar med att 

öka patienters delaktighet i vården (Wellard et al., 2003). De med mindre erfarenhet 

beskrevs ofta vara osäkra och ha kontrollbehov, dessa sjuksköterskor hade svårt att 

bjuda in patienter och anhöriga till att vara delaktiga då de saknar den kunskap som 

erfarenhet ger (Sahlsten et al., 2005). Sjuksköterskor menar att de har en möjlighet 

att styra samt att de har ett ansvar i hur mycket anhöriga tillåts att vara delaktiga 

(Sahlsten et al., 2005; Aasen, Kvangarsnes & Heggen, 2012).  
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DISKUSSION 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

patientdelaktighet vid vård på sjukhus. Utifrån resultatet formulerades två 

kategorier; kommunikation och samspel med patienter samt organisationens stöd 

och sjuksköterskors förhållningssätt. Litteraturstudiens resultat kommer diskuteras 

gentemot andra vetenskapliga studier samt Kings omvårdnadsteori. Thorsén (1997) 

beskrev att Kings omvårdnadsteori omfattar det personliga, interpersonella och 

sociala systemet. King poängterar i sin omvårdnadsteori att delaktighet är en viktig 

del i omvårdnadsprocessens alla steg (Thorsén, 1997, 243-251).  

               

Resultatdiskussion 

Kommunikation och samspel med patienter 

Resultatet visar att kommunikationen och samspelet mellan patienter och 

sjuksköterskor är av betydelse för patienters delaktighet. I kommunikationen är 

information viktigt för att sjuksköterskor ska kunna göra patienter delaktiga i vården. 

För att patienter ska förstå informationen behöver den anpassas individuellt efter 

varje persons behov. Om informationen inte förstås kan patientdelaktighet vara svårt 

att uppnå. Dessa fynd är samstämmiga med en studie där vårdpersonal beskrev att 

anpassad information gav patienter kontroll (Beaver et al., 2007). Information sågs 

som ett hjälpmedel för att fatta beslut samt för att kunna hantera sin sjukdom och 

behandling. Vårdpersonal bör individanpassa både språket och innehållet i 

informationen för att ge patienter möjlighet att förstå det som blivit sagt (Frank, Asp 

& Dahlberg, 2009). Det har uppmärksammats att endast information inte är 

tillräckligt för att göra patienter delaktiga (Truglio‐Londrigan, 2013). Sjuksköterskor 

bör försäkra sig om att patienter har tillräckligt med kunskap om ämnet som 

avhandlas i informationen för att kunna ta emot och förstå den. Det interpersonella 

systemet i Kings omvårdnadsteori kännetecknas av interaktion och kommunikation 

mellan parterna (Thorsén, 1997, 247). Interaktionen innefattar den personliga 

upplevelsen samtidigt som parterna ska samarbeta och uppnå gemensamma mål. För 

att kommunikationen ska förstås mellan två parter måste det finnas likheter mellan 

personernas förståelser och tankar (Thorsén, 1997, 248). Appliceras teorins 

resonemang på litteraturstudiens resultat blir det tydligt att samma sak kan förstås 

på olika sätt av patienter och sjuksköterskor. Detta kan utgöra ett 

kommunikationshinder om informationen som ges inte har samma betydelse för 
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sjuksköterskor som det har för patienter (jmf Thorsén, 1997, 248). Utifrån 

ovanstående anser författarna att efter information getts till patienter bör 

sjuksköterskor fråga upp om hur patienter uppfattat informationen för att säkerställa 

att informationen som lämnats överensstämmer med den som tagits emot.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att det bör finnas ett samspel mellan sjuksköterskor 

och patienter samt en god relation som bygger på förtroende för att uppnå 

patientdelaktighet. För att skapa en god relation och lära känna patienter bör 

sjuksköterskor vara intresserade av personen och inte bara se till sjukdomen i mötet 

med patienter. Detta stämmer överens med annan forskning som visade att 

sjuksköterskors relation till patienter bör baseras på förtroende där vikten låg i att 

lära känna patienter samt se personen för att kunna tillgodose deras individuella 

behov och upptäcka vad som var viktigt för dem (Tutton, 2005; Jangland, Larsson & 

Gunningberg, 2011). I likhet med resultatet visade forskning att sjuksköterskor gav 

patienter möjlighet att delta i vården genom att etablera en god relation med 

patienter och visa dem respekt (Jerofke-Owen & Bull, 2017). En god relation där 

patienter kunde prata öppet och ställa frågor skapade en trygghet för patienter vilket 

möjliggjorde för delaktighet. En god relation kan vara svår att uppnå då det tar tid för 

sjuksköterskor att komma nära patienter, skapa ett ömsesidigt förtroende och sätta 

sig in i patienters situation (Berg & Danielson, 2007). Tiden med patienter kan vara 

begränsad till följd av återkommande korta vårdtider (jmf Jerofke-Owen & Bull, 

2017). Utifrån studiens resultat är det rimligt att anta att relationen mellan 

sjuksköterskor och patienter påverkar patientdelaktighet. Författarna anser att på 

lång sikt kan tiden vara betydelsefull för att skapa en god relation men en god 

relation kan även skapas på kort tid. Genom att sjuksköterskor är närvarande i mötet 

med patienter och ser till patienters behov skapas ett förtroende samt en möjlighet 

för en god relation. 

