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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Under de senaste decennierna har patienternas roll stärkts genom svensk 

lagstiftning, och sedan år 2011 skall patienten vara delaktig i de beslut som tas inom vården. 

Forskning visar dock att svenska patienter i jämförelse med patienter från elva länder, tillhör 

de som i minst utsträckning upplever att de blir delaktiga i de beslut som rör deras egen 

hälsosituation. Då det verkar finnas en stor kunskapslucka gällande patienternas delaktighet 

utifrån gällande lagstiftning, finns intresse av att samla mer information kring äldres 

delaktighet i sin vårdsituation.  

 

Syfte: Att ur ett patientperspektiv undersöka upplevelsen av delaktighet i sin vård och omsorg 

på ett äldreboende. 

 

Metod: En empirisk studie med kvalitativ ansats, där tio stycken intervjuer genomfördes på 

ett äldreboende. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier vilka var; begreppet delaktig utifrån de äldres 

perspektiv, delaktighet i vardagen, kunskapsutveckling för en bättre delaktighet och lagliga 

rättigheter. En mångfald av olika synsätt på begreppet delaktighet framkom, men den 

viktigaste gemensamma upplevelsen var att få möjlighet till att bestämma själv över sin egen 

tid och tillvaro. Den äldre patienten visade sig även vara foglig och anpassar sig till stor del 

efter andras viljor. Kunskapsutveckling bland personal var en viktig aspekt för att kunna 

tillgodose de äldres frågor och tillit, och de äldres kännedom om dess lagliga rättigheter var 

näst intill obefintlig. 

 

Slutsats: För att få en äldre patient delaktig i sin omvårdnad måste behoven efterfrågas och 

patienten inbjudas till delaktighet, vilket överensstämmer med tidigare forskning om 

delaktighet.  

 

 

Nyckelord: Delaktighet, omvårdnad, patientcentrering, upplevelse, äldre patienter   

 



 

 

 ABSTRACT 

 

Background: In recent decades, the role of patients has been strengthened by the Swedish 

legislation, and since 2011 the law says that patients should be involved in decisions taken by 

health care. Current research shows, that Swedish patients compared with patients from 

eleven other countries, are the least likely to feel that they are involved in the decisions that 

affect their own health. Since the patients' own view of participation differs from the current 

legislation, there is a reason to gather more information about older people's participation in 

their care situation. 

 

Aim: From an elderly patient perspective, examine the experience of participation in their 

care, at a nursing home. 

 

Method: An empirical study with qualitative approach, where ten interviews were conducted 

in a nursing home. The interviews were analyzed using qualitative content analysis. 

 

Results: The analysis resulted in four categories; the term participation based on old people's 

perspectives, participation in daily life, knowledge for better participation and legal rights. 

Several different descriptions of participation emerged, but the most important was the ability 

to take care of themselves. The elderly patient was also found to be compliant and conforms 

largely to others desires. Knowledge development among staff was a key aspect, because they 

had to meet older people's questions and get their trust. Knowledge about the legal rights was 

virtually non-existent among the elderly. 

 

Conclusion: To get an older patient involved in their care needs, they have to be invited to 

participate, which is consistent with previous research on participation. 
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INLEDNING 

 

Med anledning av dagens samhällspolitiska debatt gällande äldreomsorg och äldre patienters 

välbefinnande, finns det skäl att ta reda på hur de äldre vårdtagarna från ett eget perspektiv 

upplever sig delaktiga i sin vård och omsorg. Regeringen har infört åtgärder för att öka den 

enskildes delaktighet och självbestämmande, bland annat genom att införa valfrihetssystem, 

vilket innebär att den äldre patienten fritt kan välja utförare bland vårdens leverantörer. Att 

kunna välja äldreboende eller vårdcentral skall värna om mångfald och alternativ i välfärden. 

Då välfärden idag ofta har kommit att få ett kommersiellt intresse, både bland privata och 

offentligt drivna verksamheter, är risken stor att vinstintresse ges företräde framför fokusering 

på kvalitet, behov och likvärdighet.  Regeringen kommer därför lägga en proposition under 

våren 2016, med ett förslag om att all vinst i huvudsak skall återinvesteras i verksamheten 

(Regeringskansliet, 2014).  Ett mål för omvårdnaden, oavsett privata eller offentliga aktörer, 

är att människan skall vara självständig och oberoende så långt det är möjligt, samt uppleva 

hälsa och välbefinnande (Socialstyrelsen, 2012). Omvårdnadsrelationen skall även vara 

patientcentrerad, och tillse att patient och närstående är delaktiga samt att de känner trygghet 

och upplever respekt.  

Med denna intervjustudie som genomförts på ett äldreboende i Hallands län, har jag haft som 

mål att ta reda på hur vårdtagarna ser på sin egen vård- och omvårdnadssituation gällande 

delaktighet, utifrån de regler och lagstiftningar som finns.      
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BAKGRUND 

 

Antalet äldre människor fortsätter att öka i Sverige, och redan år 2040 beräknas närmre 25 % 

vara över 65 år enligt Statistiska centralbyrån [SCB] (2009). Denna äldre generation 

människor kommer vara mer aktiv högre upp i åldrarna samt ha tillgång till mer digitaliserad 

information och därigenom få möjligheter till mer och gedigen kunskap, om bland annat sitt 

eget välbefinnande och hälsa. Högre krav ställs då på sjukvården för att kunna tillmötesgå 

vårdtagarnas behov och önskemål, vilket gör att sjukvården måste anpassas utifrån detta. 

Senaste årens forskning om patientdelaktighet visar att det krävs en utveckling av bland annat 

service, bemötande, dialog och tillgänglighet, vilket förhoppningsvis kan leda till en större 

delaktighet från vårdtagarens sida, och därmed bidra till en säkrare vård (Socialstyrelsen, 

2012). I en studie av Eldh, Ehnfors och Ekman (2006), framkommer det att delaktighet beror 

på hur vårdtagaren bemöts av vårdpersonal. Framförallt är det respekten för individen och 

dennes egen kunskap, inte bara om själva sjukdomen utan hela personen, som hindrar 

vårdtagarens upplevelse av delaktighet i sin vårdsituation. Denna helhetssyn på människan 

har sina rötter så tidigt som i antikens Grekland, då vårdfilosofin som ännu är aktuell, finns 

bevarad i en relief i form av en väggmålning (Larsson & Rundgren, s. 55-57, 1997) . Denna 

målning visar en patient tillsammans med sina släktingar, samt läkekonstens gud och hälsans 

gudinna, i syfte att belysa helheten. Helhetssynen i vården skall följaktligen beakta hela 

dimensionen av människan, såväl den fysiska, psykiska, sociala som den existentiella, vilket 

indirekt annars kan påverka människans möjlighet till delaktighet i sin vård. Genom 

uppmuntran från vårdpersonal, en god kommunikation och täta informationstillfällen, ökar 

möjligheten för vårdtagaren att känna gemenskap och skapa sociala kontakter. Denna 

psykiska stimulans stärker identiteten och vårdtagaren känner sig sedd, och vågar då klargöra 

sina behov och önskemål. I en studie av Frank, Asp och Dahlberg (2009) framkom att 

patienterna upplevde sig delaktiga då personalen visade intresse för hela deras person och 

livssituation, samt att de blev bekräftade genom frågor vid upprepade tillfällen. Kontakt och 

social gemenskap är därför lika viktig som den medicinska vården för ett snabbt tillfrisknande 

(Larsson & Rundgren, s. 55-57, 1997). För en äldre vårdtagare, med ett troligtvis mindre 

socialt nätverk och en längre vårdtid, blir kontakten med vårdpersonal därför ännu viktigare 

(ibid.).  
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Patientens rättigheter  

 

Under de senaste decennierna har patienternas roll stärkts genom svensk lagstiftning, och vid 

studiens genomförande gällde dåvarande patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659), vilken  

1 januari, 2015 ersatts av den nu gällande patientlagen (SFS 2014:821). Patientsäkerhetslagen 

syftade till att ge en högre patientsäkerhet med färre vårdskador, bland annat genom att 

patienten skulle bli mer delaktig i de beslut som togs. Patienten skulle även ges möjlighet att 

välja bland de olika behandlingsalternativ som fanns att tillgå, eller kunna avstå helt. 

Patienten avgjorde dessutom själv om rätten till självbestämmande skulle utövas eller inte, 

varför beslut om till exempel behandlingsalternativ kunde överlämnas till sjukvården. 

Patienten skulle även få möjlighet att välja vårdgivare inom den offentligt finansierade hälso- 

och sjukvården samt omfattas av och informeras om vårdgarantin. Om den enskilde patienten 

hade svårt att ta till sig information, skulle den istället delges anhöriga (ibid.). Enligt den nu 

gällande patientlagen (SFS 2014:821), har patientens rättigheter ytterligare stärkts och 

tydliggjort patientens ställning samt att den nya lagen främjar patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Således är den nya lagen ännu mer patientcentrerad och 

intentionen med lagen är att tillsammans med patienter utveckla vården så den blir ännu 

säkrare (ibid.).  

 

Lagstiftning fastslår hur vården skall utföras, men för att dessa krav även skall uppnås i den 

kliniska verksamheten måste det finnas ett fungerande ledningssystem med kvalitets- och 

patientsäkerhetsarbete, där uppmärksamhet på bemötande, information, delaktighet och 

kontinuitet inbegrips (Socialstyrelsen, 2012).  Bemötandet har ofta en stor betydelse för hur 

den fortsatta vården utvecklas och det är därför viktigt att personalen lyssnar och har respekt 

för vad patienten säger.  Etiska frågeställningar och förhållningssätt gentemot varandra bör 

därför ta en större plats i diskussioner bland personal, då en stor del av klagomålen inom 

vården handlar om just bemötande (ibid.).  

 

Vidare är information en nödvändighet och även en förutsättning för att öka patientens 

delaktighet i sin vårdsituation (Sveriges kommuner och landsting, 2011). Information innebär 

att meningsfullt innehåll överförs genom att kommunicera i olika former 

(Nationalencyklopedin [NE], 2014). Den bästa informationen utväxlas genom dialog mellan 
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patient och vårdpersonal, då patienten får möjlighet att genom egen kunskap och frågor kunna 

medverka och bli delaktig i sin vård (Sveriges kommuner och landsting, 2011). Vårdpersonal 

har här ett stort ansvar, då det är deras skyldighet att varje patient skall få individuellt 

anpassad information om sitt hälsotillstånd (Socialstyrelsen, 2012). Att anpassa information 

till varje individ innebär att utifrån patientens hälsotillstånd, mognad, erfarenhet, kognitiva 

förmåga, funktionsnedsättning eller kulturella bakgrund kunna anpassa sitt språk så att varje 

individ kan ta emot och förstå den information som delges. För att lyckas med ett bra 

informationsutbyte krävs kunskaper om, och förståelse för kommunikationsprocesser 

(Sveriges kommuner och landsting, 2011).  Att patienten förstår det som sägs och att kunna 

agera utifrån detta, innebär att information och kommunikation är en del i all behandling och 

vård (ibid.).  En informerad och delaktig patient är således ett villkor för en fortsatt effektiv 

och säker vård, och då måste det finnas tillräckligt med tid avsatt för att kunna tillgodose 

lagstiftningen. Att delaktighet från patientens sida är tidskrävande framkommer i flera studier 

som gjorts (Frank et al., 2009; Sahlsten, Larsson, Plos & Lindencrona, 2005; Wissendorff  

Ekdahl, Hellström, Andersson & Friedrichsen, 2012). 

