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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Hälso- och sjukvården har enligt lag ansvar att främja patientens delaktighet och 

självbestämmande. Trots detta uppstår brist i kommunikationen mellan patient och personal 

och upplevelser om att patienter inte får vara delaktiga i sin vård skapas. Enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska är dennes uppgifter att kunna planera 

och genomföra omvårdnad i partnerskap med patienten och samverka i team för ett 

gemensamt lärande och beslutsfattande för att uppnå en god och säker hälso- och sjukvård. 

Det finns flera faktorer som kan påverka upplevelsen av delaktighet. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad patienter har för upplevelser av och 

preferenser för delaktighet i sin egen vård. 

 

Metod: En litteraturöversikt med deskriptiv syntes av 13 vetenskapliga artiklar. Databasen 

PubMed användes vid datainsamlingen. En granskningsmall från SBU har används för att 

bedöma kvaliteten på artiklarna.  

 

Resultat: Resultatet delas upp i två teman: Upplevelser av delaktighet och preferenser för 

delaktighet. Vissa patienter hade goda upplevelser av delaktighet där ett teamarbete 

tillsammans med sjukvårdspersonalen och god information spelade stor roll. Andra patienter 

hade dock negativa upplevelser av delaktighet på grund av brister i relationen med personal, 

informationen och organisationen. Patienternas preferenser för delaktighet var att ges mer 

information kring sitt tillstånd och planering av vård och behandling. De ville även bli 

lyssnade på och sedda som individer och inte reduceras till sin sjukdom. 

 

Slutsats: En fungerande relation mellan patient och personal samt lättillgänglig och 

personanpassad information är vitalt för patientdelaktigheten. Ett personcentrerat 

förhållningssätt har potentialen att uppnå detta vilket möjliggörs av en välbemannad och 

välorganiserad sjukhusmiljö. Ytterligare forskning om patientdelaktighet behövs för att kunna 

dra starkare slutsatser.  

 

Nyckelord 
Omvårdnad, Patientinflytande, Patientnavigering, Patientpreferens, Personcentrerad vård 

 



ABSTRACT 
Background: According to the Swedish law, health care is responsible for promoting the 

patient's participation and self-determination. Nevertheless, there is a lack of communication 

between the patient and staff and experiences that patients may not be involved in their care 

arise. According to the competency description for a qualified nurse, his / her tasks are to be 

able to plan and implement nursing in partnership with the patient and collaborate in teams 

with one another for joint learning and decision-making in order to achieve good and safe 

health care. There are several factors that can influence the experience of participation. 

 

Purpose: The purpose of this study is to investigate patients' experiences and preferences for 

participation in their own care. 

 

Method: A literature review with descriptive synthesis of 13 scientific articles. The PubMed 

database was used in the data collection. A review template from SBU has been used to 

assess the quality of the articles. 

 

Results: The results are divided into two themes: Experiences of participation and 

preferences for participation. Some patients had good experiences of participation in which a 

team work together with the healthcare staff played a major role. Other patients experienced 

negative experiences of participation due to deficits in organization, information and their 

relationship with the staff. The patients' preferences for participation was to get more 

information about their condition and planning of care and treatment. They also wanted to be 

listened to and seen as individuals and not reduced to their illness. 

 

Conclusion: A good relationship between patient and staff as well as easily accessible and 

personalized information is vital to patient participation. A person-centered approach has the 

potential to achieve this, which is made possible by a well-staffed and well-organized 

hospital environment. Further research on patient participation is needed to be able to draw 

stronger conclusions. 
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INTRODUKTION 
Ordet patient härstammar från ett latinskt uttryck som kan översättas till någon som 

genomlider något (Ernby, 2009). Att som sjuksköterska stärka en individ som genomlider 

något till den grad att han eller hon känner sig delaktig i sin vård och behandling kan låta som 

en utmaning i sig. Den kliniska omvårdnaden grundar sig på fyra etiska principer: att göra 

gott, att inte skada, att värna om autonomi och rättvisa samt att visa barmhärtighet (Almås, 

Stubberud & Grønseth, 2011). Patientdelaktighet är därför viktigt av flera anledningar, bland 

annat för att inte öka vårdlidandet (Arman, 2012). 

 

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård är ett förhållningssätt som beskrivs som önskvärt i nationella riktlinjer 

och policydokument i bland annat Sverige, Norge, USA, Storbritannien och Australien 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Institute of Medicine (2001) definierar sex 

dimensioner av personcentrerad vård: (1) respekt för patientens värderingar, preferenser och 

behov; (2) information, kommunikation och utbildning; (3) koordination och integration av 

vården; (4) emotionellt stöd; (5) fysisk bekvämlighet och slutligen (6) involvering av 

anhöriga. Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC, lägger fram tre 

nyckelbegrepp för personcentrerad vård: partnerskap, patientberättelse och dokumentation 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Personcentrerad vård börjar med partnerskapet, som 

inkluderar utbytet av information och beslut som tas i samråd. I beslut om hur vården ska 

utföras och vilka behandlingar som är aktuella är patientberättelsen en viktig bakgrund. 

Fokuset flyttas från sjukdomen till personen när patientens upplevelser, känslor, 

uppfattningar och preferenser tas i beaktning. Dessa legitimeras när de får ta plats i 

dokumentationen och bör enligt forskarna vara lika viktiga att dokumentera som provsvar 

(Ekman et al., 2011). Grundantagandet för personcentrerad vård är att vem som helst kan 

drabbas av ohälsa och att personen då inte blir sin sjukdom utan fortfarande har mer 

komplexa behov än medicinsk eller kirurgisk behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). 

 

Personcentrerad vård har visats ha positiv inverkan på vårdresultat (Cloninger, 2010; Olsson, 

Ung, Swedberg & Ekman, 2013). Hos hälso- och sjukvårdspersonal har det även visats 

minska både arbetsrelaterad stress (Jeon et al., 2012) och samvetsstress (Edvardsson, 
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Sandman, & Borell, 2014). Personcentrerad vård i kombination med hälsokompetens - 

individens förmåga att förstå hälsoinformation - korrelerar med patientmakt (Castro, 

Regenmortel, Vanhaecht, Sermeus, & Hecke, 2016). Både evidensbaserad vård och ett 

patientcentrerat förhållningssätt räknas till sjuksköterskans kärnkompetenser (Leksell & 

Lepp, 2013).  

 

Enligt kompetensbeskrivningen för en legitimerad sjuksköterska är dennes uppgifter att 

kunna planera och genomföra omvårdnad i partnerskap med patienten och samverka i team 

för ett gemensamt lärande och beslutsfattande för att uppnå en god och säker hälso- och 

sjukvård. Värdighet och integritet ska bevaras och patienten ska känna sig sedd och förstådd 

som den individ den är med sina individuella behov, resurser och förväntningar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterskan 

genomföra god omvårdnad med respekt för patientens värderingar, vanor och trosuppfattning. 

Sjuksköterskan ska även värna om en vårdmiljö där mänskliga rättigheter och värderingar 

respekteras (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b).  

 

Om patientdelaktighet 

Patientdelaktighet historiskt 

Patientdelaktighet har inte alltid varit lagstadgat i Sverige och inte heller varit en del av 

hälso- och sjukvårdskulturen. Förr sågs det som självklart att besluten som rörde en patient 

fattades av vårdpersonalen. Enligt SBU (2017), Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering, var det först under mitten av 1900-talet som individens autonomi började få fäste 

i samhället och därmed följaktligen inom hälso- och sjukvårdskulturen. Patientdelaktighet har 

sedan detta växt internationellt som en viktig del av sjukvården och var 2013 en del av 

världshälsoorganisationens "call to action" (WHO, 2020). 

 

Patientdelaktighet som begrepp 

Enligt en publikation från SBU avgränsas ofta begreppet patientdelaktighet till medverkan i 

beslut och behandling. De skriver att "I ett bredare perspektiv ingår även att patienten kan 

tillägna sig och tillämpa kunskap om symtom, sjukdom och behandling, men också att 

patienten kan förmedla kunskap och erfarenheter till personalen" (SBU, 2017, s 7). 

Inledningsvis innebar begreppet delaktighet i beslut som rörde vård och behandling. Idag 
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finns mycket forskning om vad begreppet patientdelaktighet innebär, från ett 

patientperspektiv, som stödjer idén om att det är djupare än så (SBU, 2017).  