 

I resultatet framkommer att vissa sjuksköterskor inte tillåter patienter att vara 

delaktiga i att fatta beslut genom att inte ge patienter valmöjligheter medan andra 

stöttar patienter till att ta egna beslut. En studie visade att vårdpersonal gav patienter 

stöd i beslutsfattande genom att ge tydlig information då de ansåg att många 

patienter saknade vetenskaplig grund i beslutsfattanden då besluten ofta grundats på 

information från internet (Beaver et al, 2007). Internet kan vara en fördel om 
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informationen som framkommer är relevant och användbar (Jadad, 1999). 

Författarna i litteraturstudien reflekterar över att samhället ställer högre krav på 

sjukvården då tillgången till information på internet ökar vilket gör att patienter och 

anhöriga kan vara mer pålästa om olika sjukdomar och behandlingar. Det är viktigt 

att klargöra information till patienter och anhöriga utifrån deras förutsättningar (jmf 

Socialstyrelsen 2015). Författarna i litteraturstudien anser att patienter och anhöriga 

kan påverkas av informationen från internet och att det kan skapa funderingar. 

Sjuksköterskor bör reda ut vilken information som ligger till grund för funderingarna 

och förse patienter med relevant information. 

 

Resultatet visar att sjuksköterskor ansåg att anhöriga kunde hindra patienters 

delaktighet genom att styra över patienters vilja och ta beslut över deras huvuden. 

Sjuksköterskor bör vara uppmärksamma på patienters önskan och inte låta sig 

påverkas av anhöriga. Ett liknande resultat återfanns i en studie där vårdpersonal på 

vårdhem beskrev att det kunde finnas skillnader mellan patienters och deras 

anhörigas önskemål och därför kunde vårdpersonalens samarbete med anhöriga vara 

svårt (Norheim & Vinsnes, 2012). Trots att samarbetet med anhöriga kunde vara 

svårt beskrev vårdpersonalen anhöriga som en viktig resurs då de kunde fungera som 

en kommunikationsförbindelse mellan patienter och personal. En reflektion över 

skillnaden i jämförelse med litteraturstudiens resultat är att där beskrivs inte 

anhöriga som en viktig resurs utan snarare som ett hinder då de kunde fatta beslut åt 

patienter. Enligt författarna kan orsaken till de olika erfarenheterna av anhöriga vara 

att de beskrevs utifrån olika vårdkontexter då ett nära samarbete med anhöriga kan 

tänkas vara vanligare i vårdhem än på sjukhus. Det personliga systemet i Kings 

omvårdnadsteori innefattar att människor upplever omvärlden på olika sätt och 

handlar utifrån sin egen upplevelse av olika situationer (Thorsén, 1997, 243-244). En 

reflektion då omvårdnadsteorin tillämpas på litteraturstudiens resultat är att beslut 

som fattas av patienter och anhöriga är rimliga utifrån deras perspektiv och att som 

sjuksköterska bör man ha det i åtanke i samspel med patienter och anhöriga.  

 

I resultatet framkommer att om sjuksköterskor stöttar och uppmuntrar patienter till 

att se sina förmågor och göra det de klarar av så stärks deras självförtroende vilket 

kan möjliggöra för ökad delaktighet. Dessa fynd är samstämmiga med en annan 

studie som visade att när sjuksköterskor uppmuntrade patienter till att se de små 
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framstegen så hjälpte det patienter till att fortsätta göra saker som de klarade av 

vilket i sin tur ledde till att patienter ville vara mer delaktiga (Jerofke-Owen & Bull, 