 

Vidare är kontinuitet i vården av stor betydelse och även detta en betydande ledningsfråga 

(Socialstyrelsen, 2012). Det är verksamhetschefens ansvar att patientens behov av kontinuitet 

och samordning tillgodoses, och vid vårdbehov skall patienten få en fast vårdkontakt. En fast 

vårdkontakt kan vara en läkare, sjuksköterska eller en administrativ person som samordnar 

patientens vård. En patient kan även begära en fast vårdkontakt, oavsett om det är behövligt 

eller inte, och har då laglig rätt till detta. Det skall även tas hänsyn till önskemål om en 

speciell vårdkontakt. Olika lösningar kan konstrueras för att uppnå syftet med en vårdkontakt, 

t.ex. genom att ta fram rutiner om när en patient anses behöva en fast vårdkontakt, eller vilken 

personal som kan ta på sig ett visst uppdrag. Vidare är samstämmighet mellan angränsande 

verksamhetsområden viktig, där bland annat den information som delges patienten på olika 

enheter av olika personalkategorier måste vara tydlig, och det måste finnas rutiner om vem 

som informerar om vad och när. Varje övergång mellan olika vårdgivare är en säkerhetsrisk 

för patienten, och det är hälso- och sjukvårdens ansvar att det fungerar (ibid.).  
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Patientcentrering 

 

Benämning på ordet patientcentrering har diskuterats i många olika sammanhang, och inget 

entydigt begrepp har framkommit (Mead & Bower, 2000). I litteraturen nämns förutom 

patientcentrering, bland annat personcentrering och det engelska ordet ”responsiveness”. I de 

flesta nationella och internationella sammanhang har dock patientcentrering används, varför 

även föreliggande studie kommer att använda detta begrepp. Även definitionen av begreppet 

är svårt att fastställa, men sammanfattningsvis skulle patientcentrering kunna uttryckas som 

en vård som utgår från individens unika livssituation, behov och önskemål (Laine & Davidoff, 

1996). Enligt Duggan, Geller, Cooper och Beach (2006), är det bättre att utgå från vad 

begreppet patientcentrerad vård inte betyder. De menar att den medicinska paternalism utgår 

helt från läkarcentrering, teknikcentrering, sjukhuscentrering och sjukdomscentrering, och är 

då raka motsatsen till patientcentrering. Svensk sjuksköterskeförening (2010), förklarar 

patientcentrering sett ur människans helhetsperspektiv, där de existentiella, sociala och 

psykiska behoven är lika viktiga som de fysiska. Det innebär även att människan sätts framför 

sin sjukdom, och att den specifika människans behov har lika stor betydelse som de behov 

som den professionella personalen identifierar. För att nå dit krävs det kunskap om den 

specifika människan och hans/hennes behov, åsikter, intressen och vanor, samtidigt som den 

professionella personalen måste inbjuda till, och ge förutsättning för ett aktivt deltagande. 

Svensk sjuksköterskeförening påtalar även vikten av att vårdpersonal ges möjlighet till ett 

patientcentrerat arbetssätt, och då främst genom att de organisatoriska förutsättningarna 

befrämjar det. Framförallt är det betydligt mer tidskrävande att inbjuda patienten till att 

samtala om intressen, önskningar och kommande möjligheter (ibid.).    

 

Under de senaste 30 åren har svensk hälso- och sjukvård arbetat för att stärka patientens 

ställning, men trots framsteg finns ännu idag inte tillräckligt med kunskap för att påstå att 

vården är tillräckligt patientcentrerad (Docteur & Coulter, 2012). Studien har belyst flera 

områden som ännu är i stort behov av förbättring, och bland annat nämns att gällande 

lagstiftning som syftar till att stärka patientens ställning verkligen efterlevs, och att patienten 

måste ges möjlighet att engageras och involveras i beslut som berör dem. På så vis kan 

patienten bli mer aktiv i sin planering och ses som en delaktig partner med stora möjligheter 

att påverka både behandling och resultat. Med nuvarande hälso- och sjukvårdsorganisation, 

där läkare och sjuksköterskor är experter på andra människors diagnoser och symptom, kan 
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det dock bli svårt för patienten att beredas plats för deltagande (Vårdhandboken, 2013). Enligt 

Brooker (2004), är det dessutom oklart om all vårdpersonal har samma förståelse för 

begreppet vilket även gör det svårt att använda definitionen i den kliniska verksamheten. 

Dock är det helt klart att ökad patientcentrering leder till ökad tillfredsställelse hos 

människan, en säkrare vård samt en mer kostnadseffektiv sjukvård, t.ex. genom ökad 

följsamhet till ordinerad behandling, reducerade komplikationer samt kortare sjukskrivning  

(Ekman et al., 2011; Sahm et al., 2011). 

 

 

Begreppet delaktighet 

 

Definition av begreppet delaktighet anges enligt Svenska Akademins ordlista (1996), som att 

”ta del av något”. Det kan handla om att vara delaktig i ett beslut inom vården, likasom att 

vara delaktig i en aktivitet eller en social gemenskap (Molin, 2004) . Det skapar en slags 

känsla av tillhörighet, vilket kan vara en nog så viktig aspekt av begreppet delaktig. 

Delaktighet förklaras även som en aktiv medverkan eller ett medansvar, och förutsättningen 

blir då att det måste vara mer än en person som deltar. Delaktighet kan även ses som 

synonymt med inflytande, makt och självbestämmande. Delaktighet är således ett begrepp 

som kan tolkas olika, beroende på vem som gör tolkningen och inom vilken yrkesgrupp 

tolkningen görs, och måste även ses i sitt sammanhang för att kunna värderas. Vidare är det 

viktigt att tolkningen sätts i samband med den enskilda individens upplevelse av vad 

delaktighet innebär (ibid.).  

 

Utifrån de äldres perspektiv beskriver Blennberger och Johansson (2010), att delaktighet 

handlar om en interaktion mellan personer samt ett gemensamt ansvar och en inbördes 

påverkan. Författarna framhåller även att självbestämmande är en viktig faktor att ta hänsyn 

till inom äldreomsorgen, och inbegrips i begreppet delaktighet. De menar, att genom 

självbestämmande kan den äldre människan fatta sitt eget beslut och bestämma över sitt eget 

liv, även i vardagssituationer. Samspel och dialog mellan den äldre människan och personal är 

därför ett viktigt inslag i vardaglig vård och omsorg, för att den äldre skall inbjudas till 

delaktighet.  I ”Värdigt liv i äldreomsorgen”, proposition 2009/10:116, står det att delaktighet 

skall ske i samråd med den äldre och att omsorgen skall utföras i samförstånd med denne, och 
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för att det skall bli möjligt måste den äldre ha tillgång till tydlig information om både vård- 

och omsorgsinsatser samt om olika aktiviteter. I dokumentet framhävs även att äldre 

människor skall ha rätt till en betydelsefull vardag och kunna leva i social gemenskap med 

andra samt ha möjlighet till delaktighet och inflytande.  

 

En svensk studie undersökte vilka strategier sjuksköterskorna använder för att stimulera och 

optimera patientens delaktighet i omvårdnaden, och det framkom tre kategorier; att bygga ett 

nära samarbete, att lära känna personen och att förstärka genom egenvårdskapacitet  

(Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2009). Kategorierna handlade om mänskliga relationer 

där sjuksköterskan genom information, kunskap och interaktion med patienten säkerställde 

dess behov och känsla av delaktighet. Förtroende och respekt var viktigt samt att se patienten 

som en värdefull tillgång. Resultatet handlade främst om att finna patientens egna inre 

värderingar och kunskap samt motivation för att främja delaktighet. I en annan studie 

(Sahlsten et al., 2005), var syftet att undersöka vilka hinder som gjorde att patienten inte var 

delaktig. Resultatet talade för att vårdpersonalens kompetens och kunskap var bristande i 

åtskilliga fall och att de inte förstod betydelsen av patientens delaktighet. Patienten tilläts inte bli 

involverad i omvårdnaden, vilket gjorde att patienten inte kände sig bekräftad och sedd. Vidare 

hinder för delaktighet var då närstående hade önskemål om specifika omvårdnadsåtgärder som 

inte stämde överens med patientens behov. Detta kunde då påverka en förtroendefull relation 

mellan vårdpersonal och patient. Ytterligare hinder beskrevs som organisatoriska på grund av 

tidsbrist samt personalscheman. Det hindrade patientdeltagande genom att kontinuiteten 

försvårades, och bidrog till att förtroendefulla relationer inte kunde skapas (ibid.).    

  

Aktuellt forskningsläge 

 

Tidigare studier om patientens delaktighet har visat nedslående resultat, där framförallt äldre 

patienter inte känner sig så delaktiga som de önskar i sin vård (Wissendorff Ekdahl, 2012). 

Patienterna har känt sig som en belastning för personalen som de upplever som stressade, och 

de har inte i tillräcklig utsträckning givits möjlighet att ställa frågor. Det handlar om tidsbrist 

enligt patienterna (ibid). I en internationell undersökning bland patienter med komplexa 

vårdbehov menar Osborn och Squires (2012), att svenska patienter i jämförelse med patienter 

från elva länder, tillhör de som i minst utsträckning upplever att de blir delaktiga i beslut som 
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rör deras egen hälsosituation. Eldh, Ehnfors och Ekman (2006), menar att det är 

sjuksköterskan som inte alltid förmår att få patienten delaktig i den grad de själva önskar, 

vilket kan bero på att det brister i respekten för patientens kunskap om sin egen hälsosituation.  

Vidare saknar patienterna information, utbildning och stöd för att aktivt kunna delta i sin 

vårdsituation, ofta beroende på att vårdpersonal inte kan kommunicera information på rätt sätt 

(Wissendorff  Ekdahl, 2012).  I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, står det 

att sjuksköterskan genom dialog skall ge möjlighet till ett aktivt deltagande hos patienten 

eller/och dennes närstående (Socialstyrelsen, 2005). Det är således vårdpersonalens ansvar att 

göra patienten väl informerad om dennes lagliga rättigheter, genom en individanpassad 

kommunikation. För att nå upp till besluten i lagstiftningen är det därför av högsta vikt att 

kommunicera med vårdtagarna och att informera om olika behandlingsalternativ (Fröjd, Leo 

Swenne, Rubertsson, Gunningberg & Wadensten, 2011). Författarna menar att det även verkar 

finnas ett samband mellan information och patientdelaktighet, samtidigt som det är väl känt 

att informationsflöden inom vården är dålig. Tidigare forskning har även visat att dålig 

information eller ingen information alls, är en betydelsefull orsak till missnöje i vården 

(Bankauskaite & Saarelma, 2003; Eriksson & Svedlund, 2007; Rogers, Karlsen & Addington-

Hall, 2000). Patientens delaktighet kräver också ett medvetet förhållningssätt av vårdpersonal, 

där de tillåter patienten att beredas plats i beslutsfattande och omvårdnadsarbete (Sahlsten et 

al, 2005). 

  

Omvårdnadsteoretisk referensram 

 

För att inbjuda varje unik människa till delaktighet i sin omvårdnadssituation, krävs en 

interaktion mellan vårdpersonal och patient (Travelbee, 1971). Detta är i enlighet med Joyce 

Travelbees omvårdnadsteori, vilken fokuserar på omvårdnadens mellanmänskliga dimension. 

Travelbee menar att omvårdnadens förståelse ligger i att se vad som sker mellan patient och 

vårdpersonal, samt förstå konsekvenserna av det som sker. Att interaktionen skapas, etableras 

och upprätthålls är vårdpersonalens ansvar, och kräver ett ömsesidigt samspel mellan patient 

och personal. Teorin bygger på begrepp som individ, lidande, mening, mänskliga relationer 

samt kommunikation, och har ett existentialistiskt synsätt.  