 

Lagar och styrdokument om patientdelaktighet 

Självbestämmande 

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) står det att hälso- och sjukvården ska bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet samt att goda kontakter mellan 

patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen ska främjas. År 2014 trädde Patientlagen i kraft 

som ett komplement till Hälso- och sjukvårdslagen. Lagen syftar till att stärka och tydliggöra 

patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 

Patienten ska även få möjlighet att välja bland behandlingsalternativen (SFS, 2014:821). En 

förutsättning för att göra ett sådant val är dock att man som patient blivit informerad och fått 

förståelse för vad behandlingarna innebär (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Information 

Enligt Patientlagen ska patienter delges information om bland annat sitt hälsotillstånd, de 

metoder som finns för undersökning, vård och behandling samt väsentliga risker för 

komplikationer och biverkningar. Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke, 

även om undantag finns (SFS, 2014:821). Försäkrar man sig som hälso- och 

sjukvårdspersonal om att informerat samtycke finns, exempelvis genom att hjälpa patienten 

att förstå fördelar och risker, har lagen med andra ord följts. Det bör finnas fungerande rutiner 

för hur och när information ges och hur sjukvårdspersonalen försäkrar sig om att patienten 

har förstått (Socialstyrelsen, 2015). Informationen ska även vara anpassad för patienten (SFS, 

2014:821). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b) 

är sjuksköterskan ansvarig för att patienter ska få lämplig och korrekt information på ett 

anpassat sätt. Patienten ska uppleva att denne har fått tillräckligt god och anpassad 

information för att samtycka till omvårdnad eller behandling, alternativt för att nyttja rätten 

att välja eller avstå behandling. Överanvändning av medicinska termer har visats hindra 

delaktigheten för vissa patienter (Choy et al., 2007; Donnelly et al., 2013). 
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Tidigare forskning  

Patienternas perspektiv på delaktighet 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har publicerat den svenska delen av en 

internationell kvantitativ studie från 2016 som jämförde patientdelaktigheten i 11 olika 

länder. Över 7000 svenskar deltog i studien. Resultatet påvisade ett sjunkande förtroende för 

svensk hälso- och sjukvård. Deltagarna upplevde även sämre tillgänglighet samt att de inte 

fick ta del av information och vara delaktiga i sin egen vård. Dessa upplevelser har sedan 

tidigare gjorda undersökningar försämrats (Vårdanalys, 2016). 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv på patientdelaktighet 

Patientdelaktighet har visat sig öka sjuksköterskors arbetstillfredsställelse och engagemang 

enligt en kinesisk studie (Ding et al., 2019). Enligt en thailändsk studie ser sjuksköterskor 

patientdelaktighet som ett bra sätt att öka patienternas självständighet, om än utmanande och 

komplext i praktiken (Pongthavornkamol et al., 2018). En svensk enkätstudie där 

sjuksköterskor och arbetsterapeuter deltog visade på ett alternativt perspektiv: att 

patientdelaktighet innebär en patient som gör som den blir tillsagd och följer hälso- och 

sjukvårdspersonalens instruktioner (Holmqvist et al., 2019). 

 

Hinder enligt personalen 

En svensk studie publicerad i Läkartidningen där sjuksköterskor och läkare intervjuades 

drogs slutsatsen att patientmedverkan skulle "underlättas av strukturellt stöd i form av mer 

tillgänglig tid för att etablera förtroendefulla patientrelationer samt rutiner och verktyg" 

(Nilsen et al., 2017, s 4). En annan svensk studie som utforskade hinder och möjligheter för 

delaktighet där läkare intervjuades visade också på avsaknad av organisatoriskt stöd, 

inklusive tidsbrist och därmed minskad möjlighet till god kontakt (Schildmeijer et al., 2018). 

 

Teoretisk referensram 

Denna studie utgår ifrån Katie Erikssons omvårdnadsteoretiska perspektiv, där ett centralt 

begrepp är lidande. Eriksson pratar om tre olika former av lidande inom vården: 

sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande är det lidande patienten får i 

samband med sin sjukdom och behandling. Livslidande innefattar hela människan och hennes 

livssituation. Vårdlidande innebär vård på ett ovärdigt sätt och kan delas in i fyra kategorier: 
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kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård 

(Eriksson, 2000). Vårdlidande är det lidande som främst kommer att tas upp i denna studie. 

Eriksson menar på att upplevelsen av att inte bli räknad med eller bli tagen på allvar kan 

orsaka ett oändligt lidande. Att dessutom varje försök till kontakt upplevs som meningslöst 

bidrar till en känsla av hopplöshet (Eriksson, 2018).  

 

Ett annat centralt begrepp i Erikssons teori är relationen mellan patient och vårdare, som hon 

menar ska byggas på ömsesidighet och är en grund i vårdandet och en förutsättning för en 

fungerande vårdprocess. Patienten ska få möjlighet att uttrycka sina aktuella problem, behov 

och begär (Eriksson, 2018) men att reduceras till ett vårdobjekt och inte bli sedd som den 

man är bakom sjukdomen är ett stort hinder för relationen (Eriksson, 2000). Slutligen menar 

hon att vårdandets kärna är tro, hopp och kärlek. Hon menar att inre frihet är en god 

utgångspunkt för helande och möjliggörs av dessa tre element (Eriksson, 2018). Dessa 

element skulle kunna tolkas och översättas i praktiken som tilltro till den vårdande 

personalen, hopp om god hälsa och att bli bemött på ett kärleksfullt sätt. 

 

Katie Erikssons omvårdnadsteori ansågs relevant eftersom att författarna anser att begreppen 

vårdlidande, den vårdande relationen och den inre friheten är starkt sammankopplade med 

patientdelaktighet. Exempel på icke fungerande patientdelaktighet återfinns också i teorin; att 

bli behandlad på ett ovärdigt sätt, att inte få möjlighet att uttrycka sig och att inte få ta plats i 

partnerskapet. I teorin ingår även den vårdande relationen och att patienten ska få möjlighet 

att bli hörd och sedd, vilken också är kopplat till delaktighet. 

 

Problemformulering 

Varje patient har unik kännedom om sig själv, sina behov, förväntningar och resurser. För att 

vården ska vara av god kvalitet är det viktigt att alla personer i teamet är delaktiga och 

välinformerade, inklusive patienten och dess anhöriga. Ömsesidig respekt och förståelse är 

grundpelare i relationen mellan patient och personal. En viktig och central del av relationen är 

kommunikation och lyhördhet. Som sjuksköterska är det viktigt att organisera arbetssättet så 

att patienterna kan vara delaktiga (Socialstyrelsen, 2019). En kvantitativ internationell studie 

påvisar ett sjunkande förtroende för svensk hälso- och sjukvård samt att patienter upplever 

både delaktighet och information som otillräckliga (Vårdanalys, 2016). Med bakgrund av 

5 



 

detta, hur den västerländska kulturen förändrats och att Patientlagen är relativt ny och inte 

hunnit ha tydlig effekt ännu finns ett behov av en litteratursammanställning med aktuell 

forskning från olika länder om hur delaktigheten inom vården ser ut idag. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vad patienter har för upplevelser av och preferenser 

för delaktighet i sin egen vård. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka upplevelser har patienter av delaktighet i sin egen vård? 

2. Vilka preferenser har patienter för delaktighet i sin egen vård? 

 

METOD  

Design  

Studien är en litteraturöversikt med deskriptiv design. Metoden litteraturöversikt valdes 

eftersom den kan användas för att sammanställa kunskapsläget inom ett ämnesområde 

(Forsberg & Wengström, 2016). Deskriptiv design kan enligt Polit och Beck (2012) användas 

i syfte att undersöka individers upplevelser, känslor, åsikter och föreställningar.  

 

Sökstrategi 

Urval av databaser 

Som datainsamlingsmetod för denna studie användes sökning i PubMed, som är en bred 

databas med främst engelskspråkiga artiklar och täcker både medicin och omvårdnad enligt 

Forsberg och Wengström (2016). Använda söktermer presenteras i Tabell 1. 

 

Specificering av sökord och avgränsningar 

Tabell 1. Sökord 

Interview OR 
qualitative 

Patient* 
(trunkerat) 

"Patient Participation" Experience* 
(trunkerat) 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier:  
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● Artikeln måste besvara syftet och frågeställningarna 

● Artikeln får inte vara äldre än 6 år 

● Artikeln måste kunna läsas utan kostnad och finnas tillgänglig i fulltext 

● Artikeln måste behandla patientperspektivet 

● Artikeln måste vara en originalartikel 

● Artikeln måste vara publicerad på engelska 

● Studien ska vara utförd i ett västerländskt land 

 

Exklusionskriterier:  

● Artiklar som inkluderar patienter under 18 år 

● Artiklar som behandlar specialistområden, exempelvis psykiatri eller barnafödande 

● Artiklar som bedöms ha låg kvalitet vid kvalitetsanalysen 

● Artiklar som inte redovisat att de blivit godkända av en etisk kommitté  

 

Sökresultat 

Resultatet av sökningarna presenteras i tabell 2. De utvalda 21 artiklarna lästes igenom 

enskilt av denna studies författare. Varje artikel diskuterades för att få en mer objektiv syn på 

kvaliteten och huruvida de besvarade syftet och frågeställningarna. Under jämförelsen av 

fynden och kvalitetsgranskningen föll ytterligare åtta artiklar bort med anledning att de inte 

besvarade syftet eller frågeställningarna och hade för låg kvalitet. De kvarvarande 13 

artiklarna undersöktes individuellt och vid resultatet av kvalitetsgranskningen bedömdes 11 

artiklar uppnå hög kvalitet och 2 artiklar medelhög kvalitet. För översiktlig sammanställning 

av artiklarna se bilaga 1. 

