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ABSTRAKT 
Bakgrund: Patientdelaktighet har länge varit ett uppmärksammat ämne då 

patienters inflytande och självbestämmande är bärande principer inom all hälso- och 

sjukvård. I den nya patientlag som trädde i kraft 1 januari 2015 stärks och tydliggörs 

patientens ställning ytterligare för att främja patientens integritet, självbestämmande 

och delaktighet. För att kunna skapa bättre förutsättningar för patienters upplevelse 

av delaktighet behövs kunskap om upplevelse av delaktighet utifrån 

patientperspektiv. 

Syfte: Att belysa patienters upplevelse av delaktighet i den egna vården vid 

inläggning på sjukhus.  

Metod: I denna litteraturstudie har åtta kvalitativa artiklar har granskats och 

analyserats. 

Resultat: I studien har två kategorier och sex underkategorier identifierats. De två 

huvudkategorierna var ”Att bli bemött som unik person avgörande för upplevelsen av 

delaktighet” och ” Förutsättningar för upplevelsen av delaktighet”. Känslan av 

delaktighet är individuell och varierar från person till person men det finns dock 

några gemensamma nämnare som är genomgående. Dessa är att betraktas som en 

hel person, känna tillit och respekt, personlig uppfattning om delaktighet, att få 

kunskap, hur organisationen är utformad och individanpassad information. 

Konklusion: Huvudkategorierna i resultatet visar att bli bemött som en unik person 

är avgörande för upplevelsen av delaktighet samt att förutsättningarna som att få 

kunskap, att organisationen utformas så att delaktighet möjliggörs. Vidare behövs 

också individanpassad information som förutsättning för upplevd delaktighet. Vi drar 

slutsatsen att resultatet i detta arbete pekar på att patienterna i studierna vill ha ett 

förhållningssätt från personalens sida som kallas personcentrerad vård för att 

uppleva delaktighet.  Att bli bemött som en unik person är en av de bärande 

principerna i personcentrerad vård. 

Nyckelord: delaktighet, erfarenhet, omvårdnad, uppfattning, patientperspektiv



 

ABSTRACT 
Background: Patient participation has for a long time been a question of great 

public interest because the principles of the patients influence and autonomy within 

all health care are fundamental. In the new Patient`s Act, put into force on January 1, 

2015, the patient`s status is further strengthened and clarified in order to support the 

patient`s integrity, autonomy and participation. To create better conditions for the 

patients to experience participation, in order to create better conditions for patients' 

experience of participation, knowledge of the experience of participation based on the 

patient's perspective are required. 

Aim: To illuminate patient`s experiences of opportunities to participate in their own 

care when they are hospitalized. 

Method: In this study, eight qualitative articles were reviewed and analyzed. 

Result: In the study, two categories and six subcategories are identified. The two 

main categories were "to be treated as a unique person is essential for the experience 

of participation" and "Prerequisites for the experience of participation". The sense of 

ownership is individual and varies from person to person but there are some common 

denominators that are consistent. These are to be considered as a whole person, trust 

and respect, personal perception of participation, knowledge, organization design 

and personalized information. 

Conclusion: The main categories in the results show that to be treated as a unique 

person is decisive for the experience of participation as well as the conditions to gain 

knowledge, the organization is designed so that participation is made possible. 

Further, also individualized information is needed to provide for perceived 

participation. We conclude that the results of this work indicate that the patients in 

the studies would like to have an attitude of the personnel called person-centered 

care for experiencing participation. To be treated as a unique person is one of the 

fundamental principles of person-centered care. 

 

Key words: experience, patient perspective, participation, perception, nursing 
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INLEDNING 

Patienters inflytande och självbestämmande är bärande principer inom all hälso- och 

sjukvård (SFS 1982:763). Patienters upplevelse av delaktighet i vården är därför ett 

viktigt område att ha kunskap kring (Socialstyrelsen, 2012). Förhoppningen med 

litteraturstudien är att ge fördjupad kunskap inom området ur ett patientperspektiv 

till nytta för sjuksköterskor som kan vara till användning i det kliniska arbetet. 

BAKGRUND 

Synen på patienters delaktighet inom vården har förändrats. Från att patienten 

tidigare betraktats som ett passivt mål för vården och omvårdnaden, där professionell 

vårdpersonal ansetts som experter och utarbetat åtgärder utan att involvera patienten 

i besluten (Socialstyrelsen, 2012). Studier visar dock fördelar med en ökad 

patientdelaktighet där fokus ligger på patienten med unika kunskaper om den egna 

situationen (Jewell, 1996). Man har kunnat påvisa ökad motivation att förbättra den 

egna situationen, ökad följsamhet till ordinationer vilket har lett till en upplevelse av 

ökad tillfredställelse med vården samt bättre behandlingsresultat (Williams, 

Freedman & Deci, 1998). 

Patientdelaktighet har länge varit ett uppmärksammat ämne och 1978 angav World 

Health Organisation, Alma-Ata deklarationen vilken innebär människors rättighet 

och skyldighet att delta individuellt och kollektivt i planering och genomförande av 

sin egen vård (WHO, 1978).  I Sverige har man också sedan länge haft stöd i 

lagstiftningen när det gäller patienternas rätt till delaktighet i vården. I den Svenska 

Hälso- och sjukvårdslagen från 1982 anges att vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den svenska 

hälso- och sjukvården ska också bygga på respekt för patientens självbestämmande 

och integritet (SFS 1982:763). I Kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor framgår att sjuksköterskan ska ha kommunikativ förmåga att ge stöd 

och vägledning till patienten för att skapa delaktighet i vård och behandling 

(Socialstyrelsen, 2005).  

För att kunna avgöra vilka åtgärder som är relevanta måste den berörda patienten 

vara delaktig så att man kan anpassa åtgärderna efter individuella behov. Studier har 

visat att patienters kunskap i hälsofrågor ger bättre möjligheter att uttrycka sina 

behov och ställa krav på vården (Socialstyrelsen, 2012). 
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Enligt Flensner (2014) ligger det centrala i vårdandet på patienten som person, 

dennes situation och upplevelser i relation till det dagliga livet. Utgångspunkten bör 

därför vara att förstå patientens upplevelse av ohälsa och sjukdom samt hinder och 

möjligheter i det dagliga livet som detta medför. Livsvärldsperspektivet i 

vårdsammanhang innebär att patienten själv ses som expert på sin sjukdom och 

upplevelse (Dahlberg & Segersten, 2010). Enligt Berg (2014) bör man för att förstå en 

annan människas upplevelse utgå från personens egen berättelse om sin situation. 