 

Den unika individen är oersättlig enligt Travelbee, (1971). Ingen annan människa kan förstå 
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den enskilda individens upplevelse av en viss erfarenhet, t.ex. vid lidande eller sjukdom, 

varför Travelbee menar att varje enskild individ bara existerar en gång. Vidare förkastar 

Travelbee generaliserande begrepp som patient eller sjuksköterska, då det unika hos 

människan då fråntas han/henne och ersätts av stereotyper. Stereotyper som raderar varje 

enskild människas egenskaper.  

 

Varje människa utsätts i sitt liv för lidande i någon form och lidandet är ofta förknippat med 

förlust av någon eller något eller till sjukdom (Travelbee, 1971). Oavsett vad lidandet är 

förknippat med, så är det människans subjektiva bedömning som avgör vad som är lidande för 

den enskilde. Det innebär att vårdpersonal bör förhålla sig till individens upplevelse istället 

för att göra en objektiv bedömning utifrån en diagnos.   

 

Mening är, enligt Travelbee (1971), erfarenheten och konsekvenserna av en upplevelse. Själva 

upplevelsen, t.ex. sjukdom, har ingen mening i sig själv, utan det är människans sätt att erfara 

hela situationen som innebär mening. Mening har således ursprunget i individen själv. 

Travelbee kopplar även begreppet mening till att känna sig behövd, då det gör livet mer 

meningsfullt. Omvårdnaden skall därför syfta till att hjälpa människor finna denna 

meningsfullhet till livet, genom en mellanmänsklig relation. 

 

Mellanmänskliga relationer består av erfarenheter mellan vårdpersonal och den sjuka 

personen, eller då en sjuk person är i behov av vårdpersonalens tjänster (Travelbee, 1971). 

Relationen uppnås, då flera interaktionsfaser genomgåtts, där en ömsesidig respekt för 

varandra är en nödvändighet. Faserna är enligt Travelbee;  

 Det första mötet 

 Framväxt av identiteter 

 Empati 

 Sympati 

 Ömsesidig förståelse och kontakt    

Interaktionen utvecklas successivt, där början består av att två personer möts med 

generaliserande uppfattningar om varandra (ibid.). Uppfattningen delas av Birkler (2007), 

som skriver att två individer som möts för första gången har förutfattade meningar om 

varandra. Enligt Travelbee, (1971) fortsätter sedan interaktionen med att personerna får en allt 

mer personlig uppfattning om den andre, och de generella och abstrakta rollerna försvinner 
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(patient- och sjuksköterskeroll). Som konkreta personer kan nu inlevelseförmåga i den andres 

psykologiska tillstånd uppnås, med en förståelse för personens känslor och tankar. För att 

kunna känna denna empati är det nödvändigt enligt Travelbee, att ha en likartad bakgrund 

eller situation att ta uttryck i. Den sympatiska fasen handlar om att ha medkänsla för den 

andra personens lidande, med en önskan om att lindra lidandet. Det kan ske genom att den 

sjuke personen förstår och känner att hon/han inte är ensam med sin börda eller genom att 

medkänsla uttrycks i form av t.ex. god omvårdnad. Avslutningsvis, i den mellanmänskliga 

relation, uppstår en nära kontakt med förståelse, tankar och känslor som delas mellan 

personerna, och representerar ett inbördes förhållningssätt.  

 

Travelbee (1971) menar att möjligheten till att lära känna en patient är lika viktig som att ge 

fysisk omvårdnad, varför all interaktion mellan patient och vårdpersonal bidrar till denna 

möjlighet. Kommunikationen som är målinriktad möjliggör således också etablering av den 

mellanmänskliga relationen, och är ett av vårdpersonalens viktigaste redskap, och en 

förutsättning för att uppnå syftet med omvårdnad. Att tillämpa kommunikation på rätt sätt 

kräver både kunskap och förmåga, sensitivitet och även konsten att kommunicera vid rätt 

tillfälle. Om vårdpersonal brister i förmågan att se patienten som en unik person, eller undgår 

att tolka hans/hennes underliggande mening, ökar risken för att kommunikationen istället blir 

destruktiv.    

 

Travelbees (1971) teori fokuserar följaktligen på omvårdnad som en mellanmänsklig process, 

där den sjuke och unika personen skall finna en meningsfull tillvaro i sin upplevelse, genom 

att få hjälp med att bemästra, hantera och lindra lidande samt sjukdom.  

 

Joyce Travelbees egen definition av omvårdnadsbegreppet lyder; 

”en mellanmänsklig process där den professionella omvårdnadspraktikern  

hjälper en individ, en familj eller ett samhälle att förebygga eller bemästra upplevelser av 

sjukdom och lidande, och vid behov finna en mening i dessa upplevelser” 

(Travelbee, 1971, s.7). 
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Problemformulering  

 

I patientsäkerhetslagen står det att vården skall planeras och genomföras i samråd med 

patienten, vilket också leder till en mer patientcentrerad och säkrare vård. En internationell 

jämförelse har dock visat att svenskar är de som i minst utsträckning anser sig vara delaktiga i 

beslut som rör de egna hälsoproblemen, varför en alarmerande brist ses mellan lagstiftning 

och patienternas verklighet. En utveckling i rätt rikting måste ske, och inom vården pågår nu 

ett kraftfullt paradigmskifte i riktning mot en ökad patientcentrerad vård. Föreliggande studie 

syftar därför till att undersöka vad framförallt äldre patienter anser att delaktighet innebär och 

hur de upplever möjligheten till delaktighet i sin vård och omsorg, för att finna stöd för 

fortsatt kvalitetsförbättring av äldrevården med fokusering på en ökad delaktighet.  

 

Syfte 

 

Syftet var att ur ett patientperspektiv undersöka upplevelsen av delaktighet i sin vård och 

omsorg på ett äldreboende, utifrån följande frågeställningar: 

 

1. Vad innebär begreppet delaktighet för den enskilda patienten? 

2. På vilket sätt upplever patienten sig som delaktig i sin vård/omsorg? 

3. Vilken information delges patienten om dennes lagliga rättigheter inom vården?  
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METOD 

 

Design 

 

För att undersöka ovanstående frågeställningar har valet fallit på empirisk studie med 

kvalitativ ansats, för att kunna fånga de äldres upplevelser av sin delaktighet i vård och 

omsorg. Den kvalitativa ansatsen innebär att fokus ligger kring ett fenomens egenskaper, 

vilket kan förklaras som att det är den innebörd en människa lägger i ett visst fenomen som är 

det viktiga (Dahlborg Lyckhage, 2006). Innebörden är dock kontextbunden, det vill säga att 

den skall ses i ett bestämt sammanhang.  

 

Val av informanter 

 

Syftet var att finna de patienter med störst möjlighet att beskriva fenomenet så noggrant som 

möjligt. För att få ett rättvisande resultat gjordes därför rekryteringen av informanter i samråd 

med sjuksköterskorna på det valda äldreboendet, då de hade möjlighet att styra rekryteringen 

åt de patienter som ansågs ha mest att berätta om det valda fenomenet. Vissa 

exklusionskriterier sattes, där patienter med nedsatt kognitiv förmåga exkluderades, samt de 

som var för nedsatta i sitt allmäntillstånd för ett deltagande i studien. Urvalet blev då inte 

slumpmässigt, utan baserades på viss förhandsinformation, en så kallad målmedveten 

urvalsstrategi, vilket är vanligt vid kvalitativa studier (Stenbacka, 2001).  Inklusionskriterier 

för deltagande i studien var att personen skulle vara över 75 år, bo på ett äldreboende sedan 

minst ½ år tillbaka, och skulle vid upprepade tillfällen haft kontakt med sjuksköterskan på 

boendet. Inklusionskriterierna sattes med tanke på att informanterna skulle vara väl förtrogna 

med både sitt boende och dess personal, och resultatet torde således också bli mest 

rättvisande. Önskvärt var även att få en blandning av män och kvinnor. Antalet informanter 

beräknades till mellan åtta och tio, då syftet var att få en så detaljerad bild som möjligt från 

varje informant, och inte en statistisk generalisering. Kvale (1997) menar att antalet 

informanter beror på hur många som behöver intervjuas för att syftet skall bli besvarat. Vid 

tillräcklig och mättad information för att besvara syftet avbröts därför rekryteringen av nya 

informanter. Det totala antalet blev elva informanter, varav tre män och åtta kvinnor. Vid 

sammanställningen exkluderades en informant ur intervjumaterialet, då denna person var i 
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sorgeprocess och inte kunde besvara frågorna adekvat, varför det redovisade materialet 

slutligen består av tio informanter. Den yngsta deltagaren var född 1931 och den äldsta 1918. 

 

Kontext 

 

Boendet där studien genomfördes är ett privat äldreboende i Halland som drivs på uppdrag av 

kommunen. Totalt är det sex avdelningar uppdelade på 95 lägenheter, varav 10 platser är 

avsedda för vård av äldre med demensdiagnos. Dygnet runt finns det personal på boendet 

beståendes av undersköterskor och vårdbiträden. Deras ansvarsområde är främst den basala 

omvårdnaden om patienterna samt att de har delegering för att administrera läkemedel.  

Fyra kommunanställda sjuksköterskor finns på boendet dagtid, och övrig tid är det 

kommunsjuksköterskornas jourorganisation som gör hembesök efter behov. Sjuksköterskorna 

har det totala omvårdnadsansvaret. Även sjukgymnaster samt arbetsterapeuter finns 

tillgängliga för de boende. Det finns även patientansvariga läkare som har ronder en gång per 

vecka.  

 

I föreliggande studie kommer all personal (sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter, 

sjukgymnaster, undersköterskor samt vårdbiträden) benämnas för vårdpersonal, oavsett vem 

som utför vård- eller omsorgshandlingen.  I några få specifika vårdsituationer kommer dock 

sjuksköterska och läkare identifieras då det i dessa fall är uppenbart att de utfört handlingen. 

 

Datainsamlingsmetod   

 

Empirin baseras på öppna semistrukturerade intervjuer med kvalitativ ansats, som har sin 

utgångspunkt i en intervjumall (Trost, 2010), (bilaga 1). Semistrukturerade frågor är bra då 

forskaren kan fokusera på området som skall undersökas, men inte kan förutse svaren. Det är 

också lättare för forskaren att komma med följdfrågor om det finns behov av det (ibid.). 

 

En intervjumall utformades, vilken bestod av sex stycken intervjufrågor, vilka alla fokuserade 

på området delaktighet.  
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Följdfrågor fanns med som var utformade som;  

Kan du utveckla?  

Hur menar du nu?  

På vilket sätt? 

Intervjumallens sista fråga (6) var tänkt att ställas till eventuellt anhöriga som önskade vara 

med under intervjun, men ingen anhörig deltog.  

 

Tillvägagångssätt 

 

Sjuksköterskorna och verksamhetschefen på det valda boendet kontaktades först telefonledes, 

för att tillse att det fanns ett tillfredsställande urval och att studien var möjlig.  I samband med 

detta bokades även ett kort möte in, för att möjligheten skulle ges till en kortare presentation 

av den tilltänkta studien samt ett överlämnande av projektplanen. Även en ansökan om 

genomförande (bilaga 2) lämnades då. Verksamhetschefen återkopplade efter mötet till 

intervjuaren telefonledes och bekräftade studiens genomförande, och sjuksköterskorna på 

boendet återkom med en lista på tilltänkta informanter. Intervjuaren lämnade sedan 

personligen ut ett informationsbrev till de tilltänkta informanterna på boendet (bilaga 3). Efter 

ett par dagar besöktes på nytt informanterna av intervjuaren, som då även bokade upp 

tidpunkt för den tilltänkta intervjun. Intervjuerna genomfördes vid fem olika tillfällen under 

våren 2014, på äldreboendet, i informanternas hemmiljö för att de skulle känna trygghet. 