2017). I litteraturstudiens resultat beskrivs hur olika karaktärsdrag hos patienter kan 

påverka hur mycket de är delaktiga i vården. Det framgår att attityd och ålder är 

något som kan hindra delaktighet. Detta uppmärksammades även i en studie som 

visade att ålder och egenskaper hos patienter har betydelse för hur mycket de är 

delaktiga i vården (Höglund et al., 2010). Patienter som hade stort kontrollbehov och 

var intresserade kunde bli nonchalerade och tillrättavisade om sjuksköterskor tyckte 

att patienter fokuserade på andra saker än vad sjuksköterskorna önskade av 

patienterna. Att egenskaper hos patienter har betydelse bekräftades även i en studie 

om vårdpersonals erfarenheter av patienters delaktighet på vårdhem (Norheim & 

Vinsnes, 2012). Vårdpersonalen beskrev att en del patienter inte var delaktiga i sin 

egen vård på grund av att de inte ville, var för sjuka eller behövde stöd och 

uppmuntran av vårdpersonalen för att kunna delta. Det personliga systemet i Kings 

omvårdnadsteori innefattar individens sätt att se på sig själv, att man har insikt om 

sina egenskaper och är medveten om vad man klarar av och inte (Thorsén, 1997, 

245). Utifrån resultatet och Kings omvårdnadsteori anser författarna att det är viktigt 

för sjuksköterskor att se patienters förmågor och ta tillvara på patienters resurser på 

ett sätt som motiverar patienter till att vara delaktiga utifrån individuella 

förutsättningar (jmf Thorsén, 1997, 245). Resultatet visar att patienters ålder är något 

som påverkar sjuksköterskors syn på patienter. Kings teori motsätter sig detta och 

menar att personer inte ska ses utifrån den biologiska åldern utan ses utifrån vart i 

utvecklingen personen är (Thorsén, 1997, 246). Enligt litteraturstudiens författare 

bör ålder och egenskaper hos patienter inte vara något som hindrar sjuksköterskor 

från att möjliggöra delaktighet. Sjuksköterskor bör vara medvetna om detta och ge 

alla patienter oavsett förutsättningar chans att delta i sin vård.  

 

Organisationens stöd och sjuksköterskors förhållningssätt 

Resultatet visar att organisationens stöd samt sjuksköterskors förhållningssätt 

gentemot patienter och deras anhöriga påverkade patienters möjlighet till 

delaktighet. Tidsbrist var en aspekt som var återkommande beskrivet som ett hinder 

för att sjuksköterskor ska kunna möta patienters behov och möjliggöra för dem att 

vara delaktiga i vården. I likhet med resultatet har forskning visat att på grund av 

tidsbrist kan det vara svårt för sjuksköterskor att möjliggöra patienters delaktighet i 
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vården då sjuksköterskor har många arbetsuppgifter och tid med patienter inte 

prioriteras (Jerofke-Owen & Bull, 2017; Norheim & Vinsnes, 2012). Brist på tid var 

även ett hinder för att kunna delge patienter information (Truglio-Londrigan, 2013). 

I litteraturstudiens resultat beskrivs bristen på kontinuitet mellan sjuksköterskor och 

patienter som ett hinder för patienters delaktighet. I likhet med resultatet visade en 

studie att vårdpersonal på vårdhem beskrev att byte av personal var negativt för 

patienters delaktighet (Norheim & Vinsnes, 2012). I litteraturstudiens resultat 

framkommer att sjukhusmiljön kan hindra sjuksköterskor från att göra patienter 

delaktiga om lokalerna och utrustningen inte är tillräcklig. I Kings omvårdnadsteori 

beskrivs att organisationen ingår i det sociala systemet. Sjuksköterskor och 

organisationen kan ha olika mål i omvårdnadsarbetet då sjuksköterskor vill ge god 

vård samtidigt som organisationen drar in på de ekonomiska resurserna vilket kan 

skapa konflikter (Thorsén, 1997, 250). I litteraturstudiens resultat framkom att en 

följd av hög arbetsbelastning var bristande stöd från medarbetare då förväntningar 

från kollegor kunde göra att rutinmässiga uppgifter prioriterades före 

kommunikationen med patienter. Liknande resultat återfanns i en tidigare studie 

som visade att sjuksköterskor prioriterade rutinmässiga uppgifter istället för att 

individanpassa vården då de var rädda för att få kritik från kollegor om rutinarbetet 

inte utförts under arbetspasset (Henderson, 1997). Författarna i denna 

litteraturstudie reflekterar utifrån ovanstående över att om organisationen och 

sjuksköterskor strävar efter gemensamma mål underlättar det för sjuksköterskor i att 

möjliggöra patientdelaktighet. Trots att sjuksköterskor har ett ansvar i sin yrkesroll 

att möjliggöra patienters delaktighet blir det svårt att uppnå utan organisationens 

och kollegors stöd.  