Vid ett första möte med patienten vet sjuksköterskan ofta vad patienten har för behov 

av att söka vård utifrån symtom. Vad man däremot måste bilda sig en uppfattning om 

är vilka förväntningar patienten har på vården och vad patienten upplever som 

relevant. Hur besvären påverkar har också betydelse i förhållande till hur patienten 

lever sitt dagliga liv. Som sjuksköterska har man teoretiska kunskaper samt praktisk 

erfarenhet av hur man ska vårda patienter utifrån symtom och diagnos. Varje patient 

har dock ett individuellt behov beroende av den egna specifika situationen utifrån 

livssituation och hur man lever sitt dagliga liv. Det är av stor betydelse att 

sjuksköterskan sätter sig in i patientens unika situation där man inte kan använda sig 

av generella kunskaper om en specifik sjukdom. Man bör som sjuksköterska förhålla 

sig kritiskt till hur man uppfattar och tolkar det som patienten förmedlar. När 

sjuksköterskan visar att de lyssnar på patienten möjliggör detta en känsla av 

bekräftelse som i sin tur leder till trygghet. Sjuksköterskan använder sin 

omvårdnadskompetens i samverkan med patienten och skapar då en vårdande 

relation som har betydelse för patientens hälsoutveckling. 

Fridell (1998) menar att det inte längre är hierarkiska relationer som ska råda där 

sjuksköterskan bestämmer och vidtar åtgärder oavsett patientens önskan. Mötet ska 

istället vara ömsesidigt och jämbördigt vilket ställer höga krav på sjuksköterskans 

kompetens och lämplighet. Relationen kan dock vara komplex då patienten på grund 

av sitt hälsotillstånd är i beroendeställning. Sjuksköterskan är en nyckelperson som 

kan underlätta eller hindra delaktighet på grund av högre grad av kontroll och i stort 

sett är normgivande i interaktionen med patienten. Om delaktighet uppnåtts kan 

dock endast avgöras av patienten själv (Sahlsten, Larsson, Sjöström, Plos, 2008). 

För att ta till vara patientens intressen och stärka inflytandet på den egna vården görs 

kontinuerliga revideringar inom den Svenska lagstiftningen. Cahill (1996) anser att 

utvecklingen av patientdelaktighet följer förändringar i samhället generellt sett då 
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sociala, politiska och ekonomiska trender i västvärlden förändrats mot mera jämlika 

och demokratiska principer. Det finns en ökad medvetenhet om konsument-

rättigheter och en trend av självhjälp i samband med ökade vårdkostnader och 

ekonomiska begränsningar. Inom omvårdnaden går förändringen från en 

biomedicinsk modell till en mera individinriktad vård. Eldh, Ehrenfors & Ekman 

(2004) anger i en intervjustudie med patienter på en sjuksköterskemottagning för 

hjärtsjuka att patienterna beskriver delaktighet som att vara säker, förstå, samt att 

bibehålla en känsla av kontroll. I en senare studie på samma avdelning beskrev 

patienterna att delaktighet upplevs när man får individuellt anpassad information. 

Att man behandlas som en unik individ och att beslut tas med respekt för patientens 

enskilda kunskaper (Eldh, Ehrenfors, Ehrenfors, 2006). Jewell (1996) menade att 

patientdelaktighet innehåller både filosofiska och praktiska komponenter. Med 

filosofisk menas en individuell och holistisk syn på omvårdnaden med realistiska 

planer baserade på ömsesidig överenskommelse mellan patient och sjuksköterska. 

Den praktiska komponenten innebär att använda omvårdnadsprocessen, att 

kommunicera och tillhandahålla information samt involvera patienten fysiskt i den 

egna vården. Delaktigheten är en dynamisk process som förändras över tid. 

Patienterna vill uppleva en god relation till sjuksköterskan och en känsla av att vara 

förstådd. Enligt den nya Patientlag som trädde i kraft 1 januari 2015 stärks och 

tydliggörs patientens ställning ytterligare för att främja patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet (SFS 2014:821). En internationell undersökning 

av vårdupplevelser visar att trots insatser för att öka patienternas delaktighet i vården 

halkar Sverige efter. Patienternas engagemang och kunskap måste tas tillvara på ett 

bättre sätt. Studien visar att Sverige är ett av de landen med sämst resultat vad gäller 

patienternas delaktighet i vården. Patienter kan och vill vara med och utforma sin 

vård (Myndighet för vårdanalys, 2014). Det är därför viktigt ur ett 

sjuksköterskeperspektiv att ha kunskap om patienters upplevelse av delaktighet för 

att skapa bättre förutsättningar för upplevelsen av delaktighet. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelse av delaktighet i 

den egna vården vid inläggning på sjukhus. 
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Teoretisk referensram 

Omvårdnad handlar om att utifrån ett personperspektiv hjälpa patienten att främja 

hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt tillgodose basala fysiska, psykiska, sociala 

och andliga behov vid ohälsa och sjukdom. Centrala begrepp i omvårdnad är 

människa, miljö och omvårdnadshandlingar (Dahlberg & Segersten, 2010). 

Omvårdnad utgår från en humanistisk grundsyn där människan ses som aktiv och 

skapande samt som en del av ett sammanhang. Ett grundläggande antagande inom 

disciplinen är att omvårdnad sker på personnivå. Därför spelar förståelsen av vad en 

människa är en viktig roll för frågan om vad hälsa och omvårdnad är, eftersom den 

förståelsen ligger till grund för våra värderingar. Människan är unik och ska bemötas 

som individuell efter sina unika förutsättningar. Att ge omvårdnad på personnivå och 

personcentrerat innebär att göra patienten medskapande samt delaktig i sin egen 

vård och behandling genom att lyssna på personens berättelse och försöka förstå hur 

hälsa av olika slag påverkar vardagen (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). 

Detta kan jämföras med Martin Bubers dialogfilosofi beskriven av Rundquist & 

Barbosa da Silva (2000). Bubers (1878-1965) liv utgörs av passion och strävan efter 

personligt engagerade möten mellan människor. Hans centrala bok är Ich und Du, 

som utgavs första gången 1923. Enligt denna dialogfilosofi skall mötet mellan patient 

och vårdare utgå från ömsesidighet, acceptans och bekräftelse. Buber beskriver 

människans grundläggande sätt att vara som ett liv med andra människor i ett 

sammanhang med omvärlden. Ömsesidigheten i vårdrelationen benämns som en 

Jag-Du-relation. För att denna Jag-Du-relation ska vara möjlig i vårdmötet måste 

sjuksköterskan ha förmåga att engagera sig samt en vilja att möta patienten. Att 

inkludera patienten möjliggör relationen och bevarar oberoendet samt skapar ett 

accepterande av olikheter mellan varandra. Ett förhållningsätt som möjliggör att 

sjuksköterskan möter patienten från dennes perspektiv och där hon befinner sig. Då 

skapas en öppenhet och förtroende dem emellan där en Jag-Du-relation skapas.  