 

Tabell 2. Resultat av sökningarna 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
sammanfattningar 

Utvalda artiklar 
till granskning 

Artiklar 
lästa i 

fulltext 

Inkluderade 
artiklar 

PubMed (interview* 
OR 
qualitative) 
AND patient* 
AND "patient 
participation" 
AND 
experience* 

'Gratis i fulltext' 
och 
'Publicerade 
inom de 5 
senaste åren' 
markerades som 
kriterier i 
PubMed. 

364 
artiklar 

107 
sammanfattningar 

21 artiklar 
bedömdes svara på 
syfte, 
frågeställningar och 
inklusions- och 
exklusionskriterier 
efter genomläsning 
av rubrik och 
sammanfattningar 

21 
artiklar 

13 artiklar 
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Studiernas design 

Studierna som används i arbetet har huvudsakligen deskriptiv design. 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Artiklarna har granskats med hjälp av SBU:s granskningsmall för bedömning av studier med 

kvalitativ metodik (SBU, 2017). Mallen består av 20 poängsatta frågor, där svarsalternativen 

är "ja", "nej" och "oklart". Ett "ja" eller "nej" som anses positivt respektive negativt för 

kvaliteten tilldelas två respektive noll poäng. Ett oklart svar tilldelas ett poäng. Den högsta 

möjliga poängsumman är 40. Bedömningsmässigt innebär poäng under 36 som låg kvalitet, 

36-37 medelhög kvalitet och 38-40 hög kvalitet. Artiklar som fick under 36 poäng bedöms ha 

bristande kvalitet och exkluderades från studien. 

 

Resultatanalys 

I de artiklar där annan data än kvalitativ metod använts, har endast den kvalitativa delen 

presenterats. I fallet där artikeln innehåller ett annat perspektiv förutom patientperspektivet, 

exempelvis hälso- och sjukvårdspersonalens eller anhörigas upplevelser, behandlas endast 

patientens. 

 

Resultatet har delats upp i två teman utifrån frågeställningarna: upplevelser respektive 

preferenser. Artiklarnas resultat lästes genomgående flera gånger och understrykningar 

gjordes där relevant information som svarade på frågeställningarna hittades. Den relevanta 

informationen grupperades när ett resultat återfanns i flera källor. Baserat på de mönster som 

kunde identifieras i resultatet som helhet skapades kategorier och subkategorier, under vilka 

resultaten kunde sorteras in (Forsberg & Wengström, 2016). Resultaten har slutligen 

sammanfattats och presenteras i en tabell (se bilaga 1). 

 

Forskningsetiska överväganden  

Denna studies etiska motivering är att den syftar till att framföra patienters upplevelser av och 

preferenser för patientdelaktighet, som är ett viktigt och erkänt begrepp inom vården. 

Eftersom arbetet använder sig av vetenskapliga empiriska studier var ett krav att artiklarna 
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godkänts av en etisk kommitté samt följer forskningsetiska principer och regler (Polit & 

Beck, 2012). I denna studie har de empiriska studierna som inte kan redovisa att de blivit 

godkända av en sådan granskning exkluderats. Studierna har även granskats enligt SBU:s 

granskningsmall för kvalitativa studier (SBU, 2017). Studier som anses vara av låg kvalitét 

enligt granskningsmallen har exkluderats i detta arbete. 

 

Det anses inte vara etiskt att enbart presentera resultat som stödjer forskarens egen 

uppfattning (Forsberg & Wengström, 2016). I denna studie är därför det enda som påverkat 

valet av artiklar huruvida de bedömts svara mot syftet och frågeställningarna, uppfyller 

kriterierna samt klarat kvalitetsgranskningen. Inga resultat har medvetet uteslutits, även om 

vilka resultat som bedömts relevanta att ha med och hur resultatsyntesen gjorts kan ha 

påverkats av författarnas förförståelse om ämnet. 
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RESULTAT 

Resultatet i denna litteraturöversikt utgår från 13 kvalitativa studier. 10 från Europa (Forsman 

et al., 2019; Ibrahim et al., 2018; Mako et al., 2016; Nyborg et al., 2016; Rawson et al., 2016; 

Selman et al., 2016; van Dongen et al., 2017; Wolf et al., 2017; Ziebland et al., 2014; 

Årestedt et al., 2019), två från USA (Fuller et al., 2016; Hajizadeh et al., 2014) och en från 

Australien och Kanada (Phillips et al., 2014). Studierna publicerades mellan 2014-2019 (se 

bilaga 1).  

 

Syftet med denna studie var att undersöka vad patienter har för upplevelser av och 

preferenser för delaktighet i sin egen vård. Frågeställningarna lyder: 1. Vilka upplevelser har 

patienter av delaktighet i sin egen vård? 2. Vilka preferenser har patienter för delaktighet i sin 

egen vård? Resultatet redovisas i två teman, direkt översatta från respektive frågeställning. 

Kategorisering av resultat redovisas i tabell 3. 

 

Tabell 3. Kategorisering av resultat 

Tema  Kategori  Subkategori 

Upplevelser av delaktighet Positiva upplevelser av delaktighet God relation med personalen 

God information 

Negativa upplevelser av delaktighet Bristande relation med personalen 

Brister i information 

Brister i organisationen  

Relationen mellan patient och personal 
(inga subkategorier) 

Preferenser för delaktighet  

Information om vården 
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En översikt över identifierade subkategorier och vilka artiklar som behandlar de olika 

subkategorierna i sina resultat presenteras i tabell 4. Tabellen inkluderas för att få en 

överblick och illustrera hur många av artiklarnas respektive resultat som återfinns i varje 

enskild subkategori. 

 

Tabell 4: Resultatöversikt 

Subkategorier 
Forsman 

et al. 

Fuller et 

al. 

Hajizadeh 

et al. 

Ibrahim 

et al.  

Mako et 

al. 

Nyborg 

et al. 

Phillips 

et al. 

Rawson 

et al. 

Selman 

et al. 

van 

Dongen 

et al. 

Wolf et 

al. 

Ziebland 

et al. 

Årestedt 

et al. 

(Upplevelser av) 

God relation med 

personalen 

X X X X X X X  X  X X X 

(Upplevelser av) 

God information 
X   X     X  X   

(Upplevelser av) 

Bristande relation 

med personal  

 X  X  X  X X   X  

(Upplevelser av) 

Brister i 

information 

X X  X  X X X X X X  X 

(Upplevelser av) 

Brister i 

organisationen 

X X X X X X X X X X X X X 

(Preferenser för) 

Relationen mellan 

patient och 

personal 

X X X X X X X  X X X X X 

(Preferenser för) 

Information om 

vården 

X X X X X X X X X X X X X 
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Upplevelser av delaktighet 

Positiva upplevelser av delaktighet 

God relation med personalen 

Att tillsammans med vårdpersonalen skapa en god relation upplevdes viktigt för att 

patienterna skulle känna sig delaktiga i sin vård och att få känna sig hörda (Ibrahim et al., 

2018; Wolf et al., 2017). Välfungerande kommunikation, respekt och lyhördhet från 

personalens sida underlättade för att patienten skulle känna sig som en del av teamet (Ibrahim 

et al., 2018). Patienter upplevde även att öppenhet och kontinuitet från vårdpersonalens sida 

förbättrade deras möjligheter för delaktighet (Årestedt et al., 2019). 

 

Patienterna upplevde att de på olika sätt fick vara delaktiga och involverade i sin vård 

(Forsman et al., 2019; Fuller et al., 2016; Hajizadeh et al., 2014; Ibrahim et al., 2018; Mako 

et al., 2016; Nyborg et al., 2016; Phillips et al., 2014; Wolf et al., 2017; Ziebland et al., 2014; 

Årestedt et al., 2019). Vissa uttryckte att de upplevde sig arbeta tillsammans i ett team med 

hälso- och sjukvårdspersonalen, (Fuller et al., 2016; Ibrahim et al., 2018; Phillips et al., 2014; 

Wolf et al., 2017) även om de lät läkare fatta besluten (Fuller et al., 2016). De patienter som 

fick ta del av vårdplaneringen kände sig mer delaktiga (Forsman et al., 2019; Wolf et al., 

2017). När personalen förklarade och erbjöd olika vård- och behandlingsalternativ blev 

patienterna automatiskt involverade (Fuller et al., 2016; Ibrahim et al., 2018; Selman et al., 

2016) och de kunde medverka i diskussioner om val av behandling (Wolf et al., 2017). Detta 

gjorde att patienterna kände att det fanns möjlighet att ifrågasätta eller avstå behandlingen 

(Wolf et al., 2017).  

