
 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

Patientens delaktighet i hälso- och sjukvård 
inom äldrevård: 

Ett patient- och sjuksköterskeperspektiv 
 

 

 

 

 

Författare Handledare  
Maria Eseling Pranee Lundberg 
Shehla Tofiq Yasin 
 
    
 Examinator 
Examensarbete i Vårdvetenskap 15hp Ewa Billing 
Inriktning mot Vård av äldre  
2016 
 



SAMMANFATTNING   

BAKGRUND: Sedan 1970-talet har patientens delaktighet diskuterats och bör vara en 

naturlig del inom hälso- och sjukvården i Sverige. Patienten ska utgöra en central roll och 

vården ska utgå från patientens individuella behov. Det är i första hand sjukvårdspersonalen 

som ska involvera och ge det stöd och kunskap som patienten behöver för att kunna vara 

delaktig och beslutsfattande i sin vård. Trots detta upplever både sjukvårdpersonal och 

patienter brister och svårigheter inom patientdelaktighet.  

SYFTE: Syfte med studien var att undersöka patientens delaktighet utifrån både patient- och 

sjuksköterskeperspektiv i hälso- och sjukvård inom äldrevård. 

METOD: En litteraturstudie användes med hjälp av identifierade sökord för att komma fram 

till artiklar i databaserna, PubMed och CINAHL. 23 artiklarna både kvalitativa och 

kvantitativa metoder användes. Joyce Travelbees omvårdnadsteori användes som teoretisk 

ram. 

RESULTAT: Sex huvudkategorier av patient- och sjuksköterskeperspektiv framkom: 

Förutsättning för patientens delaktighet, involvera och göra patienten delaktig, information 

och kommunikation, hinder för delaktighet, delaktighet vid planering, och preferenser som 

påverkar patientens delaktighet. Resultatet påvisade flertalet vanligt förekommande aspekter 

som utgjorde ett hinder. Olika preferenser kan påverka så som ålder, kön, social situation och 

status.  

SLUTSATS: Information, kommunikation, kunskap, och respekt är viktigaste för att patienten 

ska kunna vara delaktig. Sjukvårdsorganisationen och sjukvårdspersonalen behöver utveckla 

och arbeta mer aktivt för att involvera och stärka patienten delaktig i dennes hälso- och 

sjukvårdsprocesser oavsett ålder, kön, etnicitet, status eller social situation.  

Nyckelord: Patient delaktighet, omvårdnad, patient- och sjuksköterskeperspektiv. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

BACKGROUND: Since the 1970s, the patients’ participation has been discussed and is a 

matter of course that it should be a natural part of health care in Sweden. The patient should 

constitute a central role, and care should be based on individual patient needs. It is primarily 

the medical staff that has to be involved and provide the support and knowledge that the 

patient needs to be involved and decision-making in their care. Despite this experience, both 

medical staff and patients face deficiencies and difficulties in the patients’ involvement. 

 AIM: The aim of this literature study was to examine the patient's participation on the basis 

of both the patient and the nursing perspective in health care.  

METHOD: A literature review was used with help of identified search words to find out 

articles from databases, PubMed and CINAHL. Twenty-three articles, both qualitative and 

quantitative methods were used. Joyce Travelbee’s nursing theory was used as theoretical 

framework. 

RESULTS: Six categories of patient and nurse perspectives were emerged: Prerequisite for 

patient participation, involvement and making the patient involved, information and 

communication, barriers to participation, participation in planning, and preferences that affect 

patient involvement. The results showed several obstacles for patient participation in nursing 

care. Different preferences can also influence in such ways as age, sex, social position and 

status.  

CONCLUSION: Information, communication, knowledge, and respect are important for 

patients to be involved in the nursing care process. Health care organization and medical staff 

need to develop and work more actively to involve and strengthen the patients’ involvement 

in their care processes, regardless of age, gender, ethnicity, status or social situation. 

Keywords: patients’ participation, nursing care, patient and nurse perspective. 
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INLEDNING 

Sjuksköterskan ska enligt lag involvera och göra patienten delaktig i sin vård (Socialstyrelsen, 

2015). Dock påvisar internationella jämförelser att Sverige är sämre än flera länder inom detta 

område (Vårdanalys, 2014). Som sjuksköterska i det kliniska arbetet inom hälso- och 

sjukvården möter man patienter som känner sig ”överkörda” i besluten angående deras behov 

av vård, stöd och hjälp för sin dagliga livsföring eller behov av kommunala hälso- och 

sjukvårdsinsatser. De upplever att ingen har lyssnat på deras önskemål eller att deras vilja inte 

blivit respekterad. Det kan bero på att sjukvårdspersonal har bestämt behovet av stöd och vård 

för dessa personer för att anhöriga eller personalen tycker sig veta bättre.  