Samtidigt finns en Jag-det dimension i relationen som är nödvändig eftersom man 

inte kan leva i ständig närvaro samt att man genom detta förstår den andres 

oberoende. Det innebär att man pendlar mellan en Jag-Du-relation och en Jag-Det-

relation mellan varandra. Man utvecklas tillsammans med andra men för att det 

friska ska upprätthållas är det viktigt att behålla sin medfödda individualitet. 
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METOD 

Författarna valde att genomföra en litteraturstudie med kvalitativ ansats (Forsberg & 

Wengström, 2013). Målet med en kvalitativ studie är att få en helhetsförståelse och 

fördjupa insikten om valda fenomen som beskriver patienters upplevelser och 

erfarenheter (Olsson & Sörensen, 2011). Detta genom att tolka och förstå människors 

personliga upplevelser (Forsberg & Wengström , 2013). 

Sökmetod 

Litteratursökning gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och Scopus. Dessa databaser 

valdes för de lämpar sig bra för omvårdnadsforskning enligt Forsberg och 

Wengström (2013). Sökord bör innehålla nyckelorden i studiens syfte samt 

synonymer enligt Polit och Beck (2013). De ord som utgjorde grunden för 

litteratursökningen var : “patient  participation”, “experience”, “nursing care”, 

“patient perspective” och “patient perception”. Orden har kombinerats ihop på flera 

sätt och sökts i olika databaser för att få ett brett underlag. Trunkering och boolesk 

sökteknik har använts för att optimera sökningarna. Trunkering användes för att få 

träffar på olika böjningsformer och den booleska operatorn AND användes i olika 

kombination med sökorden. Forsberg & Wengström (2013) skriver att trunkering och 

boolesk sökteknik är att föredra vid artikelsökning för att optimera resultatet.  

Artikelsökningarna begränsades med peer review, deltagarna skulle vara över 18 år, 

english language och artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2001-2014.  I bilaga 

1, söktabell, finns genomförda sökningar redovisade. Författarna redovisar endast 

sökningar för de artiklar som ingår i studiens resultat.  

Inklusionskriterierna: 1) Kvalitativ forskning som beskriver patienters upplevelse av 

delaktighet. 2) Deltagarna ska vara över 18 år. 3) Deltagarna ska vara inneliggande på 

sjukhus. 4) Granskade av etisk kommitté innan publicering. Exklusionskriterierna: 1) 

Deltagare under 18 år. 2) Deltagare som lider av psykisk sjukdom eller demens. 

Urvalskriterier 

Urvalet av artiklar gjordes i tre steg. Första urvalet gjordes genom artiklar vars rubrik 

svarade mot syftet. Urval två genom att läsa abstrakten och urval tre blev att läsa 

artiklarna i sin helhet. Därefter om de bedömdes svara mot syftet inleddes 

kvalitetsgranskningen. Författarna utgick från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 
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bedömningsunderlag vid kvalitetsgranskningen av artiklar. Där den vetenskapliga 

kvaliteten bestäms utifrån hur väl alla delar i en artikel presenteras och beskrivs. 

 Artiklarna lästes enskilt av författarna. Sedan jämförde vi granskningsresultaten och 

diskuterade sedan fram tillsammans vilka av artiklarna som höll en god kvalitet och 

som skulle ingå i studien.  Åtta stycken artiklar bedömdes hålla tillräckligt god 

kvalitet och dessa utgör denna litteraturstudies resultat se Bilaga 2. 

Analys 

Det finns många olika metoder för att analysera kvalitativa studier. Denna 

litteraturstudie analyserades med hjälp av metoden innehållsanalys. Enligt Lundman 

& Hällgren Graneheim (2012) innebär kvalitativ innehållsanalys att författarna ska 

granska och tolka texten och att fokus är att belysa och beskriva variationer i 

skillnader och likheter. Dessa skillnader och likheter redovisas i olika kategorier och 

teman.  

 Kvalitativ innehållsanalys består av många olika steg. Förloppet kan se lite olika ut 

men ord som analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, 

kategori och tema är centrala begrepp som beskriver analysprocessen vid kvalitativ 

innehållsanalys. 

Första steget är att läsa hela texten många gånger för att få en känsla för innehållet. 

Steg två är att ta ut de mest viktiga och relevanta meningarna eller fraser ur texten 

som sammanfattar innebörden men som inte förstör sammanhanget. Efter det 

kondenseras meningarna och fraserna, de blir kortare och lättare att bearbeta men 

utan att substansen i texten går förlorad. Därefter kodas de och grupperas in i olika 

kategorier. 

Denna analys inleddes med att författarna läste artiklarna enskilt flera gånger för att 

få en känsla för sammanhanget. Därefter pratade vi igenom textens övergripande 

innehåll och jämförde likheter och olikheter för att undvika feltolkningar. 

Nästa steg blev att ta ut meningsenheterna. Detta gjorde författarna enskilt men med 

en ständigt pågående dialog sinsemellan för att resultatet skulle bli så sanningsenligt 

och korrekt som möjligt. Texten lästes och bearbetades ännu mer för att bli lättare att 

hantera och förstå och därefter kodades meningsenheterna. Koderna sattes ihop med 

liknande koder och bildade olika kategorier som senare blev två huvudkategorier och 
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sex underkategorier. Hela processen skedde alltid med en ständig dialog mellan 

författarna oberoende om det utfördes tillsammans eller enskilt. Allt för att undvika 

eventuella misstolkningar och för att hålla en hög nivå. 

RESULTAT 

Analysen av ingående artiklar gjordes utifrån syftet som var att belysa patienters 

upplevelse av delaktighet i den egna vården vid inläggning på sjukhus. Resultatet 

utmynnade i två huvudkategorier och sex underkategorier som presenteras nedan 

(Tabell 1) samt i flytande text under respektive kategori och underkategori.  

Tabell 1. Översikt av huvud- och underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

 
Att bli bemött som unik person 

avgörande för upplevelsen av 
delaktighet 

Att betraktas som en hel person 
Tillit och respekt i vårdrelationen 

Personlig uppfattning om delaktighet 
 

 
 Förutsättningar för upplevelsen av 
delaktighet 

 

Att ha och få kunskap 
Organisations utformning 
Att få individanpassad information 

 

 

Att bli bemött som unik peson avgörande för upplevelsen av delaktighet 

Litteraturstudien visar i denna kategori att betraktas som en hel person, tillit och 

respekt i vårdrelationen och personlig uppfattning om delaktighet påverkade 

upplevelsen av delaktighet i den egna vården. 

Att betraktas som en hel person 

Deltagarna i de redovisade studierna framförde en önskan att bli betraktade som ”en 

hel person”, vilket upplevdes som att det stimulerade deras delaktighet i vården. De 

ville känna ett genuint intresse från sjuksköterskan och ses som en unik individ och 

inte en sjukdom (Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona, Plos, 2007; Aasa, 

Hovbäck, Berterö, 2013). 