Inledningsvis presenterade sig intervjuaren för informanten samt ställde en allmän fråga där 

informanten fick berätta om sin vård och vistelse på boendet. Enligt Kvale (1997) skapas tillit 

hos informanterna genom en avslappad och inledande dialog, och resulterar i en mer och 

innehållsrikare intervju. Vid otillräcklig information i intervjun där syftet inte ansågs besvarat, 

belyste intervjuaren frågeställningen på nytt, i hopp om att få svar på frågan. Intervjuerna 

bandinspelades och tog mellan 30 och 60 minuter vardera, vilka sedan ordagrant 

transkriberats. En av informanterna ville dock inte bli inspelad, varför hänsyn togs till detta, 

och istället antecknades allt som sades. 

 

Ett par pilotintervjuer hade gjorts för att testa intervjuguidens hållbarhet och för att säkra den 

initiala tanken med intervjuerna.  Intervjuguiden testades på äldre människor över 75 år, men 

dock inte på de tilltänkta informanterna och inte heller på det valda boendet där intervjuerna 
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senare skulle utföras. Kvale (1997), menar att en pilottest även ger en större säkerhet och 

självkänsla hos intervjuaren, då frågorna blivit utsatta för granskning. Vissa brister i 

intervjufrågorna framkom, varför de reviderades med enkla omskrivningar.   

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Hänsyn har tagits till etikprövningslagen (SFS 2003:460), då studien avsåg forskning om 

människors upplevelser. Informanterna fick därför genom ett informationsbrev besked om 

studiens syfte och tillfrågades om sitt deltagande i studien. De fick både muntlig och skriftlig 

information om att de när som helst kunde avbryta studien, utan att behöva förklara varför. De 

fick även information om att alla uppgifter är sekretessbelagda och ingen enskild individ kan 

urskiljas. Detta innebär att de fyra forskningsetiska principerna blivit tillgodosedda 

(Vetenskapsrådet, 1990); informationskravet som skall upplysa om forskningssyftet, 

samtyckeskravet som förklarar att deltagandet är helt frivilligt och kan avslutas när som helst, 

konfidentialitetskravet som innebär fullständig sekretess samt nyttjandekravet som innebär att 

uppgifterna som framkommer endast används i forskningsändamål. 

 

Bearbetning och analys 

 

Databearbetning har skett genom en kvalitativ innehållsanalys, enligt Graneheim och 

Lundman (2004), vilket innebär att forskaren (intervjuaren) gör en tolkning av texten, för att 

kunna identifiera likheter och skillnader i underlaget. Det finns två olika tolkningsvariationer, 

vilka är manifest och latent analys, och de skiljer sig åt genom tolkningens djup och 

abstraktionsnivå. Vid manifest analys förstås innehållet i texten så som det sägs och uttrycks, 

med låg tolkningsgrad, medan det vid den latenta innehållsanalysen görs en tolkning av det 

outsagda och den underliggande meningen. Föreliggande studie har fokuserat på det 

manifesta innehållet, och helt utgått från vad som verkligen sagts. Då intervjuarens erfarenhet 

och kunskap inom geriatrisk vård och omsorg är omfattande, har det genom hela analysarbetet 

även funnits en viss medvetenhet om att förförståelse kunde påverka analyseringen, varför 

intervjuaren försökt att dämpa sin kännedom härom. 
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Det inspelade materialet (analysenheten) transkriberades ordagrant av intervjuaren själv, 

vilket genererade 45 sidor löpande text. Analysenheten lästes sedan igenom flera gånger för 

att få en känsla för helheten, och samtidigt markerades mindre enheter som besvarade 

respektive frågeställning. Analysprocessen fortskred genom att de meningsbärande enheterna 

kondenserades, i syfte att korta ner texten men ändå behålla det väsentliga och centrala 

budskapet i innehållet. De meningsbärande enheterna tolkades sedan utifrån sitt innehåll, och 

erhöll ett antal koder. Genom jämförelser av de framkomna koderna, letades sedan likheter 

och skillnader. Flera koder med liknande innehåll bildade vidare ett antal subkategorier.  

Subkategorierna som var snarlika varandra sammanfördes under en och samma kategori. 

Slutligen bildades fyra kategorier, som också redovisar det slutliga resultatet.   

Tabell 1 nedan visar exempel ur analysprocessen. 

Tabell 1. Analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet  

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Delaktighet 

är….hm...kanske att 

få vara med och 

planera aktiviteter, 

omvårdnad och bli 

lyssnad på.  

Vara med i 

planering, 

omvårdnad och 

bli hörd. 

Aktiviteter 

Själv-

bestämmande 

Respekt 

Bekräftelse 

En mångfald 

av olika 

förklaringar 

Begreppet delaktig, 

utifrån de äldres 

perspektiv  

Min kontaktperson 

säger att jag måste 

säga ifrån om det är 

något speciellt som 

jag vill eller om 

något inte är bra, 

men det är svårt. 

Måste säga 

ifrån om något 

inte är bra, men 

det är svårt. 

Vill inte vara 

till besvär 

Den äldres 

foglighet 

 

Delaktighet i 

vardagen 

Att om jag t.ex. har 

ont någonstans så 

måste de lyssna på 

mig och inte avfärda 

mig.  

 

Måste lyssna 

på patienten, 

och inte 

avfärda dem. 

Respekt för 

patienten. 

Bekräftelse. 

De äldre 

behöver bli 

bekräftade 

Kunskapsutveckling 

för en bättre 

delaktighet 

Att det finns lagar 

som talar om hur jag 

skall bete mig eller 

hur andra skall bete 

sig mot mig, nej det 

visste jag inte. Sunt 

förnuft är nog bättre.   

Vet inget om 

lagstiftningen. 

Sunt förnuft är 

bättre. 

Patientens 

rättigheter 

Information 

om 

lagstiftning 

Lagliga rättigheter 
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RESULTAT 

 

Analysen resulterade i fyra kategorier vilka var; Begreppet delaktig utifrån de äldres 

perspektiv, Delaktighet i vardagen, Kunskapsutveckling för en bättre delaktighet och Lagliga 

rättigheter. Ytterligare åtta subkategorier framkom. Resultatet presenteras utifrån de fyra 

kategorierna. Tabell 2 nedan, visar en översikt över de kategorier och subkategorier som 

framkom i resultatet.   

 

Tabell 2. Översikt över kategorier och subkategorier 

 

Kategori 

 

 

Subkategori 

Begreppet delaktig, utifrån de äldres 

perspektiv  

 En mångfald av olika förklaringar 
 

 

Delaktighet i vardagen  Den äldres foglighet 

 Aktiviteter gör den äldre socialt delaktig  

 Tidsbrist – dålig förutsättning för 

delaktighet 

Kunskapsutveckling för en bättre 

delaktighet 

 Information skapar delaktighet 

 De äldre behöver bli bekräftade 

Lagliga rättigheter  Information om lagstiftning 

 Kontinuitet för delaktighet 
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Begreppet delaktig, utifrån de äldres perspektiv  

 

Tabell 3. Schematisk bild över hur äldre människor ser på begreppet delaktighet 

 

 

 

En mångfald av olika förklaringar 

Följande kategori handlar om hur de äldre ser på begreppet delaktighet, utifrån sin egen tanke 

och perspektiv. Begreppet var inte självklart, utan en mångfald av olika förklaringar framkom. 

Några av informanterna förknippade ordet delaktighet med att vara en slags konstellation av 

ett socialt samspel, där det var viktigt att ha någon att prata med och kunna anförtro sig till.  

”Delaktighet är att man säger något snällt till andra ”(6)  

Det skapade trygghet och en känsla av grupptillhörighet.  Eftersom många av de äldres 

tidigare umgängeskrets inte längre fanns i livet, var det extra viktigt att känna sig bekväm och 

informell i den nya gruppen. Engagemang i olika aktiviteter på boendet gjorde det möjligt att 

skapa detta nya sociala nätverk, och det ansågs vara en mycket viktig aspekt av delaktighet 

från de flesta av informanterna. 

Det mest centrala budskapet som framkom i frågan om vad delaktighet innebär för den 

enskilda äldre personen, var att få bestämma över sin egen tid och tillvaro. Det var viktigt att 

få besluta om vardagliga ting samt att klara av så mycket som möjligt själv. 

Självbestämmande var även att kunna be om hjälp när det behövdes, men samtidigt ville de 
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vara delaktiga i den hjälp som gavs. Några av intervjupersonerna framhöll att de kunde sova 

så länge de önskar på morgonen, och att frukosten ställdes undan i köket för att intas när de 

själva valde detta. På så vis disponerades tiden helt efter eget val, och personerna blev även 

delaktiga i sin omvårdnad genom att de själva gick upp och skötte sin personliga hygien och 

frukost själva. Följaktligen var begreppet delaktig även associerat med att bestämma över 

klädval och att i största möjligaste mån sköta om sin personliga hygien. Att behöva bli hjälpt 

med dusch och framförallt med toalettbesök sågs som genant och kränkande, eftersom det 

upplevdes som att utelämna sig helt och hållet till andra, utan att längre kunna känna någon 

egen integritet.  Vidare ansågs begreppet delaktighet vara att ha kontroll på vad som 

försiggick runt omkring de äldre, bland annat genom att de önskade ett bättre 

informationsflöde, men även genom att personalen förklarade på ett sätt som gjorde att de 

äldre förstod. Mycket beskrevs även ske över huvudet på de äldre. Några av de äldre hade 

också en klar bild av hur de ville att deras liv skulle se ut fortsättningsvis, och menade därför 

att delaktighet var att besluta helt själv, så länge huvudet var med dem. 

”Delaktighet är ju att jag skall få vara med och bestämma hur mitt liv skall se ut i 

fortsättningen, för det har jag ganska klara begrepp om” (8) 

Begreppet delaktighet tolkades även som att bli tagen på allvar, bli lyssnad på samt bli 

bekräftad. Några informanter påtalade att vårdpersonal ibland avfärdade deras smärta och oro, 

vilket gjorde att informanterna hade tappat förtroendet för flera i personalen. Att inte bli 

lyssnad på uttrycktes även av flera andra informanter, då de beskrev hur vårdpersonal bara går 

förbi och knappt tilltalar de äldre. Detta upplevdes som kränkande.   

”När personalen kommer in till mig och jag frågar något, säger hon bara att så och så är det. 

Det blir ingen tid för fler frågor eller så, sen svischar hon ut igen”(9) 

 

Delaktighet i vardagen 

 

Denna kategori beskriver hur äldre personer upplever sig delaktiga och bekräftade i sin 

vardagliga livssituation. Även i denna kategori blev svaren mångskiftande.  
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Den äldres foglighet 

Ju äldre informanterna var, desto mer verkade de anpassa sig till omgivningens mönster och 

fogade sig efter andras viljor, snarare än att vara delaktiga. De hade svårt att ta egna beslut, 

ville vara medgörliga och hade även svårt för att be om hjälp. De framhöll även att det hade 

varit bra om de blev tillfrågade om eventuella problem eller bekymmer, då de inte själva ville 

störa eller bli en belastning för personalen. Vidare berättades det att kontaktpersonerna på 

boendet hade framhållit att de äldre måste säga ifrån om det var något som inte var bra, eller 

om något borde förändras. Informanterna hade ändå svårt för att besvära i sådana situationer. 