BAKGRUND 

Begreppsdefinition  

Begreppet patient betyder ”den lidande” och inte bundet till en speciell vårdkontext. Patient 

kan användas för att beteckna en person som har kontakt med vården oavsett anledning. Att 

bli patient förändrar individens situation. Genom att patienten blir delaktig i sin vård och på så 

sätt utveckla hälsa och välbefinnande minskas patientens sårbarhet (Dahlberg & Segesten, 

2010). Därmed har författarna i denna studie valt begreppet ”patient” som beteckning på den 

personen som av hälsoskäl söker vård.  

Enligt Nationalencyklopedin (2016) betyder ordet delaktighet ”aktiv medverkan” och 

”medinflytande”. Allén (2010) beskriver delaktighet att medverka i eller har vetskap om 

något. Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) 

innebär delaktighet en persons engagemang i en livssituation. Vad personen gör tillsammans 

med andra, hur involverad personen är samt vad personen upplever meningsfullt att göra 

(Pless & Granlund, 2011). 

I Socialstyrelsens termdatabas framkom det att närstående innebär en ”person som den 

enskilde anser sig ha en nära relation till”. Anhörig avses en ”person inom familjen eller bland 

de närmaste släktingarna”. Begreppen används inte konsekvent och många gånger används de 

synonymt (Socialstyrelsens termbank, 2016). Författarna i denna studie har valt att använda 

närstående.  

Under 1950-talet utvecklades den gerontologiska forskningen, det vill säga forskning kring 

åldrandet. Det innebar även att utbildning inom gerontologi blev mer omfattande (Dehlin & 
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Rundgren, 2014). Äldre definieras enligt Tabloski (2014): yngre äldre 65-74 år, medel äldre 

75-85 år samt äldre äldre som innebär personer över 85 år. Enligt Dehlin och Rundgren 

(2014) kan åldrandet delas in i olika kategorier: den kronologiska, sociala, psykologiska samt 

biologiska åldern. Det kronologiska åldrandet innebär avståndet från födelsen. Det sociala 

åldrandet står för rollen i sociala sammanhang. Det psykologiska åldrandet avser förmågan att 

anpassa sig till omgivningens krav. Slutligen, den biologiska åldern innebär ett mått på 

kroppsorganens olika funktion ställt till livslängd. 

Vårdvetenskap 

Vårdvetenskap kännetecknas på ett övergripande plan av ett patientperspektiv. Detta innebär 

att det är patienten som utgör medelpunkten för vårdandet. Patienten ses som en expert, expert 

på sig själv. Det är individen som vet hur det är att ha sjukdomen just för denne och inte de 

professionella vårdarna. Denna erfarenhetsbaserade kunskap är ovärderlig när hälsan sviktar 

och man som professionell vårdare måste ta hänsyn till och respektera. Kärnan i vårdandet 

enligt vårdvetenskapen har som syfte att stödja och stärka individens hälsoprocesser 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

Lagar och riktlinjer 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)(SFS 1982:763) ska vården bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patient och 

vårdpersonal. Patientens behov ska tillgodoses genom kontinuitet, trygghet och säker vård. 

Individanpassad information, planering och behandling ska så långt som möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten. Detta åberopar även Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659). 

I Socialstyrelsens föreskrift: Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 

sjukvården (SOSFS 2005:12) framgår det angående bemötande av patienten att både patienten 

och anhöriga ska visas omtanke och respekt oavsett ålder, kön, funktionshinder, utbildning, 

social ställning, sexuell läggning, etnisk eller religiös tillhörighet. Patienten och närstående 

ska i möjligaste mån informeras och göras delaktiga i vården. 
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Delaktighet 

1978 uppmärksammades patientens delaktighet av World Health Organisation som då angav 

att människor har rättighet och skyldighet att delta i planering och genomförande av sin vård 

(WHO, 1978). I Sverige har detta medfört politiska och demokratiska principer för att 

personers medbestämmande i samhället har stärkts under 1970- och 1980-talet (Sahlsten, 

2007) bland annat genom en rad lagar som till exempel Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763). Idag är patientens delaktighet en viktig utgångspunkt inom vård och omsorg samt 

en legal rättighet i många länder (Nordgren & Fridlund, 2001). 

I Sverige genomförs årligen mer än 26 miljoner läkarbesök och 35 miljoner besök till annan 

vårdpersonal. Det centrala är mötet, en interaktion mellan vårdpersonal och patient, som är 

grunden inom hälso- och sjukvården. Det är i den interaktionen som patientens vårdbehov 

framträder och beslut om åtgärder tas. Patienten är en viktig resurs inom vården då denne är 

specialist på sig själv och kan bidra med information som kan vara till hjälp för 

vårdpersonalen. Dock är patienten beroende av den professionella kunskap som 

vårdpersonalen besitter (Socialstyrelsen, 2015). 