God information 

Att bli informerad kring hur vården skulle genomföras, vilka undersökningar som planerades 

samt när eventuell utskrivning blev aktuell ökade känslan av delaktighet bland patienterna 

(Forsman et al., 2019; Ibrahim et al., 2018; Selman et al., 2016; Wolf et al., 2017). De 

uppskattade även när de fick information om vilka läkemedel som ordinerats samt eventuella 

biverkningar (Wolf et al., 2017). Patienterna kände sig mer delaktiga när hälso- och 

sjukvårdspersonal tog sig tid att förklara och svara på frågor (Selman et al., 2016) och gav 

skriftlig information (Forsman et al., 2019).  
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Negativa upplevelser av delaktighet 

Bristande relation med personal 

Patienterna upplevde att de inte fick vara fullständigt delaktiga i beslut som rörde deras vård, 

vilket visade på en bristande relation mellan patienten och vårdpersonalen (Fuller et al., 2016; 

Ibrahim et al., 2018; Rawson et al., 2016; Selman et al., 2016; Ziebland et al., 2014). 

Patienterna upplevde att de inte hade något val när de fick två alternativ men läkaren starkt 

föredrog det ena (Fuller et al., 2016). Vissa upplevde att läkaren föredrog ett särskilt 

behandlingsalternativ och verkade se det som så självklart att han eller hon inte ens tog upp 

och diskuterade andra alternativ med patienten (Ibrahim et al., 2018). Vissa patienter kände 

sig övertalade att acceptera den behandling som erbjöds (Ziebland et al., 2014) vilket 

resulterade i frustration över att inte få vara med i beslutet (Rawson et al., 2016). Vissa av 

patienterna såg det även som normalt att personalen inte frågade om deras åsikter utan hade 

förståelse för att de höll sig till avdelningsrutinerna (Nyborg et al., 2016).  

Brister i information 

Patienterna upplevde bristande information om hur vården var planerad och skulle 

genomföras (Forsman et al., 2019; Fuller et al., 2016; Ibrahim et al., 2018; Nyborg et al., 

2016; Van Dongen et al., 2017) De upplevde även att de inte fick någon information om de 

läkemedel som ordinerats (Forsman et al., 2019; Fuller et al., 2016; Rawson et al., 2016), 

exempelvis läkemedelsnamn, hur länge de skulle ta medicinen eller om eventuell 

upptrappning/nedtrappning. Att inte få denna information från vårdpersonalen gav en 

upplevelse av lägre känsla av delaktighet (Forsman et al., 2019, Ibrahim et al., 2018) och 

minskad kontroll över situationen (Rawson et al., 2016).  

 

Patienterna upplevde att information som diskuterats på de interprofessionella mötena 

glömdes bort att vidarebefordras till patienten (Van Dongen et al., 2017) och att brist på 

information om avdelningsflytt och olika typer av undersökningar fanns (Nyborg et al., 

2016). De upplevde även att en långsiktig plan antingen inte fanns eller inte delades med dem 

(Selman et al., 2016). Patienter förstod många gånger inte varför vissa åtgärder vidtogs och 

informerades inte heller om varför. En patient fick till exempel bara höra att mobilisering och 

kost var viktigt men fick aldrig höra varför. Vissa patienter ansåg sig inte ha tillräckligt med 
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kunskap, vilket gjorde dem mer passiva i beslutstagandet och att de istället förlitade sig på 

vårdpersonalens råd (Ibrahim et al., 2018). Andra uttryckte frustration över att behöva ta 

beslut utan att ha fått tillräckligt med information (Fuller et al., 2016).  

 

Bullriga miljöer försvårade för att patienten skulle höra och förstå informationen (Forsman et 

al., 2019). Vissa patienter upplevde att alldeles för mycket information gavs på en gång, 

vilket gjorde det svårare att minnas och förstå (Selman et al., 2016). Många saknade även 

skriftlig information (Forsman et al., 2019; Ibrahim et al., 2018; Selman et al., 2016). 

Patienter med särskilda behov ansåg att de inte fick informationen anpassad efter sin situation 

(Ibrahim et al., 2018). Patienterna upplevde även att personalen använde medicinsk 

terminologi, vilket gjorde att de inte riktigt förstod vad som sades och att de själva var 

tvungna att ta reda på vad det betydde (Forsman et al., 2019; Rawson et al., 2016; Årestedt et 

al., 2019). När de läste på själva upptäckte de biverkningar som upplevdes obehagliga och 

som ingen hade berättat om. De önskade att vårdpersonal hade berättat om dessa för att kunna 

få en individanpassad förklaring och svar på sina frågor (Rawson et al., 2016).  

 

Några av patienterna upplevde att de själva behövde ta initiativet och ställa frågor för att få 

reda på viss information (Rawson et al., 2016). Andra upplevde att de inte vågade eller fick 

chans att ställa frågor (Phillips et al., 2014; Selman et al., 2016). De upplevde även att de inte 

fick svar på frågorna de ställde, framförallt om de vistades kort tid på sjukhuset för en enklare 

behandling (Wolf et al., 2017). 

Brister i organisationen 

I samtliga artiklar kunde brister i organisationen identifieras som ett hinder för 

patientdelaktighet. Patienterna upplevde sjukhusmiljön som väldigt stressig, bland annat på 

grund av personal- och platsbrist (Forsman et al., 2019; Ibrahim et al., 2018; Mako et al., 

2016; Nyborg et al., 2016; Wolf et al., 2017). Vissa ansåg att det var för mycket olika 

personal involverade och upplevde bristande kontinuitet och koordinering (Forsman et al., 

2019; Selman et al., 2016). Detta var ett hinder för att bygga ett förtroende och en relation 

(Nyborg et al., 2016) och vissa patienter blev mer passiva i beslutsfattandet då de inte ville 

störa eller vara i vägen (Wolf et al., 2017).  
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Vissa gånger hade utskrivningen planerats i förväg men andra gånger behövde patienterna 

skrivas ut hastigt på grund av platsbrist. Några av dessa kom tillbaka på grund av att de inte 

varit tillräckligt friska vid hemgång (Ibrahim et al., 2018). Vissa patienter skrevs ut utan att få 

ta del av beslutet (Selman et al., 2016). Andra var osäkra på om de blivit formellt utskrivna 

från sjukhuset då de inte var helt säkra på vilken profession de haft utskrivningssamtalet med 

(Forsman et al., 2019).  

 

Preferenser för delaktighet 

Relationen mellan patient och personal 

En god relation mellan patient och personal framträdde i samtliga artiklar som något som 

underlättar patientdelaktigheten. Att skapa en relation med vårdpersonalen uttryckte vissa 

patienter var avgörande för att de skulle känna sig delaktiga (Nyborg et al., 2016; Wolf et al., 

2017). För att känna sig delaktiga i sin vård ansåg patienterna att det är viktigt att bli 

respekterad och sedd som en individ och inte bli reducerad till en medicinsk diagnos (Mako 

et al., 2016). Vissa patienter i Årestedts m.fl. (2019) studie menar att en äkta men inte för 

privat relation med personalen är optimal. 

 

Några patienter föredrog direkta råd framför mer försiktig vägledning från 

sjukvårdspersonalen (Fuller et al., 2016). Vissa ansåg att läkarna borde ta ledningen eller att 

de iallafall har sista ordet (Hajizadeh et al., 2014; Ziebland et al., 2014). Andra föredrog att ta 

beslut i samråd med hälso- och sjukvårdspersonalen (Hajizadeh et al., 2014). Tillit till 

personalen kunde påverka delat beslutsfattande på olika sätt och både göra patienterna mer 

intresserade av att vara delaktiga i beslut eller att låta läkaren ta beslut själv (Fuller et al., 

2016). Patienterna berättade att de uppskattade att vara en del av det interprofessionella 

teamet då de på sina egna villkor fick bidra med värdefull information om deras tillstånd och 

symtom (Ibrahim et al., 2018; Årestedt et al., 2019). Patienterna ville göra sig hörda om sina 

behov (Van Dongen et al., 2017) och dela med sig av sina idéer om vad som kan vara 

lämpliga vårdalternativ (Fuller et al., 2016; Årestedt et al., 2019).  

 

Patienterna uttryckte en önskan om att få vara delaktiga i beslutstagande (Fuller et al., 2016; 

Hajizadeh et al., 2014; Ibrahim et al., 2018; Mako et al., 2016; Phillips et al., 2014). 

Patienterna beskrev att samordningen av deras vård förbättrades när de aktivt engagerade sig i 
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beslutsprocessen och utvecklade förståelse för vården (Phillips et al., 2014). Genom att delta i 

en kollektiv beslutsprocess upplevde patienterna att deras kapacitet och förtroende för att 

hantera sin sjukdom ökade (Phillips et al., 2014). Att deras medverkan i beslut gav positiva 

följder var viktigt för att patienterna skulle se en anledning till att delta i beslutsfattandet 

(Fuller et al., 2016). Vissa patienter ansåg sig inte vara kunniga och de förväntade sig inte 

kunna påverka sin egen situation (Nyborg et al., 2016). Vissa patienter föredrog att ha 

släktingar som förde ens talan (Nyborg et al., 2016; Phillips et al., 2014). Enligt Årestedt 

m.fl. (2019) upplevde patienter frihet av att vara med i schemaläggningen kring sin vård och 

att en dialog mellan patient och personal kring lösningar för att förbättra livskvaliteten var 

viktigt (Årestedt et al., 2019). 