De äldre berättade även hur de fick hjälp av anhöriga, då de hade problem eller då beslut 

skulle tas.  

”Mina barn bevakar mina intressen och det som jag vill, så jag behöver inte”(1) 

Några av informanterna menade att de inte på något vis är delaktiga i sin omvårdnad, utan 

endast säger ifrån då något är väldigt felaktigt. De känner tillit och förtroende för både 

anhöriga och personalens sätt att agera i olika situationer, så de överlämnar hela ansvaret till 

dem. Vidare sa informanterna att det inte är någon idé att bry sig om något man inte vet något 

om. Tilläggas bör, att detta gällde framförallt i specifika omvårdnadssituationer, t.ex. vid 

såromläggning eller medicinhantering, där ansvaret helt lades över på sjuksköterskans 

kunnande och kompetens. De äldre ville eller orkade inte ta till sig information gällande 

svårbegripliga handhavanden. Däremot var de äldre mer delaktiga i sin personliga hygien och 

försökte där göra så mycket som möjligt själva.  

”Jag vill klara min personliga hygien så länge som möjligt, även duschning fixar jag”(7) 

 

Aktiviteter gör den äldre socialt delaktig  

Att vara med i aktiviteter var något de flesta av informanterna ville vara delaktiga i. För dem 

var det viktigt med den sociala samvaron och engagemanget som blir vid t.ex. bakning, 

gymnastik, boule eller då prästen kom på besök. Dock var det viktigt att själva få besluta om 

när och hur de ville vara aktiva, för då kände de att de blev respekterade. Då det nyligen varit 

en större fest på boendet framkom även möjligheten att få vara delaktiga i dukning och 

förberedelser inför kommande fester, och inte bara bli serverade till ett klart bord. Det var 
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framförallt de kvinnliga informanterna som framhöll detta. En önskan om att få vara med och 

bestämma över vilka specifika aktiviteter som skulle förekomma på boendet var en fråga som 

togs upp av flera informanter, eftersom de på så sätt skulle känna sig mer delaktiga i besluten 

och således även i själva aktiviteten. Ytterligare en aspekt som framkom var att äldre behöver 

framförhållning och har ett visst behov av att förbereda sig i tid. Ofta sa personalen till precis 

innan aktiviteten började, och då hann de äldre inte förbereda sig mentalt på att de skulle 

aktiveras. Detta skapade en slags oro och olust hos de äldre, vilket istället resulterade i 

utebliven medverkan och därmed utebliven delaktighet.  

”Jag saknar något slags schema så att man kan förbereda sig på att den eller den dagen är 

det. Nu kommer de ofta fem minuter innan. Jag behöver tid på mig numera” (1) 

Att få vara oberoende så långt det var möjligt, och endast be om hjälp med det nödvändigaste 

var en önskan från nästan alla informanter, som även menade att självständighet och 

egenmakt gör att de äldre känner sig mer delaktiga. De står då för det egna beslutet och dess 

eventuella konsekvenser. Vissa ville bli lämnade helt i fred och bli respekterade för detta, och 

inte heller behöva förklara varför. Tidigare kom alltid personalen för att hämta dem till olika 

aktiviteter, men efter ett tag förstod de att informanterna ville bli lämnade ifred. Det var för 

dem ett sätt att få besluta om sina egna liv, och de var tacksamma för att personalen 

respekterade detta och var lyhörda för deras önskemål. Informanterna menade att de i hela sitt 

liv hade varit ensamvargar och så skulle det fortsätta att vara. De tyckte helt enkelt att det var 

skönt att få vara för sig själva. En nog så viktig aspekt att ta hänsyn till enligt informanterna, 

som även framhöll att de inte hade behov av att vara delaktiga, framförallt inte i aktiviteter. 

 

Tidsbrist - dålig förutsättning för delaktighet 

Ordet tidsbrist återkom i samtliga intervjuer. Informanterna beskrev hur tidspressade 

personalen var, varför de äldre ofta avstod från att fråga om de ville ha information om något 

specifikt. Interaktion mellan de äldre och personal var en förutsättning för delaktighet, men 

det fanns inte någon tid för samtal. Samtliga informanter hade behov av mer samtalstid, både 

för frågor samt för att få en pratstund.  Många kände sig ensamma och fyllda av ångest och 

oro, speciellt kvällstid, varför flera av informanterna menade att en extra stund med närvaro 

av personal hade kunnat lugna, istället för att de skulle inta hypnotika. Att få extra tid för 
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samtal kunde ske ibland nattetid, då personalen verkade mindre stressade enligt 

informanterna. Ibland har nattpersonalen till och med tid att sätta sig på sängkanten för en 

pratstund, uttryckte de sig.  

”Om jag får prata med någon innan jag skall lägga mig, kanske jag inte behöver de här 

sömntabletterna. Jag känner sådan oro på kvällarna”(10) 

Informanterna påtalade även att oavsett vilken personal som kommer in genom dörren hos de 

boende, så är de lika snabbt utanför igen. Detta skapade oro och stress, inte bara hos personal, 

utan även hos de äldre. Vissa av informanterna hade strategier för att få tid för frågor, och 

underströk att tillfällen måste fångas, t.ex. vid såromläggning eller påtagning av stödstrumpor. 

Vårdpersonalen var då ändå på plats och hade tid för frågor just då. De äldre skapade således 

egna strategier för att få möjligheter till samtal, vilket skapade en interaktion mellan de äldre 

och vårdpersonal, och de äldre upplevde sig då som delaktiga, trots tidsbristen.  

Vardagen på boendet innebär även utevistelse för de äldre, dock menade informanterna att det 

inte hinns med. Många av de äldre behöver assisterad promenad av vårdpersonal, och då 

personalen ofta är hårt belastade kan det ibland gå flera dagar mellan promenaderna. En av 

informanterna jämförde sig med en hund, och menade att hunden hade fått gå ut oftare än hon 

själv.  

”Personalen har tid ibland, men jag skulle gärna vilja gå ut mer. Men då säger personalen 

att jag var ju ute igår. Då tänker jag att om jag varit en hund, så hade jag fått gå ut oftare”(4) 

Denna informant menade att delaktighet innebar att kunna bestämma själv och göra det hon 

själv önskade, vilket blev svårt då personalen inte hade tid för henne. Vidare beskrev de äldre 

hur de hade en önskan om att få mer tid för läkarsamtal, då många frågor kretsade i huvudet 

på dem. Ingen kände att det fanns utrymme för detta då läkaren endast besökte dem vid 

sjukdom, samt en gång om året vid den årliga hälsokontrollen. Då var dessutom allt förberett 

så att det skulle gå snabbt och ingen tid gavs för några kompletterande frågor. De äldre 

inbjöds inte att vara delaktiga i sin vård. 

”Läkaren har ju bråttom, bråttom jämt”(6) 
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Tidsbristen hos personal genomsyrade alla intervjuer, samtidigt som informanterna tycker att 

personalen gör så gott de kan.  

”Personalen är bra, jag springer efter dem ut i korridoren om jag vill något”(3) 

 

Kunskapsutveckling för en bättre delaktighet 

 

Kategorin handlar om hur de äldre kan bli mer delaktiga i sin vård och omvårdnad, genom 

ökad kunskap och utbildning av personal.    

 

Information skapar delaktighet 

Nästan alla informanter hade hjälp med sina mediciner, vilket de tyckte var tryggt och säkert. 

De beskrev hur deras mediciner är inlåsta i ett skåp för att sedan plockas fram av personalen 

när det är dags att inta dem. Framförallt var det svårigheterna med att komma ihåg när 

medicinerna skulle tas, som gjorde att de äldre behövde hjälp med medicinhanteringen. De 

som skötte administrering av mediciner själva, hade olika strategier om hur de skulle komma 

ihåg att ta dem. Antingen genom att anhöriga var delaktiga i vården och påminde den äldre, 

eller genom en alarmklocka. De äldre var även mycket homogena i sina tankar när det gällde 

att veta varför, och mot vad, de skulle inta sina specifika mediciner. De ville ha full kontroll 

på vilka läkemedel de hade, samtidigt som de beskrev att möjligheten till att få mer kunskap 

om sina mediciner knappast fanns, p.g.a. att personalen ofta var okunnig och bara läste det 

som stod i läkemedelslistorna. Informationen i dessa listor var dessutom mycket bristfällig. 

De äldre framhöll att de ville veta mer om framförallt eventuella biverkningar. Några av 

informanterna frågade t.o.m. utomstående för att få svar på sina frågor. Med mer information 

hade de kunnat bli mer delaktiga och följsamma i sin medicinhantering, menade de äldre. Ett 

sviktande minne hos flera av informanterna gjorde även att de behövde bli påminda och 

uppdaterade om varför de intog sina mediciner.   

”Jag vill absolut VETA varför jag tar mina mediciner, men det vet jag inte. Det 

är INTE att vara delaktig” (9) 
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”Jag får hjälp med medicinerna så det blir rätt, men det är klart att jag skulle 

vilja veta mer om varför jag tar mina mediciner”(10) 

De tillfrågade framhöll även att det var skönt att slippa ansvaret för mediciner och att det var 

bra personal som hjälpte till med det mesta. Gällande insulinhantering var det extra skönt att 

slippa sticka sig själv, samtidigt som informanterna gärna ville ha mer kunskap och fakta 

kring diabetes. Vidare framkom att de äldre upplever delaktighet när de får veta hur saker och 

ting fungerar, och varför olika omvårdnadsåtgärder görs. 

”Jag känner mig delaktig när sjuksköterskan berättar vad och hur hon gör”(4) 

Här var uppfattningen att sjuksköterskan var duktig på att förklara vad och varför t.ex. en 

såromläggning görs på ett specifikt sätt, samtidigt som en del av informanterna ansåg att de 

måste fråga för att få svar. Detta gällde framförallt vid provtagningar, då de äldre sällan fick 

besked om huruvida provet var bra eller inte. Ofta visste de inte ens varför provet togs. Även i 

denna kategori fanns det informanter som ansåg att personalen sköter allt så bra så de äldre 

själva slipper att tänka och därmed inte heller har något behov av att vara delaktiga. Dock 

framhöll de flesta av informanterna att information var viktigt för att de skulle känna 

delaktighet.  

 

De äldre behöver bli bekräftade 

Att bli uppmuntrad och sedd var ett sätt att få en känsla av delaktighet. Informanterna önskade 

att personalen frågade mer om hur de äldre mår och även lyssnar mer till vad de har att säga. 

Flera av informanterna menade att de är för gamla för att bli tagna på allvar. Personalen kunde 

t.ex. uttrycka att vissa åkommor hörde till ålderdomen, och därför lämnades därhän. De äldre 

förklarade hur de t.ex. kände oro för att blodsockret ofta låg högt, och skulle vilja att 

personalen mätte det lite oftare. En gång i månaden var för lite, men personalen ansåg att det 

var tillräckligt. De äldre påtalade att oron hade kunnat minska genom att ha bättre 

egenkontroll, och de skulle då själva kunna ta mer ansvar för vad de äter. De skulle då också 

känna sig mer sedda och bekräftade som människor, trots att de var gamla, om personalen 

lyssnade mer på dem och deras problem. De äldre menade att den unga personalen inte förstår 

hur det är att bli gammal.  
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Lagliga rättigheter 

 

Kategorin handlar om hur delaktighet skapas genom de rättigheter patienten har, enligt 

patientsäkerhetslagen. I kategorin behandlas information, som är en förutsättning för att öka 

patientens delaktighet i sin vårdsituation, och kontinuitet som skapas då patienten får 

möjlighet till en fast vårdkontakt. 