Sjuksköterskans roll 

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) framkom det att sjuksköterskan och annan 

vårdpersonal är skyldiga enligt lag i Sverige att involvera patienten och göra denne delaktig i 

sin vård och beslut. Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras samt ska 

vårdpersonalen främja goda kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal. Enligt 

Socialstyrelsen (2015) är det frivilligt för patienten att ta emot vård och behandling förutom i 

vissa undantagsfall. Samtycke krävs från patienten som oftast är muntligt och sker i 

överenskommelse med patienten. För att patienten ska kunna ge samtycke och kunna vara 

delaktig i beslut i sin vård behöver patienten ha beslutskompetens. Detta innebär att patienten 

måste få information, ha förmågan att förstå innebörden, kunna ta den till sig och kunna förstå 

de konsekvenser som följer beslutet. 

Patientens delaktighet kan ses som en social konstruktion som formas av interaktionen mellan 

patient och sjuksköterska. Sjuksköterskan utgör nyckelperson och kan både hindra eller 

underlätta patientens delaktighet genom sin profession och position (Henderson, 2000). Trots 

att patientens ställning stärkts alltmer mot en aktiv medverkan i sin vård upplevs det brister i 

delaktighet (SOU 1997:154), bemötande och information till patienterna (Eldh, Ehnfors & 
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Ekman, 2004). Wellard, Lillibridge, Beanland och Lewis (2003) påtalar att graden av 

patientens delaktighet i dennes vård i varje omvårdnadssituation var beroende av 

sjuksköterskan. Sjuksköterskans kunskap och strategier var avgörande för i vilken 

utsträckning patienten var delaktig i sin vård (Roberts, 2002). Sjuksköterskans attityd 

(Roberts, 2002; Longtin, Sax, Leape, Sheridan, Donaldson & Pittet, 2010) och 

vårdpersonalens värderingar, deras syn på den äldre personens status och hur man bör vara 

som gammal ledde till hur vårdpersonalen bemöter den äldre, vilket spelar en stor roll för 

patientens delaktighet (Heikkilä, 2010). 

Faktorer som påverkar sjuksköterskan 

Av en studie i Sverige framkom det att hinder för delaktigheten från ett 

sjuksköterskeperspektiv var bristen på teoretisk kunskap och praktisk förmåga. Till exempel 

att sjuksköterskan inte har eller använder teoretisk och praktisk kunskap och brister då om 

patientens hälsotillstånd. Vilket leder till osäkerhet för patienten. Om sjuksköterskan inte 

förstår att patientens delaktighet kräver avsiktlig och planerad samverkan mellan de båda 

parterna brister det i att bygga en förtroendefull relation och kunna se behov av ändring av 

strategi. Problem uppstår också om inte sjuksköterskan förstår vikten av att arbeta 

tillsammans med patienten i ömsesidiga mål och delmål. Detta gör att patienten inte ges 

möjlighet att delta (Sahlsten, Larsson, Plos & Lindencrona, 2005). 

Yngre eller mindre erfarna sjuksköterskor upplevde det svårare att bjuda in och engagera 

patienten i dennes delaktighet. Speciellt om det förekom avsaknad av uppbackning av andra 

kollegor. Närstående som vill ”besluta över patientens huvud” och kör över patientens 

önskemål var svåra för sjuksköterskan att hantera, speciellt om hon har brister i sin 

professionella bedömning av patientens resurser. Rutiner eller andra intressen kunde göra att 

sjuksköterskan styrdes av dessa istället för att prioritera patienten. Den fysiska miljön kunde 

påverka negativt till exempel genom avsaknad av eget rum eller egen toalett. Detta kunde leda 

till att patienten kände sig underordnad och hindrade dennes delaktighet (Sahlsten et al., 

2005). 

Delaktighet från patientens perspektiv 

Vid en svensk intervjustudie framkom det att delaktighet enligt patienterna innefattar: 1) att 

ha tilltro till sig själv och vårdgivaren, 2) att förstå information, sin kropp, sjukdomen och 
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behandlingen, 3) ha kontroll över planering och uppföljning, kräva god vård, stå på sig samt 

dubbelkontrollera vårdgivaren (Eldh et al., 2004). 

När patienten är delaktig i sin vård och beslut ökar följsamheten i vården, vilket leder till 

förbättrade behandlingsresultat och läkningsprocesser. Detta leder sedan till kortare vårdtider, 

minskat lidande för patienten och minskade samhällskostnader (Larsson, Palm & Rahle 

Hasselbalch, 2008). 