 Patienterna ansåg att känslan av delaktighet styrdes av deras personliga 

omständigheter och att sjuksköterskan borde ta hänsyn till patientens perspektiv och 

behov (Malmgren, Tornvall, Jansson, 2014). Om sjuksköterskan tar hänsyn till hela 

livssituationen och inte bara sjukdomstillståndet, leder det till en upplevelse av 

delaktighet i den egna vården (Frank, Asp, Dahlberg, 2009). 
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Tillit och respekt i vårdrelationen 

I studierna framgår att sjuksköterskan bör vara känslomässigt närvarande och bjuda 

in patienten. Integritet kan vara ett försvar innan man känner tillit till sjuksköterskan 

och ett förtroende byggs upp. Att bli sedd skapade tillit och förtroende som främjade 

delaktighet. Deltagarna i dessa studier uppgav att de önskade en trygg och tillitsfull 

relation vilket gav en känsla av att vara delaktiga (Frank et.al, 2009; Aasa et.al, 2013). 

Patienterna i studierna upplevde att känslan av delaktighet främjades av att bli sedd 

och respekterad samt av att få gehör för sina känslor. Patienterna upplevde 

delaktighet och gott bemötande när sjuksköterskan tog hänsyn till och respekterade 

subjektiva symtom såsom smärta (Larsson et.al, 2007; Malmgren et.al, 2014). 

Deltagarna uppgav även att de kände sig respekterade då sjuksköterskan 

uppmärksammade och hade förmågan att läsa av kroppsspråk och erbjöd hjälp 

utifrån detta. Känslan av att vara respekterad kommer av att få respons på sina 

upplevelser utan skepsis av personalen (Frank et.al, 2009). Patienterna uppgav också 

att man kände deltagande då man fick sina behov respekterade även om det inte 

innebar att vara aktivt delaktiga (Nordgren & Fridlund, 2001). 

Personlig uppfattning om delaktighet 

Studierna visar att deltagarna hade olika uppfattning om vad som uppfattades som 

delaktighet. I detta kunde ingå att ta ansvar för sin egenvård eller att ta promenader 

på egen hand. Det gav en känsla av oberoende och delaktighet och man såg detta som 

ett steg mot tillfrisknande (Aasa et.al, 2013). Patienterna uppgav att delaktigheten var 

beroende av sjukdomstillstånd, att de önskade vara mera delaktiga men 

sjukdomskänslan skapade hinder för detta. Hur aktiv del man ville ta i delaktigheten 

varierade från patient till patient. En del av patienterna uppgav att de såg det som en 

självklarhet att delta medan andra föredrog en mera passiv roll (Larsson et.al, 2007; 

Larsson, Sahlsten, Segesten, 2011a). Några patienter uppgav att de upplevde en 

begränsning i delaktighet då sjuksköterskan tog kommandot i utsatta situationer och 

patienten upplevde sig vara i beroendeställning (Nordgren & Fridlund, 2001). 

Förutsättningar för upplevelsen av delaktighet 

Litteraturstudien visar i denna kategori att ha och få kunskap, organisationens 

utformning och att få individanpassad information påverkar upplevelsen av 

delaktighet i den egna vården. 
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Att ha och få kunskap 

Flera av studierna visar att kunskap var en viktig del för att deltagarna skulle känna 

delaktighet. Patienterna uppgav att när de fick information via sjuksköterskan 

gällande sin sjukdomsbild och behandling hade de möjlighet att ta egna beslut eller 

lämna över beslut till personalen (Larsson et .al, 2007; Malmgren et.al, 2014; 

Nordgren & Fridlund, 2001). Patienterna värderade sin delaktighet genom aktivt 

beslutsfattande men överlät besluten till sjuksköterskorna då de ansågs som experter 

på området och litade på deras kunnande. Patienterna uppgav även att de kände ett 

gemensamt ansvar med sjuksköterskan och att de genom information kunde 

överväga alternativ och välja hur de ville påverka omvårdnaden (Larsson et.al 2007; 

Penney & Wellard, 2007). Genom information kände patienterna delaktighet och 

upplevde en positivare känsla av vården (Malmgren et.al, 2014). Patienterna 

upplevde även större jämlikhet i relationen då informationsöverföringen mellan 

patient och sjuksköterska fungerade tillfredställande (Frank et.al, 2009). Patienterna 

uppgav även att kunskap gav en känsla av oberoende. Med bättre förståelse av 

kunskap mellan sjuksköterska och patient upplevde patienten ökad förmåga att ta 

mera ansvar för egenvården (Aasa et.al, 2013). Patienterna uppgav att de inte 

behövde långa samtal med sjuksköterskan utan att det snarare var innehållet på 

samtalet som upplevdes vara viktigt (Frank et.al, 2009). Studierna visar även hur 

patienterna upplever att de vill bli informerade. Deltagarna uppgav att information 

bör ges vid flera tillfällen då det kan vara svårt att tillgodogöra sig för mycket 

information vid ett och samma tillfälle. Patienterna upplevde även att 

informationsbehovet samt förmågan att ta in information varierade under vårdtiden 

på grund av sjukdomstillstånd och påverkan av läkemedel. Patienterna uppgav även 

att man behövde tid att bearbeta informationen och att man önskade uppföljande 

samtal för att få svar på följdfrågor (Larsson et.al, 2007; Malmgren et.al, 2014; 

Nordgren & Fridlund, 2001). Patienterna upplevde det som viktigt att informationen 

gavs både skriftligt och muntligt (Aasa et.al, 2013; Malmgren et.al, 2014). 

Organisationens utformning 

Vårdorganisationen kan skapa hinder i delaktigheten om den ger för lite utrymme för 

vårdrelationen. Patienterna i studierna uppgav att känslan av delaktighet var 

beroende av tid med sjuksköterskan och påverkades av dennes arbetsbörda 

(Malmgren et.al, 2014). Patienterna upplevde att sjuksköterskan hade varierat med 
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tid till varje enskild patient beroende av rutiner på avdelningen. Patienterna uppgav 

att de anpassade sig till den rådande vårdkulturen och att de inte ville vara till besvär 

då sjuksköterskan hade mycket att göra. Det fanns en större önskan bland 

patienterna att vara delaktiga, men upplevde vårdrutinerna som ett hinder för detta. 

Samtidigt uppgav patienterna också att behovet av mängden tid med sjuksköterskan 

inte var det väsentliga utan snarare mer av kvalitetstid (Frank et.al, 2009; Penney & 

Wellard, 2007). Annat som deltagarna upplevde skapade hinder var bristande 

kontinuitet gällande personalen med t.ex. många nya ansikten där man fick börja om 

på nytt med ny personal. Detta uppgav patienterna gav en känsla av otrygghet samt 

osäkerhet om vad som var målet med omvårdnaden vilket minskade känslan av att 

vara delaktiga (Larsson et.al, 2011b).  