 

I litteraturstudiens resultat framkommer att sjuksköterskor med mer erfarenhet 

förstår fördelar med att göra patienter delaktiga och sjuksköterskor med mindre 

erfarenhet beskrivs som osäkra, i behov av kontroll samt att de saknar den kunskap 

som erfarenhet ger. Liknande resultat sågs i en studie där erfarna sjuksköterskor 

hade mer positiva tankar kring patienters förmågor och gav mer ansvar till patienter 

(Soleimani, Rafii & Seyedfatemi, 2010). Det framkom att delat ansvar med patienter 

kräver att sjuksköterskor känner till patienterna och litar på deras förmågor. King 

menar i sin omvårdnadsteori att mötet mellan patient och vårdare sker i ett socialt 

system där organisationen har betydelse (Thorsén, 1997, 249). Makt behövs i en 
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organisation då det upprätthåller balans samt hjälper organisationen att styra mot 

uppsatta mål. Makten kan se ut på olika sätt (Thorsén, 1997, 250). Det kan innebära 

att besitta information eller ha beslutsbefogenheter. Resultatet i litteraturstudien 

visar att sjuksköterskors makt påverkar patienters delaktighet och att vissa 

sjuksköterskor tror sig veta bättre än patienter. En reflektion utifrån resultatet samt 

Kings omvårdnadsteori är att det är viktigt att sjuksköterskor även ser patienter i en 

maktposition då de har information om sig själva och har förmågan att fatta egna 

beslut. Hur den gemensamma makten används som båda parter besitter resulterar i 

vilken vårdkvalitet det slutligen blir. Svensk sjuksköterskeförening (2009) menar att 

omvårdnadens kvalitet kan påverka hur allmänheten ser på sjuksköterskor och deras 

profession. En reflektion utifrån ovanstående kopplat till litteraturstudiens resultat är 

att om sjuksköterskor missbrukar sin makt och inte gör patienter delaktiga kan det 

resultera i att patienter inte känner sig tillfredsställda med vården och avböjer 

vårdens insatser vilket kan göra att allmänhetens förtroende för professionen 

sjunker. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att vissa sjuksköterskor inte möjliggör 

patientdelaktighet vid vård på sjukhus. Författarna anser att för att få patienter att 

aktivt medverka i sin egen vård och därmed implementera den nya patientlagen krävs 

mer än en förändring på individnivå. Personcentrerad vård är ett verktyg som 

sjuksköterskor kan använda sig av för att se personen bakom varje patient oavsett 

ålder, kön och etnicitet. Organisationen har ett ansvar i att hjälpa sjuksköterskor i 

arbetet med att göra patienter delaktiga genom att se till att sjusköterskor kan 

använda sig av personcenterad vård på ett konsekvent sätt och inte bara när tid finns 

(jmf Ekman et al., 2011).  

 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie gjordes för att få en överblick av kunskapen inom det valda 

området. Enbart kvalitativa artiklar har använts då de beskriver erfarenheter. 

Kritiker menar att kvalitativa studier ofta är präglade av forskarnas tolkning av det 

studerade ämnet och inriktningen blir på vad forskarna finner intressant och viktigt 

(Bryman, 2011, 368-369). Det är svårt att sätta in resultatet i ett annat perspektiv då 

det oftast är få personer i en specifik miljö som kvalitativa studier är gjorda på. 
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Författarna i litteraturstudien vill belysa erfarenheter och för att göra det har en 

kvalitativ metod använts (jmf Henricson & Billhult, 2012, 130). 

 

För att få ett samlat resultat är syftet begränsat till en specifik vårdmiljö, sjukhus. I 

början av artikelsökningarna hittades få artiklar som svarade på syftet. Sökorden 

diskuterades med en bibliotekarie och efter ytterligare sökningar hittades fler 

relevanta artiklar. Sökningarna gav många träffar varav majoriteten var artiklar som 

beskrev patientdelaktighet utifrån ett patientperspektiv. Eftersom att ordet patient är 

en del av patientdelaktighet kunde begränsningen “NOT patient” inte göras då det 

uteslöt relevanta artiklar. Den booleska söktermen OR användes för att bredda 

sökningarna. OR användes för att kombinera närliggande termer och därmed göra 

sökningen bredare än om bara ett av sökorden använts. En bred sökning kan öka 

möjligheterna att hitta relevanta artiklar samtidigt som det kan ge många irrelevanta 

sökträffar (SBU, 2014). Databaserna som användes var Cinahl, Pubmed, Psycinfo 

samt Scopus. Att söka i flera olika databaser med fokus på omvårdnad ökar 

litteraturstudiens trovärdighet (Henricson, 2012, 473). Författarna i denna 

litteraturstudie anser att det är en styrka att artiklar till resultatet hittats i alla 

databaser som användes vid sökningarna. Dubbletter av ett antal artiklar återfanns 

på flera olika databaser i olika sökningar vilket författarna tolkar som att lämpliga 

sökord använts. Risken finns att sökningarna varit för smala men författarna anser 

att sökningarna var lämpliga då sökorden gav många träffar och då relevanta artiklar 

återkom i flera av sökningarna. Efter att artiklar som motsvarade litteraturstudiens 

syfte hittades gick författarna igenom dess referenslistor och fann ytterligare artiklar. 