Samordnad vårdplanering 

Det är vanligt förekommande att många patienter som vårdats på sjukhus har fortsatt stora 

vårdbehov efter utskrivningen från slutenvården och behöver stöd från sin hemkommun. 

Ansvaret ligger på myndigheterna och personalen, det vill säga, att de ska erbjuda rätt insatser 

och stöd (Vårdguiden, 2015). Enligt Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i 

slutenvård SOSFS 2005:27, ska det ske en samordnad vård- och omsorgsplanering inför 

patientens utskrivning i slutenvård. Detta för att få en samlad bild över patientens fortsatta 

behov. Det är ett strukturerat samarbete mellan kommunen och landstinget för att hantera 

informationsöverföring och vårdplanering med fokus på insatser efter slutenvårdstillfället 

samt betalning av de patienter som omfattas av kommunens betalningsansvar (Björvell & 

Kennestad, 2015). Detta innebär att det medicinska ansvaret för patienten går till en annan 

vårdgivare. Vid en samordnad vård- och omsorgsplanering deltar patienten, närstående efter 

patientens önskemål, sjuksköterska, andra yrkesgrupper som varit involverad i patientens vård 

och rehabilitering samt en biståndsbedömare från kommunen som avgör vilka behov 

patienten kan behöva efter utskrivningen. Planeringsmötets fokus ska ligga på patientens 

fortsatta behov av omsorg, omvårdnad och stöd. Samordnad vård- och omsorgsplanering är 

ett erbjudande och inte en skyldighet. Patienten måste godkänna att hälsoinformationen 

lämnas över till kommunen och primärvården. Patienten har rättigheten att säga nej 

(Vårdguiden, 2015). 

Teoretisk referensram 

Travelbee (1971) påtalar i sin omvårdnadsteori att om man ska förstå vad omvårdnad är och 

bör vara, måste man förstå vad som sker mellan patient och sjuksköterska. Det vill säga hur 

deras interaktion kan upplevas och vilka konsekvenser det kan ha för patienten och dennes 

tillstånd. Omvårdnad enligt Travelbee är en mellanmänsklig process där den professionella 

omvårdnadspraktiken hjälper individen och närstående att bemästra och förebygga 
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upplevelser av sjukdom och lidande, och att finna en mening i dessa upplevelser. Hennes teori 

utgår från en individualistisk människosyn, där människan är unik och varje enskild individs 

upplevelser och erfarenheter är bara hennes egna. Hon påtalar även vikten av att 

sjuksköterskan lyssnar in och förhåller sig till patientens upplevelser av sjukdom och lidande 

än att bara gå efter vårdpersonalens diagnoser och bedömningar. För att omvårdnaden ska 

uppnå sitt syfte måste det skapas en mellanmänsklig relation. Det är sjuksköterskan som 

ansvarar för att en sådan relation skapas och upprätthålls. Relationen måste vara ömsesidig 

och båda parter måste kunna reagera på varandras mänsklighet. Hon menar vidare för att en 

mellanmänsklig relation ska skapas måste den gå genom flera interaktionsfaser. Dessa faser 

är: det första mötet, framväxt av identitet, empati, sympati och ömsesidig förståelse och 

kontakt. I den avslutande fasen uppstår en ömsesidig, nära kontakt och förståelse mellan båda 

parterna. Travelbee påvisar också att kommunikationen är det viktigaste redskapet för 

sjuksköterskan. Kommunikationen är en förutsättning för att uppnå omvårdnad och det 

centrala för att förmedla upplevelser, tankar och känslor. Syftet med kommunikationen är 

bland annat att lära känna patienten, utforska och kunna tillgodose patientens behov. Faktorer 

som kan påverka kommunikationen negativt är bristande förmåga att se patienten som en 

individ eller att undgå att uppfatta olika nivåer av mening i kommunikationen (Travelbee. 

1971). 

Kommunikation i vårdvetenskaplig litteratur definieras på två sätt, instrumentell och 

emotionell kommunikation. Instrumentell kommunikation innebär en sändar-mottagarmodell. 