 

Ett personcentrerat förhållningssätt eller holistiskt perspektiv där man såg individen bortom 

sjukdomen upplevdes viktigt (Forsman et al., 2019; Phillips et al., 2014; Van Dongen et al., 

2017; Wolf et al., 2017; Årestedt et al., 2019). Patienterna uppskattade när hälso- och 

sjukvårdspersonal tog sig tid för samtal och att lyssna (Nyborg et al., 2016; Ibrahim et al., 

2018; Selman et al., 2016; Wolf et al., 2017) och enligt Wolf m.fl. (2017) uttryckte de en 

önskan om av att bli lyssnade på även när det gällde annat än sjukdom. 

 

Information om vården 

I samtliga studier relaterade patienterna sina upplevelser av och preferenser för delaktighet 

med information från hälso- och sjukvårdspersonalen. Patienterna tyckte att information om 

vad som kommer att ske och varför var av stor vikt (Rawson et al., 2016; Wolf et al., 2017; 

Årestedt et al., 2019). De upplevde det även viktigt att få upprepade chanser till att ställa 

frågor (Årestedt et al., 2019). Enligt Mako m.fl. (2016) ansåg patienterna att personal som 

gjorde det möjligt för patienterna att påverka sin egen vård och delta i beslutstagande bidrog 

till att göra vården god. Patienterna tyckte att det var viktigt att få information om och ökad 

förståelse för sina symtom (Phillips et al., 2014; Årestedt et al., 2019). Deltagarna i studien av 

Årestedt m.fl. (2019) upplevde att det fanns en fördel att diskutera laboratorieresultat för att 

öka sin kunskap om symtom och hur deras kropp fungerar. I Wolf m.fl. (2017) studie fanns 

också ett intresse från patienterna att ta del av skiktröntgenbilder och få dem förklarade. 

 

Patienterna ansåg att individanpassad information var av vikt (Forsman et al., 2019., Ibrahim 
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et al., 2018., Rawson et al., 2016). De önskade få informationen i olika former, såsom i tal, 

skrift och bild, separerat eller kombinerat (Mako et al., 2016; Wolf et al., 2017; Årestedt et 

al., 2019). Många uttryckte att de ville få information utan att behöva fråga om det (Mako et 

al., 2016; Nyborg et al., 2016) och ansåg att det var viktigt att personalen inte använde sig av 

medicinskt fackspråk (Forsman et al., 2019; Ibrahim et al., 2018; Årestedt et al., 2019) Vissa 

patienter uttryckte att det var lättare att förstå när information delades upp och gavs under 

flera tillfällen (Selman et al., 2016; Årestedt et al., 2019) samt att informationen upprepades 

(Ibrahim et al., 2018). Att en släkting eller partner tog del av informationen underlättade 

också (Mako et al., 2016). 

 

DISKUSSION 

Resultatet delades upp i två teman utifrån frågeställningarna: Upplevelser av delaktighet och 

preferenser för delaktighet. Vissa patienter hade goda upplevelser av delaktighet där ett 

teamarbete tillsammans med sjukvårdspersonalen och god information spelade stor roll. 

Andra patienter hade dock negativa upplevelser av delaktighet på grund av brister i relationen 

med personal, information och organisation. Patienternas preferenser för delaktighet var att 

ges mer information kring sitt tillstånd och planering av vård och behandling. De ville även 

bli lyssnade på och sedda som individer och inte reduceras till sin sjukdom. 

 

En tabell som översiktligt visar vilka artiklar som behandlar de olika subkategorierna i sina 

resultat valdes att göras (tabell 4). Anledningen till detta var att ge läsaren en tydlig bild över 

vilka ämnen som togs upp i vilka artiklar, vilket även visar på vilka upplevelser och 

preferenser de flesta patienter hade.  

  

Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen är strukturerad i tre olika delar, i enighet med resultatet: relationen med 

personal, information till patienten och organisation av vården. Delarna behandlar både 

patienternas upplevelser och preferenser. Diskussionen innehåller även reflektioner utifrån 

individ- och professionsperspektivet, det vårdetiska perspektivet och samhällsperspektivet. 
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Relationen med personal 

Ett återkommande ämne i samtliga artiklar som användes i denna litteraturöversikt var 

relationen mellan patient och vårdpersonal, något som underlättade eller till och med var en 

del av delaktigheten. Katie Eriksson (2018) menar att kärlek utgör en del av vårdandets 

kärna, vilket också är en vital del av denna relation. Tidigare forskning visar också att en god 

relation mellan patient och personal kan ha goda effekter på patientdelaktighet, såsom ökad 

möjlighet för egenvård (Zrínyi et al., 2007) och ökad autonomi och förmåga att ta beslut 

(Moser et al., 2007).  

 

Katie Eriksson (2000) menar att ett stort hinder för en vårdande relation är att patienten 

reduceras till ett vårdobjekt och inte blir sedd som den han eller hon är bakom sjukdomen. 

För en fungerande relation bör patienten ges möjlighet att uttrycka sina personliga behov och 

begär (Eriksson, 2018). Vissa patienter uttryckte specifikt att de ville prata om saker utöver 

det som rör sjukdom (Wolf et al., 2017) och resultatsyntesen visar att ett personcentrerat 

förhållningssätt upplevdes viktigt. Ett personcentrerat förhållningssätt är tänkt att skapa en 

relation där patienten och vårdgivaren är jämlika. Tidigare forskning visar att när 

förhållningssättet inte tillämpas fullt ut finns risk att exempelvis äldre sköra patienter inte har 

lika stor förutsättning för delaktighet (McCormack et al., 2006). När samma grupp patienter 

erbjuds personcentrerad vård som inkluderar delat beslutsfattande underlättar det för 

patienterna att ta beslut (Stacey et al., 2017). Det möjliggör även meningsfulla möten mellan 

patienterna och vårdpersonalen (Snellman, 2012). Slutligen främjar förhållningssättet dessa 

patienters integritet, välbefinnande och självständighet (Cloninger, 2010). 

 

Olika faktorer främjar delaktighet i beslut och samtliga artiklar i denna litteraturöversikt 

påvisade att vårdpersonalen har huvudansvaret att erbjuda patienten att delta i delat 

beslutsfattande. Tro är enligt Eriksson (2018) en del av vårdandets kärna. I studien av Fuller 

m.fl. (2016) kan tilltro till personal ha olika effekt på hur villiga patienter är att delta i delat 

beslutsfattande, vilket stöds av tidigare forskning som visar att det beror på sammanhanget 

(Joseph-Williams et al., 2014). Även om tillit har potentialen att möjliggöra delat 

beslutfattande (Hamann et al., 2016; Peek et al., 2009) menar Kraetschmer m.fl. (2004) att 

patienter som föredrar att ta beslut själv tenderar att ha lägre tillit än patienter som föredrar att 

låta vårdgivaren fatta besluten.  
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Information till patienten 

Ett annat genomgående tema som nämndes i samtliga artiklar var information, som sågs som 

en mycket viktig förutsättning för delaktighet. Enligt Socialstyrelsen (2015) har den som har 

det direkta ansvaret för en vårdsituation också informationsskyldighet, vilket i många fall är 

sjuksköterskan. Relationen mellan patient och vårdare ska byggas på ömsesidighet (Eriksson, 

2018). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2012) har sjuksköterskor ett etiskt ansvar 

att förse patienterna med tillräcklig information för att kunna ge ett informerat samtycke till 

vård och behandlingar. Tidigare forskning visar att en följd av informationsbrist kan bli ett 

hinder för delat beslutsfattande (Gustafson, 2017). Vårdpersonal som däremot håller 

patienten informerad under hela vårdprocessen möjliggör deltagande och uppmuntrar 

patienterna att ta ansvar (Aasa et al., 2013). God information om behandlingar och 

biverkningar har påvisats öka patientens egen förmåga att ta hand om sina behov (Polinski et 

al., 2014). 

 

Informationsskyldigheten som den ansvariga för vårdsituationen har inkluderar anpassad 

information (Socialstyrelsen, 2015). Patienterna efterfrågade anpassad information (Forsman 

et al., 2019., Ibrahim et al., 2018., Rawson et al., 2016; Årestedt et al., 2019) och ville gärna 

ha informationen i olika former (Mako et al., 2016; Wolf et al., 2017; Årestedt et al., 2019). 

Att inte behöva fråga för att få information ansågs också viktigt (Mako et al., 2016; Nyborg et 

al., 2016). Resultatsyntesen påvisar att det finns ett stort behov av fungerande 

informationsrutiner. Även om detta är verksamhetschefens ansvar (Socialstyrelsen, 2015) bör 

sjuksköterskan bidra med återkoppling och meddela när något inte fungerar (ICN, 2012). 

 

Många av patienterna i artiklarna efterfrågade specifik information. Om sjukvårdspersonalen 

vet vilken information patienterna önskar ta del av bör en rutin vara att inkludera just detta 

för att säkerställa att informationen ges. Rutiner skulle potentiellt även säkerställa att 

patienterna delgavs information utan att de behöver fråga varje gång och att de inte gavs för 

mycket information på samma gång. 