Att få individanpassad information 

Patienterna i studien uppgav att när de fick anpassad information utifrån den egna 

situationen, på rätt nivå, gav en känsla av tillit. Detta tillsammans med visad hänsyn 

från sjuksköterskan främjade delaktigheten. Patienterna upplevde att information 

ofta är standardiserad och att man önskade anpassad information utifrån det egna 

perspektivet samt utifrån sina egna behov. Små korta samtal där man kunde uttrycka 

sina känslor och få svar på frågor upplevde deltagarna ingav trygghet och skapade 

tillit till sjuksköterskans kunskap. Genom de anpassade samtalen uppgav patienterna 

att de kände en mindre grad av ångest och oro under vårdtiden (Frank et.al, 2009; 

Larsson et.al, 2007; Nordgren & Fridlund, 2001). Patienterna upplevde att 

kommunikationen underlättades av att sjuksköterskan ställde öppna frågor och 

anpassade språket efter situationen (Frank et.al, 2009). Att få individuellt anpassad 

information upplevde patienterna ökade motivationen för att ta ansvar för 

egenvården samt underlättade att använda sina egna resurser. Patienterna uppgav att 

de ville ha bättre anpassad information och kunskap om hur de själva kunde bidra 

och vara delaktiga. Patienterna uppgav även att med rätt anpassad information blev 

det mera självklart att vara delaktiga i vården. När kunskapsskillnaderna mellan 

patient och sjuksköterska blev för stora skapades en barriär mellan dem i relationen 

som utgjorde ett hinder för delaktigheten (Aasa et.al, 2013; Malmgren et.al, 2014). 

RESULTATDISKUSSION 

Det övergripande syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters 

upplevelse av delaktighet i den egna vården vid inläggning på sjukhus. 
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Huvudkategorierna i resultatet visar att upplevelsen av delaktighet var att bli bemött 

som en unik person samt faktorer som hade samband med vårdmiljön. De upplevda 

förutsättningarna för delaktighet var att ha och få kunskap, organisationens 

utformning och att delaktighet utgörs genom individanpassad information. 

Patienterna menar att hela livssituationen bör inkluderas för att delaktighet ska 

kunna uppnås. Detta överensstämmer även med Cahill (1996) samt Rundquist & 

Barbosa da Silva (2000) som anser att det finns fördelar med en större helhetssyn 

inom omvårdnaden. De menar att en övergång från den biomedicinska 

människosynen på vårdandet till ett mera holistiskt synsätt skulle innebära att man 

inte tappar bort helheten till förmån för delarna. Med detta menas att man ur ett 

vårdarperspektiv inte enbart riktar in sig på det kroppsliga och den sjuka delen av 

patienten utan kan utnyttja styrkorna i helheten som en resurs. Cahill (1996) menar 

att man alltmer övergår från en biomedicinsk modell till en mera individinriktad 

vård. Enligt en studie av McCance, Slater, McCormack (2009), framkommer att 

patienternas upplevelse av att känna delaktighet i vården överensstämmer med ett 

person-centrerat arbetsätt där man utgår från patientens perspektiv som en unik 

individ. 

Deltagarna i studierna beskriver att en viktig faktor i delaktigheten i den egna vården 

är att bli respekterade för sina subjektiva upplevelser och känslor. Samtidigt uppgav 

patienterna att detta kunde innebära respekt för att inte vara aktivt delaktig. Detta 

ligger också i linje med vad Flensner (2014), anser att det centrala i vårdandet ligger i 

patientens upplevelse av sin situation. Dahlberg & Segersten (2010) anger även att 

livsvärldsperspektivet i vårdsammanhang innebär att patienten ses som expert på sin 

sjukdom och upplevelse. Patienter måste ofta anpassa sig efter den rådande 

vårdkulturen snarare än att ta emot vård som syftar till att fokusera på den enskilda 

patientens behov, önskemål och värderingar. Thorarinsdottir & Kristjansson (2014) 

anser att personcentrerad vård belyser vikten av att veta vem personen bakom 

sjukdomen är. Personer är personer och bör inte reduceras till endast deras sjukdom.   

Att låta patienten presentera sig själv i form av sin sjukdomsberättelse kan vara 

utgångspunkten för ett bra samarbete och ett bra partnerskap. Patienter visar bättre 

hälsoresultat och upplever förbättrad delaktighet när deras subjektiva känslor 

respekteras och lyssnas på. Att man tar hänsyn till den unika upplevelsen hos 
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patienten har visat sig leda till ökad motivation samt bättre behandlingsresultat 

(Williams, Freedman & Deci, 1998). 

 Att inte respektera den ena parten i en relation kan liknas vid att enbart förhålla sig 

till motparten ur ett jag-det perspektiv enligt Bubers dialogfilosofi. Detta leder enligt 

Rundquist & Barbosa da Silva (2000) till en envägskommunikation där den ena 

parten nedvärderar, objektifierar och förhåller sig likgiltig till den andra. Personen 

blir då till ett kunskapsobjekt som kan förstås teoretiskt. Ett jag-det förhållningsätt 

mellan patient och sjuksköterska leder till att patienten enbart blir en passiv 

mottagare av omvårdnaden. Detta kan liknas vid den traditionella biomedicinska 

modellen för vårdandet. För att omvårdnaden ska ha förutsättning att bli 

verkningsfull måste man ta hänsyn och respektera patientens upplevelse 

(Socialstyrelsen, 2012).  Flensner (2014) uppger att när sjuksköterskan använder sin 

omvårdnadskompetens i samverkan med patienten uppstår en vårdande relation till 

fördel för patientens hälsoutveckling. Detta innebär även att fånga upp patientens 

upplevelse för att kunna motivera patienterna i delaktigheten. 

Att ha en tillitsfull relation med en känslomässigt närvarande sjuksköterska var en 

annan viktig del som framkom i studierna som gav patienterna en känsla av 

delaktighet. Socialstyrelsen (2005) skriver i sin kompetensbeskrivning att 

sjuksköterskor bör” ha förmågan” att genom dialog med patient eller närstående 

möjliggöra delaktigheten genom stöd och vägledning. Detta är också kärnan i Bubers 

Jag-du relation, där en vilja samt förmåga hos sjuksköterskan finns att engagera sig 

och möta patienten. Att inkludera patienten möjliggör relationen samt bevarar 

oberoendet och skapar ett accepterande av olikheterna dem emellan. Detta anser 

man är grunden till förtroende som gör att patienten känner tillit och kan öppna sig 

för sjuksköterskan. 