Patienten förmedlar något som sjukvårdpersonalen sedan försöker hjälpa till med. Detta kan 

också ses som en mer direkt informativ och objektiv information om till exempel sjukdom, 

prognos och behandling. Emotionell kommunikation innefattar att göra patienten förstådd, ge 

patienten stöd samt att hjälpa patienten att hantera sin situation på ett bra sätt. Emotionell 

kommunikation utgår mer ifrån tolkning och problemlösning, vilket innebär att inte bara det 

verbala och beteenden studeras, utan även det mellanmänskliga i relationen mellan vårdare 

och patient samt hur dessa två även utformar deras gemensamma relationshistoria 

(Fredriksson, 2012). 
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Problemformulering 

Den äldre befolkningen i samhället lever längre idag vilket gör att andelen äldre ökar stadigt. I 

Sverige beräknas 25 % av befolkningen vara över 65 år 2040 enligt Statistiska Centralbyrån 

[SCB] (2009). Detta innebära att många äldre personer kommer behöva vara delaktiga och 

fatta flera avgörande beslut angående sin hälsa och vård. 

I det kliniska arbetet som sjuksköterska inom äldrevården möter man dagligen patienter som 

behöver ta dessa beslut. Beslut om deras vård, behandlingar, aktuell hemgång, framtida 

boende eller behovet av stöd och hjälp för sin dagliga aktivitet. Dock förekommer det att 

anhörigas önskemål och sjukvårdspersonalens kunskap och attityder kan medföra mer 

inflytande över patienten och påverka besluten mer än patienten påverkar själv. Detta sker fast 

det finns tydliga lagar och riktlinjer som styr patientens delaktighet och inflytande i hennes 

vård. Därför var det viktigt att undersöka detta område för att få ökad kunskap om varför 

patienten inte är delaktig i sina beslut samt vad delaktighet innebär för patienten och för 

sjuksköterskan.  

Syfte 

Syfte med studien var att undersöka patientens delaktighet utifrån både patient- och 

sjuksköterskeperspektiv i hälso- och sjukvård. 

Frågeställning 

Hur upplevs patientens delaktighet utifrån patienten? 

Hur upplevs patientens delaktighet utifrån sjuksköterskan? 

Vilka faktorer påverkar patientens delaktighet? 

METOD 

Design 

Metod som användes var systematisk litteraturstudie av vetenskapliga artiklar utifrån ett 

fastställt syfte och frågeställningar. Arbetets design var en systematisk litteraturöversikt som 

bygger på kvantitativa och kvalitativa originalartiklar. Kvantitativa frågor beskriver mer olika 

fenomens utbredning i olika populationer, i frekvenser och numrerande värden. Kvantitativa 

data samlas vanligtvis in genom enkäter, frågeformulär och observationer (Polit & Beck, 

2012). Kvalitativ data samlas i regel in genom exempelvis intervjuer, observationer, 
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gruppintervjuer samt deltagares anteckningar. Kvalitativa undersökningar syftar till att 

undersöka hur- och varför-frågor. Kvalitativa frågor kan därför beskriva eller förklara varför 

det ser ut på ett visst sätt (Polit & Beck, 2012). 

Val av metod baseras på att det fanns tillräckligt med studier av god kvalitet inom valt område 

för att användas som underlag för att svara på studiens syfte i denna litteraturstudie (Forsberg 

& Wengström, 2013). 

 

Urval 

I denna vetenskapliga undersökning har endast originalartiklar använts. Samtliga studier är 

maximalt 10 år gamla, det vill säga, publicerade år 2006 eller senare. För att garantera 

aktuella studier. Ålder på patienterna i studierna begränsades till från 65 år för att passa 

författarnas specialistutbildning, vård av äldre.  

Exklusionskriterier för denna litteraturstudie var artiklar som ej visats i ”full text”, artiklar 

publicerade på annat språk än engelska, inte vetenskapliga och granskade artiklar. Artiklar 

som inte svarar mot syftet i studien exkluderades.  

 

Datainsamlingsmetod och sökstrategi 

Artiklarna söktes i databaserna PubMed och Cinahl under februari och mars månad 2016. För 

att använda korrekt terminologi användes MeSh-termer (Polit & Beck, 2012). Sökorden som 

användes var följande: Patient participation, nursing care, nurse-patient relationship. 

Sökorden kombinerades på olika sätt samt den booleska sökoperatorn AND och OR användas 

för att uppnå en så bred sökning som möjligt (Forsberg & Wengström, 2013). I databasen 

Cinahl användes headings av patient participation som rekommenderade istället consumer 

participation. Sökningen och sökordens kombinationer redovisas i en söktabell (se tabell 1). 