 

Sjuksköterskor har ett etiskt ansvar att motarbeta en oetisk arbetsmiljö och bör agera för att 

skydda patienter från vårdskada och hjälpa sina medarbetare arbeta etiskt (ICN, 2012). 

Resultatet i flera av artiklarna visar att missförstånd kring läkemedelsbehandling uppstod till 
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följd av otillräcklig information och uppföljning (Forsman et al., 2019; Fuller et al., 2017; 

Rawson et al., 2016). Andra risker med otillräcklig information är följderna av att vänta med 

att delge patienten information eller en diagnos. Detta kan göra att patienten känner sig mer 

osäker och skapa stor ångest (Schultz et al., 2013; Vaismoradi et al., 2011). Att inte få veta 

hur situationen ser ut kan således bidra till ett vårdlidande för patienten. Enligt Eriksson 

(2018) är hopp en del av vårdandets kärna. En patient som inte delges tillräcklig information 

kan potentiellt förlora hoppet om god hälsa. 

 

Organisation av vården 

Patientdelaktighet ingår i Patientlagen som trädde i kraft 2014. I lagen står det att vården, i 

den mån det är möjligt, ska planeras och utföras i samråd med patienten (SFS, 2014:821). 

Tillkortakommanden i vårdens organisation som ett hinder för delaktighet identifierades dock 

i samtliga av artiklarnas resultat. Enligt en tillsynsrapport från IVO (2019) får inte patienter i 

Sverige sina behov tillgodosedda när samordning av vården brister och ett personcentrerat 

förhållningssätt inte fullföljs. Rapporten visar även att patienter i vissa fall får vård beroende 

på vilka resurser som finns tillgängliga istället för baserat på deras behov. Att vården som ges 

följer lagen och de vårdetiska kraven på patientdelaktighet och personcentrering står således 

inte helt klart. 

 

Enligt Eriksson (2018) bidrar försök till att ta kontakt utan gensvar från personal till en känsla 

av hopplöshet och utgör därav ett vårdlidande. I studien av Forsman m.fl. (2017) märkte 

patienterna av hur stressad personalen var och drog sig därför tillbaka och undvek att ställa 

frågor för att inte vara i vägen. I samma studie bidrog den stökiga miljön till att patienterna 

fick svårare att ta in information. I studien av Phillips m.fl. (2014) såg patienterna bristen på 

resurser som ett hinder för att vården skulle ha tid eller vilja stödja högre nivåer av 

patientengagemang. Annan forskning visar att personalen upplever tidsbrist och avsaknad av 

organisatoriskt stöd som ett hinder för att etablera förtroendefulla patientrelationer som 

möjliggör patientdelaktighet (Nilsen et al., 2017). Tidskrävande administrativt arbete och 

telefonsamtal eller kollegor som distraherar upplevs hindra god vård genom att öka stress och 

minskad tid med patienterna (Yngman- Uhlin et al., 2015). 
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I Sverige vittnar sjukvårdspersonal om bristfälliga förhållanden inom sjukvården som drabbar 

både patienter och personal, främst på grund av plats- och personalbrist. Efter att tre av 

Stockholms största sjukhus meddelat att de planerar att göra markanta nedskärningar i 

personalstyrkan startades sjukvårdsuppropet 25 november 2019 (Awad & Björnström, i.d.). 

Sjukvårdsuppropet samlar röster från vårdpersonal om det, enligt dem själva, ohållbara läget 

inom svensk sjukvård. Minst 19 000 personer har engagerat sig i uppropet hittills (Öhman, 

2020). Två av sjukhusen har efter detta bestämt sig för att inte göra lika omfattande varslingar 

av vårdpersonal som ursprungligen planerats (Kirvesmäki, 2020). 

 

Katie Eriksson (2018) menar att känslan av att inte bli tagen på allvar eller blir räknad med, 

orsakar ett stort vårdlidande. Annan forskning bekräftar även att sjukvårdspersonal upplever 

att vårdplaneringen för exempelvis sköra äldre patienter ofta brister (Hansson et al., 2017). I 

resultatet i denna litteraturöversikt identifierades strukturella brister i organisation och 

samordning som hinder för patientdelaktighet. Ett exempel är patienter som upplever för 

hastiga utskrivningar på grund av platsbrist eller bristande information vid utskrivning 

(Forsman et al., Ibrahim et al., 2018; Selman et al., 2016). Inom såväl somatisk 

specialistsjukvård som akutmottagningar har platsbrist varit ett problem i flera år (IVO, 

2019). När det gäller bristande information vid utskrivning har vårdgivaren ansvar att 

verksamheten är organiserad så att de anställda kan uppfylla sin informationsskyldighet. 

Verksamhetschefen ska förse de anställda med rutiner och lokala instruktioner för att 

säkerställa att informationen är fullgod och anpassad (Socialstyrelsen, 2015). Att skapa 

fungerande rutiner vid utskrivning är förmodligen genomförbart. Att som personal följa dessa 

"i teorin fungerande" rutiner när platsbrist råder ter sig dock som en större utmaning i 

praktiken. 

 

Metoddiskussion 

Metoden som valdes var en litteraturöversikt baserat på 13 kvalitativa artiklar med deskriptiv 

design då syftet var att undersöka patienters upplevelser av och preferenser för delaktighet 

(Polit & Beck, 2012).  

 

Studiens styrka och svagheter 
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De inkluderade artiklarna hämtades från databasen PubMed som innehåller publikationer 

kring hälso- och sjukvård vilket underlättade för att hitta relevanta artiklar för den här 

litteraturöversikten. En svaghet med att endast en databas användes är att denna 

litteraturöversikt inte kan ses som systematisk då fler databaser och sökord då skulle ha 

använts. En annan svaghet är att MESH-termer inte användes när sökningen genomfördes, 

vilket gav ett för brett sökresultat. Det tog även tid att gå igenom vilka artiklar som var 

relevanta för ämnet och som hade tillräckligt hög kvalitet. En svaghet är även att endast en 

sökning i PubMed gjordes. Hade fler sökningar gjorts hade eventuellt andra artiklar hittats. 

Författarna ansåg dock att en sökning räckte då de fick tillräckligt med material. En 

begränsning i att artiklarna inte skulle vara äldre än 6 år gamla gjordes för att inkludera så ny 

forskning som möjligt, vilket ses som en styrka.  

 

De inkluderade studierna genomfördes i Europa, USA, Australien och Kanada. En svaghet 

med detta är att sjukvården inte ser likadan ut i de olika länderna och har olika lagstiftning 

kring hälso- och sjukvård, vilket kan leda till att resultatet inte har lika stor klinisk relevans 

och överförbarhet i Sverige. Författarna bedömde dock att dessa länder har sjukvård som 

liknar den som finns i Sverige vilket gjorde att dessa artiklar inkluderades.  

 

Mallen “bedömning av studier med kvalitativ metodik” (SBU, 2017) användes för att 

kvalitetsgranska de valda artiklarna. Denna mall valdes för att den är väletablerad och riktad 

mot kvalitativa studier, vilket bedömdes som relevant för denna litteraturöversikt (Friberg, 

2017). Svårigheter som upplevdes med denna mall var att vissa frågor upplevdes godtyckliga 

vilket gjorde det svårt att svara objektivt, vilket är ett hinder för ett replikerbart resultat. En 

svaghet är att författarna själva fick konstruera ett poängsystem där de olika frågorna fick 

olika poäng. Detta resulterade i graderna låg, medelhög eller hög kvalitet. Författarna 

genomförde kvalitetsgranskningen var för sig vilket gjorde att vissa artiklar tilldelades olika 

poäng från de två författarna. Poängen jämfördes och diskuterades sedan för att minska risken 

att subjektiva åsikter inkluderades i resultatet. Majoriteten av de inkluderade artiklarna (11 av 

13) uppfyllde dock hög kvalitet, vilket ses som en styrka. Författarna har inte någon större 

erfarenhet av att genomföra en kvalitetsgranskning, vilket kan ses som en svaghet. En annan 

styrka är att alla inkluderade artiklar har följt de forskningsetiska principerna och är godkända 

av en etisk kommitée. 
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Slutligen är en svaghet att författarna inte har någon större erfarenhet av innehållsanalys. 

Detta gjorde att resultatanalysen blev mindre systematisk. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier  

Den ursprungliga planen var att genomföra en empirisk intervjustudie med deltagare som 

rekryterades via patientorganisationer. Efter att ha kontaktat ett antal patientorganisationer 

utan gensvar och insett att tiden inte skulle räcka till, valdes det istället att göra en 

litteraturöversikt. Författarna diskuterade tillsammans och kom fram till vilka 

inklusionskriterier som var relevanta. Tanken var att endast inkludera artiklar som undersökte 

patientdelaktighet vid vård av cancersjukdom. Efter sökning i databas fann författarna att inte 

nog med forskningsunderlag fanns tillgängligt och breddade inklusionskriterierna till att även 

inkludera vård av andra sjukdomstillstånd. Tanken var även att enbart inkludera studier 

gjorda i Skandinavien för att resultatet skulle kunna tillämpas i Sverige. Även detta ändrades 

till att inkludera studier genomförda i Europa, USA, Australien och Kanada för att få ett mer 

överförbart resultat.  