Det bör göras för att finna fler användbara artiklar (Willman, 2016, 88) men det kan 

ses som en svaghet att dessa artiklar inte hittats i en systematisk sökning. Författarna 

valde att inte ha någon tidsbegränsning i sökningarna för att inte missa relevanta 

artiklar. Detta kan ses som en svaghet då patientdelaktighet har förändrats över tid. 

Författarna anser att alla erfarenheter, oavsett tidsaspekt var av vikt för att kunna 

besvara syftet. Av de studier som ingår i litteraturstudiens resultat är fyra 

genomförda i Sverige, tre i Australien och en i Norge. Artiklar från andra länder är 

inte medvetet exkluderade ur litteraturstudien men forskningsområdet är begränsat. 

Att studierna är gjorda i endast tre länder kan ha påverkat litteraturstudiens 

överförbarhet till vårdkontexter i andra länder. Däremot anser författarna att då 

artiklar från olika världsdelar har inkluderats visar det att det finns liknande 
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erfarenheter av patientdelaktighet oavsett ursprung. De valda artiklarna var 

publicerade i sex olika tidsskrifter som alla var inriktade på omvårdnad vilket 

överensstämmer med litteraturstudiens syfte och ses därför som en styrka. 

 

Studiernas olika design kan ha påverkat resultatet då datainsamling och analys skett 

på olika sätt. Fyra studier samlade in data genom fokusgruppsintervjuer och fyra 

genom individuella intervjuer. Litteraturstudiens trovärdighet kan minska genom att 

de valda studiernas design är olika (Henricson, 2012, 473). I två av de valda 

artiklarna var studierna gjorda på samma urvalsgrupp vilket kan ses som en svaghet 

då det kan ge ett liknande resultat. Författarna valde att inkludera dessa då de 

besvarade litteraturstudiens syfte med olika utgångspunkter vilket gjorde att olika 

erfarenheter beskrevs. En studie hade endast två deltagande sjuksköterskor vilket 

kan ses som en svaghet då få erfarenheter beskrivs. I kvalitativa studier är det mer 

betydelsefullt att hitta få personer med mer erfarenhet än att hitta fler personer med 

mindre erfarenhet (Henricson, 2012, 134). Författarna i litteraturstudien valde därför 

att inkludera studien med två deltagande sjuksköterskor i resultatet. Två av studierna 

innehöll patienters och sjuksköterskors erfarenheter, författarna valde att inkludera 

dessa då vem som sagt vad i resultatet gick att urskilja. Endast sjuksköterskors 

erfarenheter svarade på litteraturstudiens syfte och har presenterats i resultatet.  

 

Då allt material först lästes, sammanställdes, översattes och analyserades enskilt och 

sedan gemensamt av båda författarna ökar detta resultatets pålitlighet samt 

trovärdighet (jmf Henricson, 2012, 474). Kategorier och underkategorier utformades 

gemensamt och ändrades under arbetets gång i samråd med tredje part vilket stärker 

trovärdigheten (jmf Henricson, 2012, 474). Den begränsade tiden författarna haft att 

söka artiklar kan ha påverkat litteraturstudiens kvalitet (jmf Henricson, 2012, 473), 

däremot har god tidsplanering inverkat positivt på arbetets utförande. Författarna 

har sökt kunskap i litteratur för att säkra upp kunskapen om metoden och analysen.  

 

Forskningsetisk diskussion 

Denna litteraturstudie är grundad på redan gjorda studier där materialet samlats in 

genom intervjuer och där tolkningar av det insamlade materialet tidigare har skett. 

Intervjuer kan medföra risker i form av påverkan från intervjuaren, att svaren 

anpassas under intervjun och att personen som intervjuar har en maktposition vilket 
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kan ha påverkat de utvalda artiklars kvalitet (jmf Kjellström, 2012, 85). Författarna i 

aktuell litteraturstudie har bemött detta genom att vara objektiva under hela arbetet. 

Författarna har lagt stor vikt vid etiska överväganden under kvalitetsgranskningen 

för att säkerställa att det funnits ett etiskt förhållningssätt. Ingen artikel har 

inkluderats eller exkluderats utifrån deltagarnas kön, ålder eller etnicitet. Författarna 

har förhållit sig neutrala till dessa aspekter.  