 

Information om lagstiftning 

I studiens resultat framkom att informationsöverföringen till patienterna var bristfällig i de 

flesta av intervjuerna, men det visade sig även att flera av informanterna inte intresserade sig 

för att vara delaktiga i informationsflödet. Detta berodde ofta på ett sviktande minne samt på 

grund av hög ålder hos de intervjuade. Ingen visste att det fanns en lag och hade inte heller 

fått någon information om gällande lagstiftning. Informanterna menade att sunt förnuft var 

bättre än lagar som talar om hur människan skall bete sig. Några av informanterna framhöll 

dock att det var viktigt med lagstiftning, och att lagstiftningen påverkar människans inflytande 

i positiv riktning. De menade att information är viktig för att få inflytande, och genom 

inflytande skapas delaktighet.  

”Det visste jag inte, men det är ju bra att det finns en lag om detta, men då måste den ju 

också följas. Chansen ökar då att jag får ett större inflytande och kan vara delaktig på ett helt 

annat sätt”(6) 

Den mesta informationen som delgivits informanterna var vid inflyttning till boendet, men de 

flesta hade även glömt bort vad som sagts. Det var de anhöriga som tagit ansvar för det 

informationsflöde som funnits. Flera av de äldre var även fast beslutna om att de inte fått 

någon information över huvudtaget. 
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Kontinuitet för delaktighet  

De äldre uttryckte stor tacksamhet och förnöjelse över den vård de får, samtidigt som de 

beskrev hur de ofta fick möta nya människor som skulle hjälpa dem i deras vård- och 

omsorgsbehov. Det var påfrestande när de inte kände igen personalen som kom, och saknade 

en kontinuitet med personer att förhålla sig till. Visserligen fanns det en kontaktperson som de 

kunde vända sig till om de hade frågor, men under framförallt semestertider, var det många 

olika och ibland okunnig personal som tog hand om deras vård. De menade att deras behov 

skulle tillgodoses bättre genom att få träffa samma vårdpersonal hela tiden, eftersom de inte 

kände tillit till ny personal. De äldre vågade då inte öppna sig på samma sätt som för känd 

personal, vilket kunde omöjliggöra en förtroendefull relation. Detta gjorde även att de kände 

sig mindre trygga.  

”Det är skönt med samma personal, då lär man känna varandra bättre och de vet vilka behov 

jag har”(4) 

Vidare berättades det om hur informanterna mött många olika läkare sista tiden, där ingen 

riktigt tog ansvar för problemen, vilket lett till felbehandlingar. Läkarna kommunicerade inte 

med varandra och då kunde inte heller de äldre behandlas adekvat. För de äldre blev detta ett 

stort bekymmer, då de inte kände att de blev tagna på allvar. Flera olika mediciner hade 

skrivits ut mot samma åkomma, vilket lett till ett fullständigt kaos. De visste inte längre hur 

de skulle handskas med sina mediciner. 

”…ungefär samma medicin, mot samma åkomma…men med olika namn…och flera olika 

läkare, och detta skall jag lyckas reda ut...”(1) 
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DISKUSSION 

 

Föreliggande studies intention var att undersöka upplevelsen av delaktighet inom vård och 

omsorg, utifrån de äldres perspektiv. Resultatet analyserades genom en kvalitativ 

innehållsanalys, enligt Graneheim och Lundman (2004). Analysen resulterade i fyra 

kategorier som även resultatdiskussionen är presenterad utifrån. Många olika synsätt på 

begreppet delaktighet framkom, och även hur de äldre upplever sig delaktiga, men den 

viktigaste gemensamma upplevelsen bland informanterna var att de hade möjlighet att 

bestämma över sin egen tid och tillvaro. Varje patient måste också bemötas med respekt för 

att öka möjligheten till delaktighet, och samtidigt behövs det en kunskapsutveckling bland 

vårdpersonal.  

 

Resultatdiskussion 

 

Begreppet delaktighet 

 

För att få en förståelse över hur en äldre människa upplever sig delaktig i sin vård, var det en 

given omständighet att initialt ta reda på hur begreppet delaktighet uppfattades.  En mångfald 

av olika förklaringar av begreppet framkom, men det mest centrala var att få bestämma över 

sin egen tid och tillvaro. Egen tid och tillvaro är förknippat med hela människans 

livssituation, där var och en har egen rätt till självbestämmande, oavsett vad det gäller. Denna 

åsikt delas av Roos (2009) som menar att människan har totalt ansvar över sitt eget liv, med 

de beslut som avses. Dock framhåller Roos (2009) att självbestämmande är en möjlighet varje 

människa har, varför ansvaret även kan delegeras till andra, vilket även är förenligt med 

patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659). Roos (2009) definition av delaktighet vid omvårdnad 

är aktiv medverkan och medinflytande, vilket innebär att omvårdnad skall utgå från varje unik 

människas behov och önskemål. Enligt omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (1971), är 

varje människa oersättlig, varför ingen annan utom individen själv kan förstå dess upplevelse 

av en viss erfarenhet.   

Vidare ansågs begreppet delaktighet sammankopplat med socialt samspel och aktiviteter, 

vilket skapade en trygghet och känsla av grupptillhörighet. Många av de äldre hade förlorat 
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sina tidigare vänner och såg på detta sätt en möjlighet till nya kontakter. Helhetssynen i 

vården skall beakta hela dimensionen av människan, varför den sociala kontakten med 

människor är minst lika viktig för att känna sig sedd. Eldh, Ehnfors och Ekman (2006) 

förklarar delaktighet som att ingå i ett socialt sammanhang, vilket är förenligt med 

informanternas upplevelser.  

Delaktighet var även uttryckt som att bli tagen på allvar, lyssnad på samt bli respekterad och 

bekräftad som person. I tidigare studier, där det forskats i hur människan görs delaktig, har det 

framkommit att respekten inför en annan människa är grunden för delaktighet (Kiessling & 

Kjellgren, 2004; Eldh et al., 2006). I föreliggande studie hade informanter tappat förtroende 

för personal på grund av att de inte blivit tillräckligt sedda och bekräftade. Möjligen kan även 

detta vara en fråga på organisatorisk nivå, då det kan röra sig om tidsbrist. Om så är fallet, kan 

det bli förödande konsekvenser som bidrar till en försämrad vård, med vårdpersonal som inte 

hinner stanna upp för att bemöta patienten på ett tillfredsställande sätt och istället visar en 

avvisande attityd. På sikt skulle detta istället kunna leda till minskad delaktighet i vården. 

Liknande resonemang har förts av Frank et al. (2009) där sjuksköterskors attityder genom 

överlägsenhet och tråkigt bemötande, resulterat i dålig följsamhet och utebliven delaktighet. 

Studien var visserligen gjord på en akutmottagning, men människan påverkas troligen av 

bemötande på liknande sätt, oavsett om hon befinner sig på en akutmottagning eller på ett 

vårdboende. I föreliggande studies resultat hade informanterna tappat förtroendet för viss 

personal p.g.a. att de äldre inte blev betrodda när de klagat över smärta och oro, vilket 

resulterat i att de äldre kände sig kränkta. 

Således framkom många olika åsikter och upplevelser om begreppet delaktighet i resultatet, 

men det mest basala i en människas liv är att kunna klara sin vardagliga livsföring, såsom 

personlig hygien och toalettbesök. Informanterna menade att när förmågan till detta avtar och 

patienten ofrivilligt måste överlämna sig i andras vård, är inte möjligheten till delaktighet 

längre frivillig. Det var med stor oro informanterna såg detta framför sig.      
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Delaktighet i vardagen 

Nästa kategori i resultatet handlade om delaktighet i vardagen, där de äldres delaktighet och 

inflytande presenteras i det vardagliga livet. Resultatet visade att äldre människor i högre grad 

anpassar sig efter omgivningen, och fortfarande lever utifrån de traditionella hierarkiska 

strukturer där läkare och sjuksköterskor vet mest. De framhöll att de hade för avsikt att vara 

den föredömliga patienten som alltid är lydig och snäll, och inte vill störa eller bli en 

belastning för vårdpersonalen. Istället för att be om hjälp eller ställa en fråga avstod de hellre, 

när de såg att personalen var stressad. Delaktigheten blir här bristande då de äldre inte vill 

göra sig obekväma eller krävande i vårdsituationer, vilket istället kan leda till missnöjdhet. 

Denna uppfattning delas av flera forskare som gjort studier om äldre och delaktighet (Ekdahl, 

Andersson & Friedrichsen, 2010; Eldh, Ekman & Ehnfors, 2010). Det visade sig även finnas 

en viss tendens till att äldre människor inte har något behov av att vara delaktiga i sin vård, 

framförallt när det gäller beslut som rör den medicinska vården. De äldre beskriver att de har 

ett stort förtroende till läkare och sjuksköterskor med den medicinska kompetens som de 

besitter, och tyckte det var skönt att dela med sig av ansvaret.  

 

Att vara med i olika aktiviteter var ett ofta förekommande resonemang kring delaktighet i 

vardagen.  Informanterna menade att den sociala samvaron som blir kring aktiviteter är en 

viktig orsak för att känna sig sedda och få bekräftelse av andra. De framhöll även att de skulle 

vilja vara med och påverka utbudet av aktiviteter, då det skulle öka de äldres möjlighet till 

delaktighet och meningsfullhet. Föreliggande studies resultat skiljer sig här mot Tollèn, 

Fredriksson & Kamwendo (2008), som säger att aktiviteter handlar om uppskattningen och 

glädjen i att utföra en aktivitet, snarare än typen av aktivitet. Troligen kan skillnaden ligga i 

hur friska och alerta de tillfrågade informanterna varit, då ökad delaktighet bl.a. visat sig bero 

just på de äldres hälsotillstånd (Anderson, Pettersson & Sidenvall, 2007). Ytterligare en 

aspekt i hur äldre människor upplever sig delaktiga i vardagen, får mig att fundera över hur 

olika teorier ser på äldres delaktighet i det sociala livet. Disengagemangsteorin är en teori som 

syftar till att den åldrande självmant drar sig tillbaks från den sociala samvaron och blir mer 

självcentrerad som en förberedelse inför döden, och således avtar också aktivitetsbehovet allt 

eftersom individen blir äldre (Tornstam, 2004). Tornstam, menar vidare att det är en 

ömsesidig process, där även samhället stöter ut den åldrande individen, men att det också är 

en naturlig biologisk process som är förenat med välbefinnande för den äldre (ibid.). I 
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resultatet i föreliggande studie fanns det liknande behov, där informanterna ville bli lämnade 

ifred. Kanske hade de äldre påbörjat sitt tillbakadragande enligt disengagemangsteorin, och 

det är då viktigt att vårdpersonal inte försöker påverka och övertala de äldre till att delta i 

diverse aktiviteter. De äldre känner då att de blir respekterade och självbestämmande genom 

att personalen respekterar deras beslut. I sammanhanget är det dock viktigt att nämna, att 

tillbakadragande eller ovilja till deltagande i aktivitet, inte behöver innebära att den äldre 

påbörjat sitt tillbakadragande. Det kan bl.a. bero på att den äldre inte känner för aktivitet just 

när tillfället kommer eller inte är mentalt förberedd, varför det är extra viktigt med 

framförhållning och påminnelser. Att sätta upp aktivitetslistor på anslagstavlor kanske inte är 

bästa sättet att nå de äldre, utan nya strategier bör utformas för att de äldre skall kunna bli mer 

delaktiga.     