Enligt McCormack & McCance (2006) är en förutsättning för den goda 

vårdrelationen att sjuksköterskan bearbetat sina egna värderingar och vet hur man 

kan påverka omvårdnaden. De menar att man som sjuksköterska bör vara 

yrkeskompetent, engagerad i arbetet samt vara säker på och känna sig själv. Detta ger 

en god och stabil grund för omvårdnaden.  Man menar vidare att förutsättningarna 

för den goda vårdrelationen både har yttre och inre faktorer. Dels bygger det på hur 
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sjuksköterskan använder sina kunskaper men även en vårdorganisation som ger de 

rätta förutsättningarna. 

 Studierna visar att deltagarna hade personliga uppfattningar om vad man ansåg som 

delaktighet i den egna vården. Att kunna ta ansvar för egenvården var en del av att 

känna delaktighet för vissa patienter. Sjukdomstillståndet samt att vårdpersonalen 

tog kommando i utsatta situationer utgjorde hinder att uppleva delaktighet. En del av 

patienterna i studierna uppgav att de såg delaktigheten som självklar medan andra 

föredrog en mera passiv roll. Som sjuksköterska kan man antingen underlätta eller 

hindra delaktighet för patienterna. Detta då man har en högre grad av kontroll och är 

normgivande i interaktionen med patienten. Om delaktighet uppnåtts kan dock 

endast patienten själv avgöra (Sahlsten et.al, 2008). Ett hinder för delaktigheten 

menar Tutton (2005) är när sjuksköterskan tar över för mycket ansvar från patienten 

och tar egna beslut utan att lyssna till dennes åsikter. Larsson (2008) menar också att 

det kan vara svårt för patienterna att komma till tals under vårdronderna, då man har 

liten möjlighet att förbereda. Det kan även kännas för privat att ha samtal med 

vårdpersonalen då man ligger på stor sal med flera patienter.   I en jämbördig relation 

kan båda parters kunskap, erfarenheter och upplevelse sammanföras. Detta ger en 

god grund för att upprätta gemensamma mål med omvårdnaden. I detta är det viktigt 

att identifiera vilka mål patienten själv har genom lyhördhet och uppmärksamhet. 

Sjuksköterskans kommunikationsförmåga gör det möjligt att identifiera patientens 

behov och stimulera till självinsikt och självtillit. Då patientdelaktigheten är en 

dynamisk process som förändras över tid är det viktigt med lyhördhet för 

förändringar i patientens upplevelse samt att målen för omvårdnaden förändras i fas 

med patientens tillstånd (Jewell, 1996). Att ha och få kunskap visade sig vara en 

viktig del i att känna delaktighet för deltagarna i studierna. Detta upplevde 

patienterna gav en större jämlikhet samt grund för beslutsfattande. Enligt 

Socialstyrelsen (2012) är information och kunskap en grund för delaktighet i den 

egna vården. Det innebär att den professionelle tillsammans med patienten jämlikt 

utbyter information och gemensamt tar ställning till olika behandlingsbeslut. 

Sjuksköterskan bidrar med evidensbaserad kunskap och beskriver dess för och 

nackdelar samt uppmuntrar patienten att aktivt ta del av beslut. Patienten bidrar 

genom sina egna erfarenheter, behov och värderingar. Det har visat sig att delat 

beslutfattande inom somatisk vård leder till ökade behandlingsresultat. 
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Resultatet i studien visar också att vårdorganisationens utformning har betydelse för 

upplevd delaktighet hos patienterna. Patienterna anpassar sig till den rådande 

vårdkulturen. Bristande kontinuitet med för många inblandade parter skapade 

otrygghet och upplevdes som hinder för delaktighet. Wolf, Carlström, Ekman (2014)  

anser att organisationen i dagens Hälso-och sjukvård bygger på en föråldrad syn på 

hur vård ska bedrivas. Att sätta sjukdom i centrum för vårdprocessen har historiskt 

sett varit mycket framgångsrikt där man inte haft tillgång till framgångsrika 

behandlingsmetoder i samma utsträckning. Idag har den moderna medicinens 

framgång lett till bättre behandlingsmetoder där det handlar om att stödja och 

bibehålla hälsa snarare än att som tidigare bota sjukdom. För att få en effektiv 

sammanhållen vård krävs att den medicinska kunskapen samt vårdorganisationen 

följer samma utveckling för en effektivare och mera framgångsrik vård. 

Deltagarna i denna litteraturstudie uppger att information bör vara individanpassad 

för att delaktighet ska uppnås. Patienterna uppger att informationen ofta är 

standardiserad och man uppger en önskan om information utifrån det egna 

perspektivet. Information bör ges både muntligt och skriftligt samt vid flera tillfällen 

för att patienterna ska ha tid att bearbeta informationen. Eldh et.al (2004;2006) 

redovisar i sina intervjustudier att delaktighet upplevs när man har förståelse för sin 

situation. Patienterna vill känna säkerhet och kontroll över sin situation. 

Informationen bör för att känna delaktighet vara individuellt anpassad. Man vill 

behandlas som en unik individ med respekt för enskilda kunskaper. Socialstyrelsen 

beskriver även att sjuksköterskan bör ta reda på om patienten förstått den 

information som han eller hon får. Patienten har även rätt till beslutsstöd eller 

hjälpdokument innan samtal för att i lugn och ro kunna fundera över sin situation 

samt formulera frågor.  

METODDISKUSSION 

Metoden som valdes för att besvara syftet var en litteraturstudie. Litteraturstudie är 

en metod som enligt Forsberg & Wengström (2013) används för att uppdatera och 

sortera vilken kunskap som redan finns inom ett specifikt område. Författarna tyckte 

att en litteraturstudie var en passande metod att undersöka vilka element som har 

betydelse för patienters upplevda delaktighet och det frambringade faktorer som 

svarade mot syftet 



16 
 

Sökmetod  

Datainsamlingen gjordes i databaserna Cinahl och PubMed och Scopus. Dessa 

databaser valdes för de lämpar sig bra när man söker forskning om omvårdnad allt 

enligt Forsberg & Wengström (2013). Endast artiklar på engelska valdes. Enligt 

Friberg (2012) är ett klart avgränsat område nyckeln till att hitta bra sökord och Polit 

& Beck (2013) hävdar att sökord bör innehålla nyckelorden i studiens syfte samt 

synonymer. Sökorden som utgjorde grunden för litteratursökningen var: “patient 

participation”, “experience”, “nursing care”, “patient perspective” och “patient 

perception”. 

Orden kombinerades ihop på många olika vis och sökregistret redovisades i bilaga 1. 

Endast de resultat som ledde till urval redovisas. Sökorden valdes utifrån studiens 

syfte och relevans. Flera dubbletter uppkom vid sökningarna som bekräftar att 

sökorden var relevanta och att sökområdet täcktes upp. 

Urvalskriterier 

Tidsintervallet inkluderade inledande artiklar från 2009-2014 för att få fram så 

aktuell forskning som möjligt då Friberg (2012) hävdar att forskning är en färskvara. 