 

I litteraturstudier finns risk för personliga tolkningar där författares egen 

förförståelse kan påverka analys och resultat (Henricson, 2012, 474). I denna 

litteraturstudie har författarna egen förförståelse om patientdelaktighet genom att de 

arbetat i patientnära vård samt studerar till sjuksköterskor. Författarna har varit 

medvetna om detta samt försökt att lägga egna värderingar och egen förförståelse åt 

sidan under arbetets gång. Feltolkningar och felaktiga översättningar kan ha 

förekommit då samtliga artiklar i resultatet var skrivna på engelska vilket författarna 

endast har grundläggande kunskaper i (jmf Kjellström, 2012, 86). Eventuella 

feltolkningar eller felaktiga översättningar säkrades upp genom att överensstämmelse 

alltid uppnåddes mellan båda författarna. Författarna har aldrig tidigare gjort en 

litteraturstudie vilket kan ha påverkat datainsamling, granskning och analys (jmf 

Henricson, 2012, 472). Att författarna aldrig tidigare gjort en litteraturstudie kan 

både ses som en svaghet och en styrka, då författarnas ringa erfarenhet kan gjort att 

något missats samtidigt som mycket kan ha setts med ny syn.  

 

KONKLUSION 
Sjuksköterskor har ett ansvar i att möjliggöra patientdelaktighet i vården genom att 

skapa en förtroendefull relation och se utifrån patienters individuella behov vad som 

krävs i form av information och stöd. För att uppnå patientdelaktighet måste 

patienten vara villig att delta och organisationen bör främja sjuksköterskors arbete i 

att göra patienter delaktiga. Organisationen kan se till att sjuksköterskorna har 

förutsättningar i form av tid, lämplig arbetsbelastning samt en anpassad miljö som de 

vårdar patienter i. Det är lagstadgat att patienter har rätt till att vara delaktiga i 

vården men då alla sjuksköterskor inte möjliggör detta fråntas patienter sina 

rättigheter. Denna litteraturstudie kan öka sjuksköterskors medvetenhet om 

patientdelaktighet i vården vilket skulle kunna bidra positivt till förverkligandet av 

syftet med den nya patientlagen, att öka patienters delaktighet. Då det inte finns 
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någon bestämd definition på begreppet patientdelaktighet kan sjuksköterskor lämnas 

med en egen tolkning. Sjuksköterskor ser delaktighet på olika sätt samt har olika 

erfarenheter av hur patientdelaktighet kan möjliggöras. Vidare forskning bör syfta till 

att tydliggöra hur sjuksköterskor ska gå tillväga för att göra patienter delaktiga samt 

om det finns skillnader i patientdelaktighet mellan olika vårdkontexter. 
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Bilaga 1. Söktabell. 
Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Urval 
1* 

Urval 
2** 

Urval 
3*** 

170403 Cinahl ( “patient participation” OR “patient involvement” OR “patient engagement” ) AND 
"nursing care" 

Peer-reviewed 186 27 1 1 

170403 Cinahl ( “consumer participation” OR “patient engagement” OR “patient involvement” OR 
“patient participation” ) AND nurse perceptions 

Peer-reviewed 120 19 1 1 

170404 Psycinfo ( patient engagement or patient participation or patient involvement ) AND ( nurses 
views or nurses perspectives or nurses experiences ) AND nursing care AND 
qualitative  

Peer-reviewed 255 29 2 2 

170404 Pubmed “patient participation” AND nurse* AND view*   250 31 1 1 

170412 Scopus “consumer participation” AND nurs* AND experience  184 21 1 1 

 Sekundär 
(Manuell 
sökning) 

    2 2 

 Totalt      8 
    
Urval* Antal utvalda titlar 
Urval** Antal valda titlar efter lästa abstract 
Urval*** Antal valda artiklar efter läsning och kvalitetsgranskning 



 

 

Bilaga 2. Bedömningsmall. 
Bedömningsmall  för studier med kvalitativ metod (Olsson och Sörensen 2011, 285). 
Poängsättning 0 1 2 3 

Abstract (syfte, metod, resultat = 3 p) Saknas 1 utav 3 2 utav 3 3 utav 3 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     
Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   
Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Antalet intervjuade sjuksköterskor  Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % <5% 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys 
saknas/Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat     
Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning (redovisning, tabeller etc.) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kod, teorier etc.) Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  
Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     
Överrensstämmelse med resultatet (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats 
saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Total poäng (max 48 p) P P P P 
 

Grad I: 80 % 

Grad II: 70 % 

Grad III: 60 % 

P: 

%: 

Grad: 

 



 

Bilaga 3. Översiktstabell. 

Författare, År, 
Tidskrift, Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Aasen, E., 
Kvangarsnes, 
M. & 
Heggen, K. 
 