En stor orsak till att informanternas dagliga livsföring inte alltid var till förnöjsamhet, berodde 

på tidsbrist hos vårdpersonal, och de äldre menade att personalens stressiga situation 

påverkade de äldres möjlighet till delaktighet. Det fanns inte tid för frågor och ännu mindre 

tid för en pratstund, vilket enligt de äldre kunnat minska både deras oro och ångest. De äldre 

försökte därför genom egna strategier finna tillfällen för samtal med vårdpersonalen. I en 

studie som gjorts på ett äldreboende i södra Sverige har liknande resultat framkommit, där det 

visat sig att äldre människor ofta upplever att de får anpassa sig efter personalens scheman 

och rutiner (Hellström & Sarvimäki, 2007). Ingen tid och plats fanns över till de äldre, där 

deras behov och problem kunde diskuteras. I samma studie uppmärksammades även de äldres 

möjlighet till utevistelse, där informanterna uttryckt att det var en mänsklig rättighet att få gå 

ut dagligen. Detta var dock inte en möjlighet som fanns, p.g.a. tidsbrist. Fler starka uttryck 

fanns med i studien där uttalanden som att ”även fångar och djur har en laglig rättighet till 

utevistelse”, och det kan jämföras med föreliggande studies resultat om informanten som 

menade att en hund fått gå ut oftare än informanten själv. Utevistelse verkar således inte vara 

en aktivitet som dagligen besannas för de äldre på boenden runt om i Sverige, vilket är ett 

vidrigt faktum som måste förändras, genom att ansvariga för äldreomsorgen omprioriterar 

dess resurser. 
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Kunskapsutveckling för en bättre delaktighet 

Kategorin handlade om hur ökad kunskap hos vårdpersonal, ökar delaktigheten hos de äldre. 

Många av informanterna hade hjälp med läkemedelshantering, vilket var en trygghet för dem, 

samtidigt som de önskade ha mer kunskap om varför och mot vad de har sina läkemedel, samt 

även känna till dess biverkningar. Nästan ingen av informanterna visste det, och om de 

frågade fick de oftast inga ordenliga eller knapphänta svar. Vårdpersonal borde här ta ett 

större ansvar och ta reda på mer fakta kring läkemedlens verkan, för att tillfredsställa de 

äldres frågor och därmed delaktighet. Möjligen beror denna kompetensbrist på att det oftast är 

omvårdnadspersonal och inte sjuksköterskor som administrerar läkemedel, dock skall inte de 

äldre behöva bli offer för organisationens struktur. 

Gällande olika medicinska omvårdnadsåtgärder var informanterna angelägna om att få 

information om varför och hur en viss åtgärd utförs, men de ifrågasätter inte orsaken till 

åtgärden. Anledningen till att de känner på detta sätt kan möjligen bero på att de äldre har 

svårt för att ta in ny kunskap och därför överlämnar ansvaret till den med kompetens för 

området. För att få de äldre att uppleva sig delaktiga åligger det därför vårdpersonal att bjuda 

in till samtal och på ett individanpassat sätt förklara varför och hur en viss åtgärd utförs och 

inte lägga allt för mycket fokusering på orsaken. Dock kunde även olikheter urskiljas, då det 

fanns informanter som ville ha betydligt mer kunskap kring sin hälsa. 

Vidare menade informanterna att delaktighet kan vara att ha bättre egenkontroll, vilket kunde 

uppnås genom att vårdpersonal ger en bättre och individanpassad information om vad som 

sker kring patienten. För äldre människor, som ofta har svårt att ta till sig mycket information 

på en gång, vore det möjligen bättre att dela upp informationen i små doser istället för allt på 

en gång. Återkoppling är också ett bra sätt att kontrollera förståelsen hos den äldre, och det 

finns då också förutsättningar för att besvara eventuella frågor som dykt upp. Frank et al. 

(2009) , menar att patienterna upplevde sig delaktiga då de fick information om sitt tillstånd 

och fick svar på sina frågor. Genom ett aktivt informationsutbyte ökar inte bara 

förhoppningen om att patienten blir mer delaktig i sin vård, utan även möjligheter till att 

skapa en förtroendefull relation. Travelbee (1971), menade att möjligheten till att lära känna 

en patient är lika viktig som att ge fysisk omvårdnad, varför all interaktion mellan patient och 

vårdpersonal bidrar till denna möjlighet.  
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Information mynnar ofta ut i kommunikation, vilken består av en interaktion mellan två 

parter, där det är viktigt att bägge parter både ger och tar (NE, 2015). Det borde därför läggas 

mer resurser på att utbilda vårdpersonal i kommunikation, då det är en möjlighet till att nå 

patienten och locka fram det unika hos honom/ henne. Genom ett patientcentrerat arbetssätt 

ses och bekräftas patientens egen upplevelse av hans/hennes behov, värderingar, synsätt och 

önskemål, vilka är lika mycket värda som de behov den professionella vårdpersonalen 

identifierar (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Vården blir dessutom både mer 

kostnadseffektiv och patientsäker, då följsamhet uppnås som ett resultat av patientcentrering 

(Ekman et al., 2011; Sahm et al., 2011). Travelbee (1971) uppmärksammade redan för snart 

ett halvt sekel sedan, att målinriktad kommunikation är vårdpersonalens främsta redskap, och 

en förutsättning för att uppnå syftet med omvårdnad.   

 

Att bli sedd och hörd, var ett viktigt budskap för att informanterna skulle känna sig 

bekräftade, men ändå är det följaktligen så att det brister i den kliniska verksamheten (Docteur 

& Coulter, 2012). För att kunna arbeta patientcentrerat måste vårdpersonal ta sig tid och vilja 

sitta ner hos patienten och lyssna till dennes önskningar och behov, vilket även framkom i 

föreliggande studie. Informanterna uttryckte en önskan om att personalen frågade mer om hur 

de äldre mår och lyssnade mer till vad de äldre har att säga, vilket är ett rimligt krav att ställa 

på de som arbetar inom vården. Möjligheten ökar då till att lära känna människan bakom 

sjukdomen och en ömsesidig respekt med ett öppet klimat kan skapas. Enligt Travelbee 

(1971) även uttryckt som ”den mellanmänskliga relationen”. För att nå dit är det även en 

organisatorisk fråga, då kvalitet måste få företräde framför det kommersiella intresset, så att 

tillräckligt med personal finns till hands för att tillgodose de äldres behov. Först då kan 

välfärden och äldreomsorgen nå upp till de rättigheter som den enskilda individen har.   

 

Lagliga rättigheter 

 

Ingen av informanterna var medvetna om att det finns lagar som reglerar dess rättigheter inom 

vården, och hade inte heller fått någon information om detta. Patientsäkerhetslagen syftar till 

att minska vårdskadorna genom hög patientsäkerhet, bl.a. genom patientens delaktighet. 

Möjligen hade information delgivits de anhöriga vid informanternas inflyttning till boendet, 

men det var inget som de äldre kom ihåg. Att information är viktigt för att få inflytande var 
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dock informanterna överens om, samtidigt som de menade att sunt förnuft var bättre än 

lagstiftning. I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) står det att målet är en god hälsa på lika 

villkor till hela befolkningen, och vården skall ges med respekt för alla människors lika värde. 

Att ge vård med respekt är en vårdetisk handling, där uppmärksamhet riktas mot hur 

människor förhåller sig till varandra, varför det vid varje vårdtillfälle är viktigt med ett gott 

och respektfullt bemötande. Därför torde vårdpersonal även ha en människosyn där den äldres 

behov alltid sätts i fokus, vilket leder till att patienten känner sig sedd, respekterad och 

lyssnad på. Intresset för etiska frågeställningar har ökat inom vården och lär inte bli mindre 

sedan den nya Patientlagen (2014:821) började gälla 1 januari 2015.  Syftet med nya lagen är 

att ytterligare stärka och tydliggöra patientens ställning, samt att främja integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Den nya Patientlagen kommer således att ytterligare stödja 

föreliggande studies resultat, där möjligheten till de äldres delaktighet måste uppdagas.  

Resultatet behandlade även begreppet kontinuitet. Att bygga upp en relation med 

vårdpersonal som återkom dag efter dag gav en känsla av trygghet och tillit hos 

informanterna, vilket också ökade förutsättningarna för delaktighet. Under semestertider 

kunde däremot en bristande kontinuitet upplevas som ett hinder för delaktighet, då 

informanterna hade svårt att etablera en förtroendefull relation med vårdpersonal som de inte 

kände. Enligt Sahlsten et al. (2005), är bristande kontinuitet ett organisatoriskt problem, där 

inte någon hänsyn tas till den holistiska omvårdnadsfilosofin. 

  

Metoddiskussion  

 

Trovärdighet 

 

I en kvalitativ studie är det viktigt att beskriva att data bearbetats och analyserats systematiskt, 

för att öka forskningsstudiens trovärdighet. Med trovärdighet avses hur stor sanningshalt som 

finns i presenterad data och hur både studie och analys utförts (Lincon & Guba, 1985). Lincon 

och Guba, menar vidare att trovärdigheten ”trustworthiness” i studiens resultat, skall granskas 

utifrån pålitlighet/ rimlighet ”dependability”, giltighet ”credibility”, överförbarhet 

”transferability” och tillförlitlighet/ bekräftelsebarhet ”confirmability”.  
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Pålitlighet/rimlighet  

 

Med pålitlighet avses att kunna beskriva hur data samlats in och bearbetats på ett pålitligt och 

begripligt sätt. Vidare att forskaren har fenomenet i fokus, och att det skett på ett rimligt och 

tillfredsställande sätt för att besvara studiens syfte. Föreliggande studiens syfte handlade om 

hur en människas upplevelse av delaktighet framstår, varför en beskrivning av människans 

livsvärld var det väsentliga, och valet föll då på kvalitativa intervjuer. Jag som forskare 

befinner mig då själv mitt i den verklighet som skall studeras, och genom intervjuerna 

belystes fenomenet delaktighet utifrån de äldres perspektiv på ett tillfredsställande sätt. Denna 

uppfattning delas även av Polit och Beck (2012), som menar att en kvalitativ design lämpar 

sig väl då syftet är att beskriva människors uppfattningar av ett fenomen, utifrån ett insamlat 

material, som i detta fall var intervjuer. En intervjumall användes med samma intervjufrågor 

till alla informanter, vilket torde stärka pålitligheten. 

Intervjuerna genomfördes vid tidsbokade personliga möten, vilket gjorde att även 

kroppsspråket, det icke verbala språket, såsom blickar, ansiktsuttryck och gester hos 

informanten förstärkte det som sades. Detta kan ha ökat trovärdigheten av studien då Kvale 

(1997), menar att det är lättare att få detaljrika beskrivningar av ett fenomen vid 

kommunikation med både verbalt och icke verbalt språk. Å andra sidan kan det även vara en 

nackdel om informanten inte delger intervjuaren sin verkliga upplevelse av fenomenet, utan 

istället svarar så som de tror att intervjuaren önskar. Risken finns även att intervjuaren 

påverkar informanten i en viss riktning, vilket är viktigt att tänka på under såväl intervjun som 

under analysprocessen. Som intervjuare var det därför extra viktigt med en medvetenhet om 

denna risk, för att minimera egen påverkan.  

 

Enligt Polit och Beck (2012), bör intervjumallen genomgå en pilotintervju för att möjligheten 

till omformuleringar och omarbetningar skall finnas, vilket också gjordes i föreliggande 

studie. Intervjumallen bestod av sex stycken semistrukturerade frågor, som reviderades efter 

pilotintervjun, då det framkom att språket behövde förenklas utifrån informantens förståelse. 