Tabell 1. Presentation av sökta artiklar och urval 

Databas Begränsningar 
(limits) 
sökdatum 

Söktermer Antal 
träffar 

Antal 
läst 
abstract 

Antal 
artiklar 
använda i 
resultatet 

PubMed Ålder från 65 
Fulltext 

Patient 
participation 

4525 0 0 
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Engelska 
Från 2006 

 

PubMed Ålder från 65 
Fulltext  
Engelska 
Från 2006 

Patient 
participation AND 
nursing care 

610 

 

57 11 

PubMed Ålder från 65 
Fulltext  
Engelska 
Från 2006 
Peer Reviewed 

Patient 
participation AND 
nursing care 
AND nurse-patient 
relationship 

75 17 0 

CINAHL Ålder från 65 
Fulltext  
Engelska 
Från 2006 
Peer Reviewed 

Patient 
participation OR 
consumer 
participation 
 

954 
 

41 8 

CINAHL Ålder från 65 
Fulltext   
Engelska 
Från 2006 
Peer Reviewed 

Patient 
participation OR 
consumer 
participation 
AND 
nursing care 

407 53 3 

CINAHL Ålder  från 65 
Fulltext  
Svenska  
Engelska 
 Från 2006 
 Peer Reviewed 

Patient 
participation OR 
consumer 
participation 
AND 
nursing care 
AND nurse-patient 
relationship 

6 1 1 

 

Tillvägagångssätt 

Databassökningen har genomförts var för sig av författarna, samt gemensamt. Vid sökning 

granskades titlar. Relevanta titlars abstrakt granskades och lästes igenom. De abstrakt som 

verkade svara mot syfte lästs i sin helhet och valdes ut för kvalitetsgranskning, Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) är värdet av en litteraturstudie beroende av hur väl relevanta 

studier har identifierats och värderats. Författarna för denna studie valde att inkludera artiklar 

som involverade patienter som var yngre än 65 år och ingick i samma studie med deltagare 

över 65 år, då de svarade bra på syftet. Författarna anser att detta inte kunde påverka resultatet 

då majoriteten av deltagarna var äldre än 65 år. 
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Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

En systematisk litteraturstudies värde var beroende av identifieringen och värderingen av 

relevanta studier där varje studie bör värderas i flera steg (William, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). En kvalitetsanalys av inkluderade artiklar i denna studie genomfördes utifrån William 

et al. (2011) kvalitetsmallar för kvalitativ och kvantitativ metod  (bilaga 1 & 2).  

Granskningsmallarna användes som stöd för systematisk granskning av studiens 

vetenskapliga kvalitet och för att få fram ett kvalitetsvärde på om studien anses ha låg, medel 

eller hög kvalitet (Forsberg & Wengström, 2013; William et al., 2011) (tabell 2). 

Valda artiklar granskades enskilt, därefter diskuterade och jämförds granskningsresultat 

tillsammans av författarna. De 23 artiklarna som kvalitetsgranskats inkluderades samtliga, 15 

artiklar bedömdes ha hög kvalitet och 8 artiklar bedömdes ha medel kvalitet. De studier som 

bedömdes ha medel kvalitet saknade en tydlig beskrivning av någon av delarna som ingick i 

granskningen. De granskade artiklarna sammanfattas i bilaga 3. 

Tabell 2. Kvalitetsgradering med hjälp av procentindelning (Willman, et.al., 2011). 

Hög 80-100% 15 artiklar 

Medel 70-79% 8 artiklar 

Låg 60-69% 0 artiklar 

 

Databearbetning 

Databearbetning skedde enligt Polit & Beck (2012) där det valda materialet analyserades och 

samordnades. Först lästes de 23 artiklarna individuellt med målet att finna relevant data som 

svarade på studiens syfte. Artiklarna genomlästes flertalet gånger för att få en helhet av 

texterna. Lämpliga meningar och stycken markerades. Markeringarna analyserades sedan för 

att finna likheter och skillnader tillsammans av båda författarna för att undvika feltolkningar. 

Därefter identifierades övergripande kategorier och subkatergorier (tabell 3). 

För att få en tydlig bild av de 23 artiklarna som ingått i studien skapades matris. Matrisen 

presenterar artiklarnas författare, årtal, titel, land, valt syfte, vald metod för insamling och 

analys, urvalsgrupp, eventuellt bortfall samt en summering av resultatet (Polit & Beck, 2012). 



11 
 
 

De 23 vetenskapliga artiklarna som finns med i matrisen bygger på kvalitativ och kvantitativ 

forskning och ligger till grund för resultatet i denna studie (bilaga 3). 

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden bör alltid göras innan en litteraturstudie påbörjas. Samtliga artiklar i 

studien var publicerade i vetenskapliga tidskrifter och granskade av en forskningsetisk 

kommitté. Det betonas också att alla studier som analyseras skall redovisas . Alla studiers 

resultat skall redovisas även om de inte stöder forskarens egen åsikt (Forsberg & Wengström, 

2013). 

Resultatet som framkommit i studien presenterats utan att vara påverkat av författarnas egna 

värderingar och intressen. Resultatet har sammanställts utifrån valda artiklar utan att ha 

ändrats eller förvrängts med ändamålet att överensstämma med syftet i studien (Forsberg & 

Wengström, 2013; Polit & Beck, 2012).  