 

Ett annat inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara gjorda i områden där 

grundutbildade sjuksköterskor arbetade för att studien inte skulle undersöka 

specialistområden. 

 

Behov av vidare forskning 

Ett behov av vidare forskning kring detta anses behövas enligt författarna. Detta eftersom 

resultatet visade på både positiva och negativa upplevelser av och preferenser till delaktighet i 

sin egen vård och för att sjukvården ska få både djupare och bredare applicerbar kompetens 

om ämnet krävs mer forskning. Utöver detta trädde Patientlagen, som bland annat ska främja 

patientdelaktigheten, i lag för endast sex år sedan (SFS, 2014:821). Hur patientdelaktigheten 

inom svensk vård förändras inom den närmsta framtiden är därför värt att undersöka. 
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Slutsats 

En fungerande relation mellan patient och personal samt lättillgänglig och personanpassad 

information är vitalt för patientdelaktigheten. Ett personcentrerat förhållningssätt har 

potentialen att uppnå detta vilket möjliggörs av en välbemannad och välorganiserad 

sjukhusmiljö. Ytterligare forskning om patientdelaktighet behövs för att kunna dra starkare 

slutsatser.  

 

Självständighetsdeklaration 

Författare Elin Florman och författare Hanna Willehadson har i lika stor omfattning bidragit 

till alla delar i detta examensarbete. 
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Design: 
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Design: 
Deskriptiv design 
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intervjuer 
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Kvalitativ analys 
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Inklusionskriterier: 
● Patienter med 

allvarlig kronisk 
obstruktiv 
lungsjukdom. 

 
Antal deltagare: 
11 patienter  
 

2. Åsikterna skilde om hur mycket 
läkaren borde vara involverad i beslut 
som rör patientens vård i livets 
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beslut i samråd med läkaren men en 
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uttryckte att de föredrar att dela ansvaret 
med sina läkare för att fatta beslut om 
deras behandling. I de flesta fall 
uttryckte patienter att läkare har det sista 
ordet i kliniska beslut oavsett vad 
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experiences with 
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År: 2019 
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behandlas enligt ett 
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vårdprogram. 
 
Design: 
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Antal deltagare: 
20 patienter 
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alltid tillräcklig information om varför 
vissa åtgärder vidtogs. De kände sig 
involverade när läkaren tog sig tid att 
förklara och svara på frågor. De ansåg 
dock att det var mycket information på 
samma gång och att det var svårt att 
koncentrera sig och saknade skriftlig 
information. När patienterna inte ansåg 
sig ha tillräckligt med kunskap blev de 
mer passiva i beslutstagandet och litade 
på vårdpersonalens råd.  
 
2. Samtliga patienter relaterade sina 
erfarenheter av delaktighet med 
information. Information om vad som 
ska göras och varför var av vikt men 
även att den anpassades och delades upp 
samt gavs under flera samtal. God 
kommunikation, respekt och lyhördhet 
från personalens sida underlättade för att 
patienten skulle känna sig som en del av 
teamet.  
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prata och förstå 
svenska 

 
Antal deltagare:  
13 patienter 
 

1. Patienterna blev mer motiverade när 
personal förklarade vad de gjorde och 
varför jobbiga övningar var viktiga 
vilket även hjälpte deras återhämtning. 
En uppfattning var att personal som 
gjorde det möjligt för patienterna att 
påverka sin egen vård och delta i 
beslutstagande bidrog till att göra 
vården god.   
 
2. Patienterna ansåg sig behöva 
information för att kunna delta i sin 
egen vård och känna sig trygga. 
Patienterna önskade information i tal, 
skrift och bild - separerat eller 
kombinerat - och önskade att de kunde 
få information utan att behöva fråga om 
det.  
 

 
Hög 

Författare: Nyborg et al. 
 
Tidskrift:  
BMC Nursing 
 
Titel: Ambiguous 
participation in older 
hospitalized patients: 
gaining influence through 
active and passive 
approaches-a qualitative 
study 
 
År: 2016 
 
Land: Norge 

Syfte: 
Beskriva svårigheter som 
äldre patienter möter på 
akuta geriatriska 
avdelningar när de blir 
involverade i sin egen 
behandling och vård. 
 
Design: 
Kvalitativ design 
 
Datainsamlingsmetod: 
Temabaserade intervjuer. 
 
Analysmetod: 
Fenomenologisk metod 

Undersökningsgrupp: 
Patienter som blivit akut 
inskrivna på en geriatrisk 
avdelning. 
 
Inklusionskriterier: 
● Inga hinder som 

skulle göra en 
intervju omöjlig (ex. 
kognitiv 
nedsättning, dålig 
hörsel). 

 
Antal deltagare: 
15 patienter 

1. Patienterna kände att delaktighet 
handlar främst om personlig vård. Ett 
hinder för att bygga förtroende var 
tidsbrist och att personalen verkade 
stressade, vilket i sin tur ledde till 
minskad delaktighet. Patienterna 
upplevde bristande information om 
avdelningsflytt och olika typer av 
undersökningar. 
 
2. Att ingen frågade om patienternas 
åsikter var normaliserat bland 
patienterna. De väntade på att 
sjuksköterskorna skulle ta initiativ till 
att ge information. Patienterna ansåg sig 
inte kunniga och förväntade sig inte 
kunna påverka situationen. Vissa av de 
äldre föredrog att ha släktingar med sig 
vid samtal med läkaren. 
 
 

 
Hög 
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Författare, 
tidskriftsnamn, 

titel, år, land 
Syfte, Design, Metod  

Undersökningsgrupp, 
inklusionskriterier, 

antal deltagare 

Resultat 
(1=upplevelse av delaktighet) 

(2= preferenser för delaktighet) 
Kvalitet 

Författare: 
Phillips et al. 
 
Tidskrift:  
Health Expectations 
 
Titel: 
Achieving patient-centred 
care: the potential and 
challenge of the 
patient-as-professional role 
 
År: 2014 
 
Land: Australien och 
Kanada 

Syfte: 
Undersöka patienters och 
vårdgivares upplevelser 
av att aktivt engagera sig 
i interprofessionell vård 
genom att anta patient i 
en professionell roll och 
personalens perspektiv på 
patientengagemang 
 
Design: 
Deskriptiv design 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerad 
intervjuer, tvåfasig 
 
Analysmetod: 
Tematisk analys 

Undersökningsgrupp: 
Deltagare som själv har 
eller tar hand om någon 
med kronisk sjukdom. 
Olika personalgrupper så 
som sjuksköterskor, 
sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter, 
fitnessinstruktörer, 
socialarbetare och 
allmänläkare 
 
Inklusionskriterier: 
● Diagnostiserad med 

kronisk sjukdom 
 
Antal deltagare: 
55 patienter 

1. Patienterna berättade att de 
uppskattade att vara en del av det 
interprofessionella teamet då de på egna 
villkor fick bidra med värdefull 
information om deras tillstånd och 
symtom. De upplevde även att de fick 
lära sig om sitt tillstånd, som de sedan 
kunde utbilda sin familj och vänner om.  
 
2.. Fördelarna med att delta i det 
interprofessionella teamet upplevdes 
som ökad patientmedvetenhet. En 
uppfattning var att hög grad av 
patientmedverkan ibland var orealistisk 
och patienterna undrade också om det 
fanns nog med tid för detta. Det ansågs 
viktigt att vården erkänner och 
respekterar beslutet från patienter som 
inte önskar att vara delaktiga på alla sätt. 
 

 
Hög 

Författare: 
Rawson et al. 
 
Tidskrift:  
BMJ Open 
 
Titel: 
Patient engagement with 
infection management in 
secondary care: a 
qualitative investigation of 
current experiences 
 
År: 2016 
 
Land: Storbritannien 

Syfte: 
Undersöka patienters 
delaktighet i 
beslutsfattande vid 
utskrivning av antibiotika 
och vård av 
infektionssjukdomar 
inom sekundärvården.  
 
Design: 
Deskriptiv design 
 
Datainsamlingsmetod:  
Frågeformulär och 
fokusgrupper 
 
Analysmetod: 
Tematisk analys 
 
 

Undersökningsgrupp: 
Patienter som har fått 
antibiotika utskrivet av 
sekundärvården vid 
infektionssjukdom.  
 
Inklusionskriterier: 
● 18 år eller äldre 
● Jämn fördelning 

mellan kön 
● Blandning av 

etniska bakgrunder 
● Måste ha behandlats 

med antibiotika 
inom de senaste 12 
månaderna  

● Inga intensiv- 
vårdspatienter 

 
Antal deltagare:  
14 patienter 
 

1. Att inte få information om hur länge 
läkemedel skulle tas eller om eventuell 
förändring av dosen gjorde att känslan 
av kontroll försvann. Patienterna 
upplevde att de heller inte fick vara med 
i beslutet om vilken slags antibiotika de 
skulle ta, vilket gav ångest och 
frustration. Medicinsk terminologi ledde 
till förvirring och att patienterna själva 
sökte upp fakta och hittade 
biverkningar/risker som ingen 
informerat om. 
 