Som exempel kan nämnas följande fråga; 

   

 Berätta på vilket sätt du är delaktig just i din omvårdnadssituation?  
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Frågan fick ändras från den tidigare benämningen vård till omvårdnadssituation, då 

informanten vid pilotintervjun förknippade vård till att gälla endast medicinsk vård. Efter 

omskrivningen berättade informanten både om sin matsituation, sömn, vila, hygien, sociala 

relationer och om läkemedelshanteringen. Då syftet med intervjun var att få informanten att 

berätta så mycket som möjligt, utan att bli ledd av intervjuaren, togs inte pilotstudien med i 

resultatet, eftersom flera omskrivningar gjorde att resultatet inte hade blivit rättvisande.  

 

Giltighet 

 

Med giltighet avses datainsamlingens och analysens trovärdighet. Rekryteringen av 

informanter gjordes av sjuksköterskorna på det utvalda äldreboendet, för att finna de personer 

som ansågs ha mest att berätta om fenomenet delaktighet. Genom denna målmedvetna 

urvalsstrategi kan studiens resultat ha påverkats, eftersom möjligheten finns att 

sjuksköterskorna styrt urvalet av informanter, till de som befrämjar resultatet för 

äldreboendet. Efter genomförda intervjuer är dock den generella uppfattningen att det inte 

varit så, eftersom det även framkom upplevelser om fenomenet som inte gynnar äldreboendet, 

varför urvalsstrategin inte bör ses som en svaghet i studien.  

 

Intervjuerna genomfördes under en kortare tidsperiod våren 2014, och samtliga intervjuer 

gjordes av intervjuaren själv. Tillvägagångssättet av intervjuerna blev då exakt detsamma 

genom att samma struktur användes. Polit och Beck (2012) samt Graneheim och Lundman 

(2004), stödjer uppfattningen av att studiens trovärdighet ökar genom detta förfarande.   

 

Intervjuaren har inte tidigare någon erfarenhet av intervjuer eller analysarbete, vilket kan ha 

påverkat resultatet negativt, dock menar Graneheim och Lundman (2004) att innehållsanalys 

som analysmetod är bra för den som tidigare inte har så stor erfarenhet inom forskningsarbete. 

Intervjuarens erfarenhet och kunskap inom geriatrisk vård och omsorg är desto mer 

omfattande, varför det fanns en viss medvetenhet om att förförståelse kunde påverka studiens 

resultat. Dock har intervjuaren försökt att vara neutral genom hela analysarbetet för att inte 

påverka genom egen förförståelse. 
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Överförbarhet 

 

Överförbarheten refererar till om resultatet kan överföras till en annan kontext (Graneheim & 

Lundman, 2004), och för att förstärka den möjligheten har intervjuaren gjort försök till 

noggranna beskrivningar av urval, datainsamling och analys. Då varje intervju är unik och 

skall öka förståelsen för ett fenomen är inte resultatet statistiskt generaliserbart, utan det är 

varje läsares uppgift att bedöma om resultatet är överförbart till andra grupper eller 

situationer. Intervjuaren anser dock att resultatet torde kunna representera övriga grupper av 

äldres människors upplevelser av delaktighet, eftersom flertalet studier som gjorts visar på 

liknande resultat (Frank et al., 2009; Kiessling & Kjellgren, 2004; Sahlsten et al., 2009). 

 

Tillförlitlighet/ bekräftelsebarhet  

 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant av intervjuaren själv, vilket var ett 

mycket tidskrävande arbete. Polit och Beck (2012), anser att transkriberingen är ett kritiskt 

moment där intervjuaren har ansvaret för att texten överensstämmer med de uppfattningar 

som förmedlas av informanterna. Istället för att lämna bort arbetet för transkribering, vilket 

hade varit ett betydligt mindre jobb, utfördes därför hela transkriberingen själv. Fördelen var 

att intervjuaren även blev mer insatt i materialet.  

 

Kvalitativ innehållsanalys användes som tolkningsmetod av den transkriberade texten, vilket 

var den svåraste uppgiften av hela uppsatsarbetet. Intervjuaren var ensam genom 

analysprocessen och hade inte någon att reflektera tillsammans med, vilket kan ha påverkat 

studiens tillförlitlighet negativt, samtidigt som Polit och Beck (2012) menar att det är en 

fördel om själva kodningen görs av en och samma person. Att identifiera de meningsbärande 

enheterna och utföra kondensering förlöpte utan problem, dock var det betydligt mer riskfyllt 

att eventuellt misstolka innehållet i kondenseringen, när koderna skulle rubriceras. En felaktig 

tolkning kunde medfört att även kategorier och subkategorier blivit missvisande. Bildningen 

av subkategorier var ytterligare ett svårt moment, då flera av koderna hade liknande betydelse 

och kunde passa in under flera subkategorier. Slutligen när kategorierna namngavs, var det 

med en tydligare klarhet, dock var det även här vissa svårigheter med under vilken kategori 

subkategorin skulle placeras, utifrån olika tolkningar. Genom diskussion med min handledare 
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framkom så småningom konsensus.  

 

För att ytterligare stärka tillförlitligheten i resultatet har intervjuaren även använt sig av 

illustrativa citat, som exakt återspeglar det som informanterna har sagt.  

 

Implikation 

Föreliggande kvalitativa studie hade som intention att skapa en vidare förståelse av äldres 

upplevelser av delaktighet i sin vård och omsorg. Förhoppningar är att studiens resultat kan 

utgöra ett underlag för hur vårdgivarens arbetssätt gällande patientdelaktighet bör förändras, 

och därmed leda till förbättringar som gynnar de äldres delaktighet. Även vårdpersonal kan 

genom studiens resultat öka sin kunskap och få en större insikt i hur äldre människor tänker 

kring sin situation och delaktighet. Adekvat utbildning med fokusering på information och 

individinriktad kommunikation är att rekommendera för all personal som arbetar med äldre 

människor. Vidare borde varje arbetsplats inom vårdsektorn ha schemalagda 

reflektionstillfällen där diskussioner kring vårdproblem kan lyftas. Det kan öka 

medvetenheten hos personal, och leder förhoppningsvis till ett mer inbjudande 

förhållningssätt gentemot de äldre. Vården måste genomgå en förändring med fokusering på 

bemötande, information, delaktighet och kontinuitet för att nå upp till de mål som lagen 

föreskriver. Först då kan vården kvalitetssäkras och få bort den negativa attityd som idag 

präglar vården. 

Det finns ytterligare behov av framtida forskning som fokuserar på framförallt de äldres 

delaktighet och bemötande i vården, med anledning av den nya patientlagen (SFS 2014:821). 

Förslag ges även på en framtida interventionsstudie där man provar nya strategier för att få de 

äldre lugna och harmoniska vid sänggående utan att använda hypnotika. 

 

Slutsats 

 

Syftet var att ur ett patientperspektiv undersöka upplevelsen av delaktighet i sin vård och 

omsorg bland äldre individer.  Resultatet visade att den viktigaste gemensamma upplevelsen, 

var möjligheten till att ta egna beslut och bestämma över sin egen tid och tillvaro. För att en 
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person boendes på äldreboende skall ha denna möjlighet, måste det finnas ett fungerande 

ledningssystem med kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, där uppmärksamhet på bemötande, 

information, delaktighet och kontinuitet inbegrips. Utan ett fungerade ledningssystem är det 

ofta alltför små tidsmarginaler, för att den äldre patienten skall kunna inbjudas till delaktighet.    

Vidare var information och kommunikation mellan vårdpersonal och den äldre av stor 

dignitet, då det gör att den äldre känner sig sedd och bekräftad, vilket ökar möjligheten till 

patientdelaktighet. Resultatet talade dessvärre för att vårdpersonalens kompetens och kunskap 

var bristande i åtskilliga fall och att de inte förstod betydelsen av patientens delaktighet. För 

att få en äldre patient delaktig i sin omvårdnad måste behoven efterfrågas och patienten 

inbjudas till delaktighet, vilket överensstämmer med tidigare forskning om delaktighet. 
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BILAGOR     

  

Bilaga 1  

Intervjumall – Patient/anhörig     

  

1. Berätta om din vård och vistelse här på xxx?  

 

2. Vilken information har du fått om dina lagliga rättigheter och skyldigheter? 

 Kan du utveckla svaret? 

 Hur menar du? 

 På vilket sätt? 

 

3. Vad innebär delaktighet för dig? 

 Kan du utveckla svaret? 

 Hur menar du? 

 På vilket sätt? 

 

4. Berätta på vilket sätt du är delaktig just i din omvårdnadssituation? 

 Kan du utveckla svaret? 

 Hur menar du? 

 På vilket sätt? 

 

5. På vilket sätt märker du att personalen har tid att lyssna på dig och att dina behov 

tillgodoses? 

 Kan du utveckla svaret? 

 Hur menar du? 

 

6. Hur upplever Ni som anhörig att N.N. har blivit bemött, delaktig och informerad om 

sin vård och sina lagliga rättigheter och skyldigheter? 

 

(Fråga 6 endast om anhörig är med vid intervjun). 
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Bilaga 2 

Tillståndsansökan för examensarbete 
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Bilaga 3 

Patientbrev 

           

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap          

 Informationsbrev till patient  

I en pågående studie kommer äldre patienter intervjuas för att undersöka upplevelsen av delaktighet 

och inflytande över sin hälsa och vård.  Studien kan få framtida betydelse för vårdgivarens arbetssätt 

och hur patientens behov tillmötesgås, dessutom kommer den undersöka och därmed tillse att 

patienten har tillräckligt med kunskap om sina lagliga rättigheter inom vården.  

Ett antal patienter kommer att tillfrågas om deltagande i intervjun för att kunna genomföra denna 

studie. Eventuellt kommer även närstående att bli involverade om patienterna önskar detta. Intervjuer 

kommer att ske löpande under våren 2014, på detta äldreboende. Efter ett förhoppningsvis 

godkännande av ditt deltagande kommer du kontaktas av mig för att bestämma tid för intervjun. 

Intervjun beräknas ta högst 45 minuter. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta 

intervjun, utan att behöva förklara varför.  

Alla uppgifter är skyddade av sekretess, och ingen utan intervjuaren kommer att ha tillgång till de 

uppgifter som lämnas ut. Under kommande databearbetning kommer dina uppgifter ersättas av en kod, 

vilket innebär att ingen enskild individ kan urskiljas. Data från studien kan komma att publiceras, men 

enskilda individer kommer inte att kunna identifieras. Framkomna uppgifter kommer endast används i 

forskningsändamål. Patientsäkerhetslagen (2010:659) reglerar dina uppgifter.  

 Med vänlig hälsning Studien är beviljad av verksamhetschefen för 

NN äldreboende, NN. 

___________________________________ 

Anna-Karin Jenelin     

 Legitimerad Sjuksköterska, Student vid Uppsala Universitet. 

   

 

      

 Handledare: 

Cecilia Arving, Leg. Sjuksköterska, Med Dr i vårdvetenskap.

 __________________________________________________________________________________________  

Min underskrift här nedan betyder att jag läst ovanstående information, och är villig att delta i studien. Innehållet 

och dess betydelse har förklarats för mig. Jag går med på att undersökaren, Anna-Karin Jenelin, kontaktar mig 

och avtalar tid för intervju som sedan genomförs på NN äldreboende. Jag har även fått veta att jag har rätt att 

ändra mig senare om jag skulle vilja det. Jag har fått en kopia av denna information. 

 Patientens underskrift               ort och datum                