2012 
 
Nursing Ethics 
 
Norge 
 

Nurses’ 
perceptions 
of patient 
participation 
in 
hemodialysis 
treatment 

Undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattning av 
patientdelaktighet 
bland äldre som 
genomgår 
hemolysbehandlin
g och deras 
närmast 
anhöriga.  

Tio sjuksköterskor från 
fem sjukhus. 
Inklusionskriterier var 
sjuksköterskor med minst 
två års erfarenhet av 
arbete på en 
dialysavdelning. 

Individuella intervjustudier i 
form av berättelser. 
Intervjuerna spelades in och 
analyserades med kritisk 
diskursanalys. 

Utifrån sjuksköterskors syn på 
patientdelaktighet hittades tre 
teman; sjuksköterskors maktbruk, 
dela makten med patienten, 
överföra makt till anhöriga. 
Sjuksköterskorna menade att 
patienters förmåga att 
kommunicera påverkade deras 
deltagande. Att uppmuntra till god 
kommunikation kunde förbättra 
tilliten till patienten och därmed 
öka delaktigheten.   

Grad I 

Eldh A.,  
Ehnfors M. & 
Ekman, I.  
 
2006 
 
European 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing 
 
Sverige 

 The meaning 
of patient 
participation 
for patients 
and nurses 
at a nurse-
led clinic for 
chronic heart 
failure  

Utforska 
fenomenet 
patientdelaktighet 
och icke-
delaktighet som 
visas vid 
patientbesök på 
en klinik för 
kronisk 
hjärtsjukdom, 
patienters och 
sjuksköterskors 
upplevelser.  

Fyra patienter och två 
sjuksköterskor från en 
mottagning på ett 
sjukhus. 
Sjuksköterskorna hade 
mer än fem års 
erfarenhet på kliniken. 

Individuella intervjuer 
spelades in. Data 
analyserades enligt den 
fenomenologiska 
hermeneutiska metoden.  

Patientdelaktighet beskriven av 
sjuksköterskor delas in tre teman: 
Få information, känna sig trygg 
och få direktiv att agera. 
Erfarenheter av att patienter inte 
var delaktiga delas in i två teman: 
En inte accepterande patient och 
att bestämma åt patienten. 
Sjuksköterskorna såg 
patientdelaktighet som ett 
fungerande samspel mellan båda 
parter. 

Grad I 

Henderson, S. 
 
2003 
 
Journal of 
Clinical Nursing  
 
Australien 
 

Power 
imbalance 
between 
nurses and 
patients: a 
potential 
inhibitor of 
partnership 
in care 

Undersöka och 
beskriva 
sjuksköterskors 
och patienters 
syn på 
partnerskap inom 
vården på 
sjukhus. 
 

33 sjuksköterskor och 32 
patienter från fyra 
sjukhus i Australien 
deltog.  

Data samlades in via 
individuella djupgående 
intervjuer som varade 45-60 
minuter. Några sjuksköterskor 
intervjuades en andra gång 
för att klargöra frågor som 
uppkom under första 
intervjun. Data analyserades 
med hjälp av grounded 
theory. 

Sjuksköterskorna såg på 
patientdelaktighet som att dela 
information och beslutsfattande 
med patienter. Majoriteten av 
sjuksköterskorna var ovilliga att 
dela all information och ge 
patienter olika alternativ då 
sjuksköterskorna menar att de har 
bäst kännedom och att patienten 
behöver vägledning i beslut.  

Grad I 



 

Författare, År, 
Tidskrift, Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Nilsson, Å., 
Skär, L. & 
Söderberg, S. 
 
2015 
 
Journal of 
Clinical Nursing 
 
Sverige 

Nurses’ views 
of 
shortcomings 
in patent 
care 
encounters in 
one 
hospital in 
Sweden 

Beskriva 
sjuksköterskors 
syn på brister i 
patientnära 
vården på ett 
sjukhus. 

15 sjuksköterskor från 
fem avdelningar deltog. 
Erfarenheten som 
sjuksköterska varierade 
mellan 2-42 år. 
Deltagande 
sjuksköterskor skulle ha 
arbetat minst sex 
månader. 

Fokusgruppsdiskussioner 
genomfördes och data 
analyserades genom tematisk 
innehållsanalys. 
Diskussionerna varade ca 90 
minuter. 

Två huvudteman framkom; 
sjuksköterskor ser inte till 
patienters individuella 
omvårdnadsbehov och har svårt 
att hantera hinder som uppstår. 
Att sjuksköterskorna inte hade 
kännedom om patienters unika 
behov och tid att möta dessa sågs 
som ett hinder för att göra 
patienter delaktiga i vården.  

Grad I 

Sahlsten, M., 
Larsson, I.,  
Plos, K. & 
Lindencrona, C. 
 