Detta resulterade i för få hittade artiklar och författarna tog beslutet att flytta tillbaka 

tidsintervallet och ändra inklusions-kriteriet från 2009 till 2001. Författarna 

diskuterade om huruvida detta skulle påverka studiens slutsats då lite av de 

insamlade datan är 13 år gammal och om den då är fortfarande är relevant. Snellman 

(2011) skriver att patienter upplever det som betydelsefullt att få vara informerade 

och delaktiga och författarna gjorde den bedömningen att dessa känslor som också 

speglar studiens resultat är aktuella oberoende vilket år studien är genomförd. 

Urvalet består av åtta stycken kvalitativa artiklar. Kvalitativ forskning grundar sig på 

att försöka förstå en persons upplevelser och känslor. Förståelsen fördjupas genom 

att undersöka hur ett fenomen är skapat (Olsson & Sörensen, 2011). Studier som 

bygger på intervjuer ansågs lämpligt för att kunna besvara syftet. Inklusions- 

respektive exklusionskriterierna ska tydligt definieras och dokumenteras enligt 

Olsson & Sörensen (2011) för att kunna representera det valda ämnet. De artiklar 

som blev exkluderade från genomförda sökningar i databaserna svarade inte mot 

syftet som var att beskriva patienters upplevda delaktighet utifrån ett 

patientperspektiv.  
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Flera av artiklarna som kom upp vid sökningarna i databaserna tog upp ämnet 

personcentrerad vård. Detta upplevdes som frustrerande då författarnas ursprungliga 

idé för denna litteraturstudie handlade just om personcentrerad vård men att 

författarna avråddes fortsätta med denna idé p.g.a. oklarheter i definitionen inom 

hälso- och sjukvård av personcentrerad vård. 

Författarna upplevde det som väldigt utmanande att hitta studier som handlade bara 

om patienters upplevelse av delaktighet utifrån ett patientperspektiv och inte i 

kombination med personcentrerad vård. Författarna upplever att i flera av nyare 

studier representeras patienters delaktighet utifrån personcentrerad vård och det 

gjorde det svårt för författarna att hitta bra och exakt forskningsmaterial. Detta ledde 

till diskussioner mellan författarna om huruvida ett mindre utbud av artiklar kan leda 

till ett begränsat resultat och att om det kan ses som en svaghet. Problemet med att 

hitta artiklar upplevde författarna som stressande och det resulterad i mindre tid till 

resterande delar av litteraturstudien som även det kan ses som en svaghet med 

studien. 

 Kvalitetsgranskningen av artiklarna utgick från William, Stoltz & Bahtsevani (2011) 

bedömningsunderlag. Sex stycken av artiklarna bedömdes vara av hög kvalitet och 

två av medelkvalitet. I en av artiklarna var inte urvalet tydligt beskrivet och 

metodkritik saknades. I en annan var resultatredovisningen till en viss del bristande 

beskrivet men båda artiklarna inkluderades i alla fall då de svarade bra mot syftet. 

Sex av åtta artiklar bedömdes hålla hög vetenskaplig kvalitet. Det påvisar styrka i 

studien. 

Sju av de åtta inkluderade artiklarna bygger på studier som är genomförda i Sverige. 

Detta förvånade inte författarna då flera av tidigare exkluderade forskningsartiklar 

var genomförda i Sverige. Detta borde innebära att Sverige ligger i framkant när det 

gäller undersökningar om vårdupplevelser relaterade till delaktighet. Men så är inte 

fallet. Trots en hel del forskning kring ämnet halkar Sverige efter och det återstår 

mycket att göra (Myndighet för vårdanalys, 2014). Författarna letade inte specifikt 

efter studier som var genomförda i Sverige men det gjorde det lättare för dem att 

förstå och relatera till vad som beskrivs i artiklarna. 

Några av artiklarna är skrivna av samma personer och det kan upplevas som en 

svaghet i variation men det också ses som en styrka då personerna i fråga har forskat 
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mycket i ämnet ”patienters delaktighet” och kan bidra med en extra fördjupning i 

ämnet. Samtliga inkluderade artiklar som granskats har bedömts utifrån etiska 

riktlinjer av etiska kommittéer och det kan ses som en styrka. 

Analys 

Det finns många olika metoder för att analysera kvalitativa studier. Författarna valde 

innehållsanalys och utgick från Lundman & Hällgren Graneheim (2012) 

rekommendationer för hur en text kan granskas och tolkas. Författarna läste 

artiklarna med fokus på resultatdelen enskilt. Därefter diskuterades innehållet för att 

se att uppfattningen var samma hos båda. Författarna tycktes finna samma saker och 

det styrker resultatet. 

Fokus vid kvalitativ innehållsanalys är att identifiera och beskriva likheter och 

skillnader i texten genom kategorier och underkategorier. Detta görs genom att följa 

de olika stegen i analysprocessen. Författarna utförde momenten både enskilt och 

tillsammans men med en ständig dialog sinsemellan med syfte att säkerställa en hög 

nivå.  

Detta ledde fram till två huvudkategorier och sex underkategorier. 

Huvudkategorierna var ”Att bli bemött som en unik person avgörande för 

upplevelsen av delaktighet” och ”Förutsättningar för upplevelsen av delaktighet”. 

Underkategorierna var 1) Att betraktas som en hel person.2) Tillit och respekt i 

vårdrelationen.3) Personlig uppfattning. 4) Att ha och få kunskap.5) Organisationens 

utformning.6) Att få individanpassad information. 

Alla artiklar är skrivna på engelska som inte är författarnas modersmål. Detta kan 

innebära en risk för feltolkningar vid översättning. Författarna motverkade det 

genom att använde lexikon och diskutera med varandra under översättningen och att 

hela tiden ha originalartiklarna i fokus och hitta de grundläggande aspekterna som 

har en avgörande betydelse för syftet (Friberg, 2012). 

Forskningsetisk diskussion 

Författarna har ett ansvar att inte inkludera oetiska forskningsstudier där personers 

autonomi och integritet inte respekteras. Artiklarna i studien har granskats och 

bedömts utifrån etiska riktlinjer av etiska kommittéer vars grundprincip bygger på 

respekten för människovärdet (Olsson & Sörensen, 2011). 
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Varje forskare har även enligt Olsson & Sörensen (2011)  ett stort ansvar gällande det 

allmänna etiska ansvaret. Etiken hör samman med ärlighet om hur studien och dess 

resultat har översatts och tolkats. Resultat får inte fabriceras eller utelämnas för att 

stämma överens med forskarens åsikt och tankar (Polit & Beck, 2013). 

Artiklarna är valda utifrån litteraturstudiens syfte och inklusionskriterier och 

resultatet har redovisats vare sig de stödjer eller inte stödjer syftet. 