Vetenskapsrådet (2015) beskriver oredlighet i forskning vilket innebär att forskare alltid 

måste vara hederliga med sina resultat. En forskare får aldrig förvränga  eller förfalska 

resultat.  

 

RESULTAT 

Sex kategorier av patient delaktighet inom äldrevård har framkommit utifrån patient- och 

sjuksköterskeperspektiv (tabell 3). 

Tabell 3. Kategorier och underkategorier av patient- och sjuksköterskeperspektiv. 

Huvudkategori Underkategori 
Förutsättning för patientens delaktighet Relation och samarbete 

Patientens roll i beslut 
Involvera och göra patienten delaktig Sjuksköterskans uppgift för att främja 

delaktighet 
Patientens krav på sjuksköterskan 
Patientens grad av delaktighet 

Information och kommunikation Interaktion mellan patient och sjuksköterska 
Brister i kommunikation 

Faktorer som hinder för delaktighet Brist på tid och resurser  
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Patientens upplevelse av sjuksköterskans 
förhållningssätt 
Patientens hälsotillstånd 
Patientens inställning 
Sjukvårdens organisation och miljö 

Delaktighet vid planering Samordnad vårdplanering 
Hjälpinsatser i hemmet 

Preferenser som påverkar patientens 
delaktighet 

 

 

Förutsättning för patientens delaktighet 

Relation och samarbete 

För att patienten skulle kunna vara delaktig måste det finnas en och dynamisk relation mellan 

sjuksköterskan och patienten (Frank, Asp & Dahlberg, 2009; Larsson, Sahlsten, Sjöström, 

Lindencrona & Plos, 2007; Mitchell & McCance, 2012; Nygårdh, Malm, Wikby & Ahlström, 

2012; Sahlsten, Larsson, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007). Patienten måste känna sig 

trygg, bli betraktad som en individ (Eldh, Ehnfors & Ekman, 2006a; Eldh, Ekman & Ehnfors, 

2006b; Frank et al., 2009; Höglund, Winblad, Arnetz & Arnetz, 2010), där fokus låg på 

person och dennes situation och inte symtom eller sjukdom (Eldh et al., 2006b; Frank et al., 

2009). En förutsättning för detta var att patienten måste vara medveten om sina rättigheter till 

delaktighet (Höglund et al., 2010). 

”Making contact is a prerequisite of getting the patient to express what he is 

thinking…”(Sahlsten et al., 2007, ss 634). 

 

Sjuksköterskan skulle inleda interaktionen, bygga upp en relation och etablera samarbete som 

är individanpassad utifrån patientens unika förmågor och balansera dessa med faktiska behov 

med hjälp av största möjliga samarbete. Syftet med relationen var att öka patientens 

inflytande i planeringen och genomförande av vården (Sahlsten et al., 2007). Relationen ska 

präglas av ömsesidighet, närhet, kontakt, och förståelse, där utbyte och samarbetet sker 

mellan jämbördiga parter med gemensamma mål (Mitchell & McCance, 2012; Sahlsten et al., 

2007). Det centrala i relationen med sjuksköterskan var att patienten kände sig respekterad 

(Brämberg, Nyström & Dahlberg, 2010; Eldh et al.,, 2006a; Eldh et al., 2006b; Eldh, Ekman 

& Ehnfors, 2010; Frank et al., 2009; Sahlsten et al., 2007; Sahlsten, Larsson, Sjöström & 

Plos, 2009; Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane & Chaboyer, 2015) och kände sig i 
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samklang och jämlik med sjuksköterskan (Eldh et al., 2006a; Eldh et al., 2010; Frank et al., 

2009; Larsson et al., 2007; Mitchell & McCance, 2012; Sahlsten et al., 2009). 

”As a nurse, I must be reassuring and we have to feel respect for each other./…/First, 

you have to be open and want to understand the situation as the patient understands 

it./…/I can't be pals with the patient, a certain distance is required./…/As a nurse, you 

have to get to know yourself to know your weak and strong sides” (Sahlsten et al., 

2007, ss 634). 

 

Patientens roll i beslut 

Det var vanligast att patienten intog en passiv roll i beslutsprocesser efter att ha framfört och 

diskuterat sina åsikter med sjuksköterskan och låter sedan denne att fatta det slutgiltiga 

beslutet. Näst vanligast var att patienten fattade sina beslut efter att ha hört sjuksköterskans 

åsikter (Florin, Ehrenberg & Ehnfors, 2008).  Patienten ansåg att vårdpersonalen var experter 

och litade på vårdpersonalens kunnande kring vård och behandling (Brämberg et al., 2010; 

Eldh et al., 2006a; Heggland & Hausken, 2013; Swenne & Skytt, 2014).  Det var enklare för 

patienten att vara delaktig i till exempel medicinändringar än vid beslut kring kirurgi (Bynum, 

Barre, Reed & Passow, 2014). Vid beslut kring kirurgi intog patienten en passiv roll vid 

beslutsfattande och ibland fattades beslut utan patientens vetskap under pågående ingrepp 

(Heggland & Hausken, 2013). 