2. Patienterna önskade att 
vårdpersonalen gav mer utförlig och 
individanpassad information samt chans 
att ställa frågor.  

 
Hög 

Författare: 
Selman et al. 
 
Tidskrift:  
Age and Ageing 
 
Titel: 
How empowering is 
hospital care for older 
people with advanced 
disease? Barriers and 
facilitators from a 
cross-national ethnography 
in England, Ireland and the 
USA 
 
År: 2016 
 
Land: England, Irland och 
USA 

Syfte: 
Utforska utmaningar av 
självbestämmande bland 
äldre patienter med 
avancerad sjukdom på 
sjukhus och effekterna av 
palliativ vård. 
 
Design: 
Deskriptiv design 
 
Datainsamlingsmetod:  
Observationer och 
kvalitativa intervjuer med 
efterföljande 
innehållsanalys. 
 
Analysmetod:  
Riktad tematisk analys 
 
 

Undersökningsgrupp: 
Patienter med avancerad 
sjukdom, familjevårdare, 
vårdpersonal som arbetar 
på palliativ avdelning 
eller annan vårdpersonal 
som vårdar äldre patienter 
med avancerad sjukdom i 
sjukhusmiljöer 
 
Inklusionskriterier: 
● Över 65 år 
● Engelsktalande 
● Inlagda på sjukhus > 

24h 
● Vårdas palliativt 

 
Antal deltagare: 
26 patienter 

1. I all tre länder upplevdes brist på 
information och dålig kommunikation 
mellan patient och personal, särskilt vid 
vård av slutet av livet. Patienterna 
upplevde dålig kontinuitet och 
koordinering av vården. En långsiktig 
plan fanns inte tillgänglig för 
patienterna och därför upplevde de att 
hastiga utskrivningar utan förvarning 
skedde. Att patienter inte vågade ställa 
frågor gjorde att de inte fick 
information. Vissa patienter upplevde 
att alldeles mycket information delgavs 
dem och att de hade svårt att sortera upp 
all information och fatta ett beslut.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hög 
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Författare, 
tidskriftsnamn, 

titel, år, land 
Syfte, Design, Metod  

Undersökningsgrupp, 
inklusionskriterier, 

antal deltagare 

Resultat 
(1=upplevelse av delaktighet) 
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Författare: 
van Dongen et al. 
 
Tidskrift:  
The Patient - 
Patient-Centered Outcomes 
Research 
 
Titel: 
"They Are Talking About 
Me, but Not with Me": A 
Focus Group Study to 
Explore the Patient 
Perspective on 
Interprofessional Team 
Meetings in Primary Care 
 
År: 2017 
 
Land: Nederländerna 

Syfte: 
Undersöka patienters 
perspektiv på 
interprofessionella möten 
(IPT) i primärvården. 
Patienterna får titta på en 
videofilm där de 
interprofessionella 
mötena spelats in.  
 
Design: 
Deskriptiv design 
 
Datainsamlingsmetod:  
Fokusgrupper med två 
grupptillfällen. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
 
Analysmetod:  
Konventionell 
innehållsanalys 
 

Undersökningsgrupp: 
Patienter med kronisk 
sjukdom som har 
erfarenhet av 
interprofessionella möten 
i primärvården. 
 
Inklusionskriterier: 
● Kronisk sjukdom 
● Erfarenhet av 

interprofessionellt 
samarbete 

● Holländsktalande.  
 
Antal deltagare: 
7 patienter  

1. Att fokusera på patienternas behov 
och autonomi ansågs viktigt, och något 
som inte upplevdes försiggå på mötena. 
Patienterna upplevde bristande respekt 
och ett samtalsklimat där man inte 
diskuterade en människa utan ett fall. 
Vissa upplevde det som 
integritetskränkande att diskutera intim 
information med främmande personal 
medan andra upplevde oberoende 
experter som något positivt. Att 
informera patienten efter möten glömdes 
ibland bort. 
 
2. En gemensam åsikt var att det var 
viktigt att alla som deltog på mötet 
skulle diskutera patienten och dess 
behov. Patienterna ville bli sedda som 
mer än sin sjukdom. 
 

 
Medel- 

hög 

Författare: 
Wolf et al. 
 
Tidskrift:  
BMJ Open 
 
Titel:  
The realities of partnership 
in person-centred care: a 
qualitative interview study 
with patients and 
professionals 
 
År: 2017 
 
Land: Sverige och 
Storbritannien 

Syfte: 
Utforska hur samarbetet 
mellan patienten och 
hälso -och 
sjukvårdspersonalen 
uppfattas av samtliga 
parter i patientcentrerade 
metoder. 
 
Design:  
Deskriptiv design 
 
Datainsamlingsmetod:  
Semistrukturerade 
intervjuer  
 
Analysmetod:  
Tematisk analys 

Undersökningsgrupp: 
Hälso- och 
sjukvårdspersonal som 
arbetar på 
sjukhusavdelning eller 
vårdcentral och utför 
personcentrerad vård, och 
patienter inlagda på en av 
sjukhusavdelningarna. 

Inklusionskriterier: 

● Svensktalande 
● Inneliggande på 

internmedicinsk 
avdelning 

Antal deltagare: 
20 patienter 

 

1. Att personalen tog sig tid att sätta sig 
ner en stund och prata, även om annat 
än sjukdom, ökade möjligheten för 
delaktighet. Vissa patienter upplevde att 
de fick vara delaktiga och fick 
förklaringar kring behandlingar och 
medicinering. Andra patienter upplevde 
att de inte vågade fråga eller fick svar på 
sina frågor, framförallt om de var på 
sjukhuset en kortare tid för en enklare 
behandling. Personalen upplevdes också 
från och till stressad, vilket gav 
upplevelsen att de inte vill störa.  
 
2. Patienterna önskade få skriftlig 
information. 

 
Hög 

Författare:  
Ziebland et al. 
 
Tidskrift:  
Health Expectations 
 
Titel: Barriers to shared 
decisions in the most 
serious of cancers: a 
qualitative study of patients 
with pancreatic cancer 
treated in the UK 
 
År: 2014 
 
Land: Storbritannien 

Syfte: 
Utforska patienters 
uppfattning om hinder till 
delat beslutsfattande vid 
diagnos av 
bukspottkörtelcancer. 
 
Design: 
Deskriptiv design 
 
Datainsamlingsmetod:  
Narrativa intervjuer med 
semistrukturerad 
intervjuguide som 
komplettering 
 
Analysmetod:  
Tematisk analys 
 
 
 

Undersökningsgrupp; 
Patienter diagnostiserade 
med bukspottscancer.  
 
Inklusionskriterier:  
● Diagnostiserad med 

bukspottscancer 
● Blandad ålder, kön 

och bakgrund på 
deltagarna 

 
Antal deltagare:  
32 patienter 

1.Patienter värdesätter ofta råd och 
vägledning från läkare, familj och 
vänner, men vissa sa att de 
”övertalades” att få behandling. En 
annan uppfattning var att de ville att 
deras läkare skulle ta ledningen för att 
vägleda sina beslut. Tillit till vården 
kunde göra att en patient inte ville inte 
ha så mycket information om 
sjukdomen utan föredrog att lägga 
mycket i personalens händer. 

 
Hög 
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Författare: 
Årestedt et al. 
 
Tidskrift:  
Health Expectations 
 
Titel:  
Patient participation in 
dialysis care-A qualitative 
study of patients' and 
health professionals' 
perspectives 
 
År: 2019 
 
Land: Sverige och Estland 

Syfte: 
Att utforska patienters, 
chefers och hälso- och 
sjukvårdspersonalens 
perspektiv på deltagande 
 
Design: 
Deskriptiv design 
 
Datainsamlingsmetod:  
Kvalitativa intervjuer 
 
Analysmetod:  
Innehållsanalys  
 

Undersökningsgrupp: 
Patienter, personal och 
chefer som har erfarenhet 
av dialysvård. 
 
Inklusionskriterier: 
● Genomgått dialys 

minst 5 gånger 
 
Antal deltagare:  
15 patienter 

1. Goda relationer mellan patient och 
personal förbättrade delaktigheten. Att 
sätta upp egna mål och få sköta så 
mycket som möjligt själv kring 
behandlingen för att förstå symtom och 
hur det fungerar stärkte självkänslan och 
möjliggjorde delat beslutsfattande. 
 
2. Att få veta vad som planerades och 
hur schemaläggningen kring 
behandlingen ser ut ökade känslan av 
frihet. Att bli lyssnad på var viktigt både 
vid beslutsfattande och saker som rör 
symtom och sjukdom. Att göra sig hörd 
om vem man är som person och om sina 
egna idéer och lösningar var också 
viktigt. 

 
Hög 
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