För att undvika oklarheter har författarna försökt vara noga med att använda korrekt 

referensteknik och en rätt sammansatt referenslista så att det är möjligt att 

kontrollera allt redovisat material.  
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KONKLUSION 

Denna litteraturstudie visar att en avgörande upplevelse för delaktigheten i den egna 

vården är en mera holistisk syn på patienten där den uppfattas som en unik person. 

För att vården och behandling ska bli framgångsrik är en tillitsfull relation, att känna 

sig respekterad samt lyhördhet för egna upplevelser en viktig bas. För att detta ska 

uppnås krävs förutsättningar i organisationens utformning, kunskap som grund för 

beslutsfattande och individuellt anpassad information. Då patienters inflytande och 

självbestämmande är bärande principer inom all hälso- och sjukvård är det viktig 

kunskap för sjuksköterskan hur detta upplevs ur ett patientperspektiv 

Vi drar slutsatsen att resultatet i detta arbete pekar på att patienterna i studierna vill 

ha ett förhållningssätt från personalens sida som kallas personcentrerad vård för att 

uppleva delaktighet.  Att bli bemött som en unik person är en av de bärande 

principerna i personcentrerad vår (Eldh, 2014). 

Huvudkategorierna i resultatet visar att bli bemött som en unik person är avgörande 

för upplevelsen av delaktighet samt att förutsättningarna som att få kunskap, att 

organisationen utformas så att delaktighet möjliggörs. Vidare behövs också 

individanpassad information som förutsättning för upplevd delaktighet.  
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Bilaga 1. Sökmatris och urval 

Tabell 2. Sökmatris och urval 

Databaser Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Urval 
1 * 

Urval 
2 * 

Urval 
3 * 

CINAHL ”patient 
participation” 

All adult 
År 2001-2014 

239 10 5 2 

PubMed Patient 
perception 
AND 

Patient 
participation 

AND 
Nursing care 

Adult 19+ 
English 
År 2004-2014 

200 10 4 2 

CINAHL ”patient 
participation” 
AND 

”experience” 

All adult 
År 2001-2014 

46 5 3 3 

CINAHL ”patient 

participation” 
AND 

”Patient 
perspective” 

All adult 

År 2001-2014 

6 1 1 1 

Totalt    28 13 8 

 

 

Urval 1 representerar artiklar valda utifrån titel * 

Urval 2 representerar artiklar valda utifrån lästa abstrakt ** 

Urval 3 representerar artiklar valda efter genomläsning och kvalitetskontroll ***  
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Bilaga 2. Tabell 2. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning  

 

Författare 

(År) 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Aasa,A. 
Hovbäck,M. 

Berterö,C. 
 

(2013) 
 
Sverige 

The importance of 
preoperative 

information for 
patient participation 

in colorectal surgery 
care 

Vikten av 
preoperativ 

information för 
patienten 

delaktighet inom 
kolorektal kirurgi 
vård 

Kvalitativ studie 
Intervjuer 

Fenomenologisk 
analys 

12 st 
 

46-73 år 
 

3 kvinnor 
9 män 

5 teman 
 

– att bli sedd 
– säkerhet 

– ansvar 
– förtroende 
– delaktighet 

Hög 

Frank, 
C.,Asp,M. 

Dahlberg,K 
 

(2009) 
 
Sverige 

 

Patient participation 
in emergency care-  

A phenomenographic 
study 

based on patients 
lived experience 

Att beskriva 
patienters 

kvalitativt olika 
uppfattningar om 

deras delaktighet i 
sin vård på en 
akutvårdsavdelning 

Kvalitativ studie 
 

 Intervjuer med 
öppna frågor.  

 
Fenomenologisk 
analys metod 

 

9 st 
 

26-73 år 
 

4 kvinnor  
5 män 

3 Kategorier 
 

– Att bli 
uppmärksammad 

– Brist på 
uppmärksamhet 
– Eget utrymme 

Hög 

Larsson, I. 

Sahlsten,M. 
Segesten,K. 

Plos,K 
 
(2011a) 

 
Sverige 

Patients perceptions 

of barriers for 
participation in 

nursing care 

Att undersöka 

hinder för patienters 
delaktighet inom 

vården 

Kvalitativ studie 

Del av en större 
studie där både 

patienter och 
sjuksköterskor 
ingår 

 
Kvalitativ 

innehålls analys 
 

26 st 

32-87 år 
8 kvinnor 

18 män 

4 kategorier 

 
– egen oförmåga 

– brist på empati 
– dominerande 
attityd 

– strukturella 
hinder 

Hög 

Larsson,I. Patients perceptions Att identifiera olika Kvalitativ studie 18 st 2 huvudtema: Medel 



26 
 

Författare 
(År) 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Sahlsten,M. 
Segesten,K. 

Plos,K. 
 

(2011b) 
 
Sverige 

of nurses behavior 
that influence patient 

participation: 
Acritical incident 

study 

beteende hos 
sjuksköterskor som 

påverkar patienters 
delaktighet i 

omvårdnaden 

 
Semistrukturerad  

Intervjuer 
 

Del av en större 
studie där både 
patienter och 

sjuksköterskor 
ingår 

 

 
28-91 år 

 
9 kvinnor 

8 män 
 
 

 
– stimulering av 

patienters 
delaktighet 

– hinder för 
patienters 
delaktighet 

Larsson,I. 

Sahlsten,M. 
Sjöström,B. 
Lindencrona,C. 

Plos,K. 
 

(2007) 
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A Grounded Theory 

study 
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meningen med 
patienters 
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vården – patient 
perspektiv 

Kvalitativ studie 
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patienter och 
sjuksköterskor 

ingår 
 
Analysmetod 

Grounded theory 

26 st 

 
32-87 år 
 

8 kvinnor 
18 män 

4 kategorier 

– inbjudande miljö 
– känslomässig 
respons 

 
överensstämmelse 

– rättigheter 

Hög 

Malmgren,M. 

Tornvall,E. 
Jansson,I. 

 
(2014) 
 

Sverige 
 

Patients with hip 

fracture: Experiences 
of participation in 

care 

Att beskriva 

patienters 
erfarenheter av 
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innehållsanalys 
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Nordgren,S. Patients perceptions Att beskriva Kvalitativ studie 17 st 3 kategorier Hög 
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Fridlund,B 
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situationer 
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11 män 

 
– förtroende 
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– en känsla av 

maktlöshet 

Penney,W. 

Wellard,S 
 
(2007) 

 
Australien 

Hearing what older 

consumers say about 
participation in their 
care 

Att undersöka 

äldres uppfattning 
om deras 
delaktighet i 

omvårdnaden 

Kvalitativ studie 

 
Intervjuer 
 

36 st 

 
<70 år 
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delaktighet 

Medel 

 

 