2005 
 
Scandinavian 
Journal of 
Caring Sciences  
 
Sverige 

Hindrance for 
patient 
participation 
in nursing 
care 

Undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattning om 
hur 
patientdelaktighet 
hindras i 
omvårdnaden. 

31 sjuksköterskor från 
fem sjukhus och olika 
avdelningar deltog. 
Genomsnittlig erfarenhet 
som sjuksköterska var 16 
år, mellan 2-38 år. 

Sju fokusgruppsintervjuer som 
pågick 1-1,5 timme spelades 
in. Data analyserades med 
hjälp av grounded theory.   

Hinder för patientdeltagande 
utifrån sjuksköterskors 
erfarenheter delades in i tre 
teman: Kompetens, inverkan av 
närstående samt organisation och 
arbetsmiljö. Enligt 
sjuksköterskorna kunde brist på 
patientdelaktighet bero på 
sjuksköterskors osäkerhet och 
kontrollbehov.  

Grad I 

Sahlsten, M., 
Larsson, I., 
Sjöström, B. & 
Plos, K. 
    
 2009 
 
Scandinavian 
Journal of 
Caring Sciences 
 

Sverige 

Nurse 
strategies for 
optimising 
patient 
participation 
in nursing 
care 

Undersöka 
sjuksköterskors 
strategier för att 
stimulera och 
optimera 
patientdelaktighet 
i omvårdnaden. 

16 stycken erfarna 
sjuksköterskor från tre 
olika sjukhus deltog. Sju 
stycken från 
rehabiliteringsavdelning, 
fem stycken från 
gynekologisk avdelning 
och fyra stycken från 
andra olika avdelningar. 

Intervjustudie med tre 
fokusgrupper (n=7), (n=5), 
(n=4). Intervjuerna pågick 
1,5-2 timmar. Data 
analyserades med 
innehållsanalys.  

Tre kategorier lyftes fram; bygga 
nära samarbete, lära känna 
personen och förstärka 
egenvårdskapacitet. Dessa var 
sjuksköterskors strategier för att 
göra patienter delaktiga i vården. 
Sjuksköterskorna beskrev att 
förtroende och ärlighet var en 
förutsättning för ett gott 
samarbete med patienter.  

Grad I 



 

 
 

Författare, År, 

Tidskrift, Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Tobiano, G., 
Bucknall, T., 
Marshall, A., 
Guinane, J. & 
Chaboyer, W. 
 
2015 
 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
 
Australien 

Nurses’ views 
of patient 
participation 
in nursing 
care 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
syn på 
patientdelaktighet 
i omvårdnaden på 
medicinska 
avdelningar. 

20 sjuksköterskor från 
två olika sjukhus och från 
fyra medicinska 
avdelningar deltog. 
 
 

Djupgående individuella 
semistrukturerade intervjuer 
som pågick runt 30 minuter 
spelades in och analyserades 
med innehållsanalys. 

Fem kategorier framkom från 
sjuksköterskornas syn på att göra 
patienter delaktiga i vården;  
erkänna patienter som en 
samarbetspartner, hantera risker, 
möjliggör för delaktighet, hinder 
för delaktighet, förverkliga 
delaktighet. Sjuksköterskorna 
ansåg att det var viktigt att förstå 
vad patienter klarar av innan 
patientdeltagande kunde främjas. 

Grad I 

Wellard, S., 
Lillibridge, J., 
Beanland, C. & 
Lewis, M.  
 
2003 
 
International 
Journal of 
Nursing Practice 
 

Australien 

Consumer 
participation 
in acute care 
settings: An 
Australian 
experience 

Undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
arbeta i 
partnerskap med 
patienter som 
lider av en akut 
sjukdom och 
identifiera på 
vilket sätt 
sjuksköterskor 
använder sig av 
patientdelaktighet 
i praktiken.  

20 sjuksköterskor deltog. 
Sex stycken med mindre 
än ett års erfarenhet, 
åtta stycken med mer än 
ett års erfarenhet och sex 
stycken som hade 
ledarroller som 
avdelningschef eller 
enhetschef. 
 

Intervjustudie med tre 
fokusgrupper (n=6), (n=8), 
n=6). Intervjuerna varade en 
timme, spelades in och 
analyserades med tematisk 
analysmetod. 

Sjuksköterskorna beskrev att det 
var viktigt för dem att göra 
patienter delaktiga och att 
organisationen stödjer 
patientdelaktighet i planeringen av 
vården. Det finns skillnader mellan 
sjuksköterskor med olika lång 
erfarenhet av yrket. De med längre 
erfarenhet såg mer fördelar med 
att öka patienters delaktighet.  

Grad I 