”Some patients want to have a feeling of control and predictability to maintain a 

sense of autonomy as well as to minimize the fear of the unknown. Patients mostly 

assume a passive role during decision-making regarding surgical treatment, and 

sometimes decisions are made during surgical treatment without the patients being 

informed be forehand. I (nurse) usually phrase myself in such a way that patients 

choose the treatment alternative that I believe is best for them” (Heggland & 

Hausken, 2013, ss 218). 

 

Involvera och göra patienten delaktig 

Sjuksköterskans uppgift för att främja delaktighet 

Sjuksköterskans uppgift var att främja patientens rättigheter, delaktighet och 

självbestämmande (Larsson et al., 2007; Nygård et al., 2012) och aktivt involvera patienten i 

vården (Nygård et al., 2012; Sahlsten et al., 2009). Delaktighet innebar inhämtat samtycke 
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från patienten för till exempel informationsöverföring (Höglund et al., 2010). Sjuksköterskan 

tyckte att patienten bör vara med i beslutsprocessen och en del av vården (Höglund et al., 

2010; Nygårdh et al., 2012).  

”I (nurse) think patients should be involved and be part of the decision-making 

process about how their care should be carried out.”(Höglund et al., 2010, ss 485). 

 

Fokus på vården skulle utgå från patientetens upplevelse (Sahlsten et al., 2009). För att detta 

skulle kunna ske ska sjuksköterskan bygga upp ett nära samarbete med patienten (Eldh et al., 

2006a; Sahlsten et al., 2009) som byggde på att skapa förtroende, visa respekt och skapa 

engagemang där målet var att arbeta mot samma mål tillsammans med patienten. Respekten 

handlade om att visa positiv uppmärksamhet och hänsyn till patienten (Sahlsten et al., 2009). 

Sjuksköterskan skulle ha ett lugnande förhållningssätt (Sahlsten et al., 2007) där hon skulle 

lära känna patienten (Sahlsten et al., 2009) så att hon kunde stödja patienten i dennes åsikter, 

erfarenheter (Sahlsten et al., 2007; Sahlsten et al., 2009), förväntningar och ha ett ömsesidigt 

förtroende som utgår från patientens individuella behov och upplevelse (Larsson et al., 2007). 

Sjuksköterskan uppfattade att patienten var mer delaktig i sin vård och beslut än patienten 

själv (Florin, Ehrenberg & Ehnfors, 2006).    

Patientens krav på sjuksköterskan 

Patienten ansåg att sjuksköterskan hade det främsta ansvaret att involvera och göra patienten 

delaktig (Brämberg et al., 2010; Höglund et al., 2010; Larsson et al., 2007; Nygårdh et al., 

2012; Tobiano et al., 2015). Det var av stor vikt att patienten kände sig delaktig från början 

(Sahlsten et al., 2007). Patientens önskemål skulle vara utgångspunkten, då denne är expert på 

sin situation och sjuksköterskan skulle sträva efter att uppfylla dennes önskan (Frank et al., 

2009; Sahlsten et al., 2009). 

Patientens grad av delaktighet  

Patienten var kreativ i sina försök att få visa och bli delaktiga (Frank et al., 2009). Graden av 

delaktighet vid aktivitet i det dagliga livet (ADL) kunde bero på patientens förmåga (Tobiano 

et al., 2015), eller önskan om självständighet (Penney & Wellard, 2007). Upplevde patienten 

känslan av trygghet och förtroende, hade tillgång till personalen, gavs tid med utrymme för 

dialog och diskussion förekom mer delaktighet och patienten kunde då även fatta ett 

självständigt beslut angående sin vård (Nygårdh et al., 2012). Patienten kunde involvera en 
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närstående i besluten som stöd, inte på grund av ointresse för sin egen vård utan mer på grund 

av ohälsa och nedsatt ork (Foss, 2011). Att patienten själv gavs möjlighet att välja tider efter 

sitt schema för bland annat sjukhusbesök och kirurgiska ingrepp var positivt för patientens 

delaktighet (Eldh et al., 2006b). Vid rutinundersökningar upplevde patienten inte ha någon 

valmöjlighet eller varit medveten om vilka besluts som tagits (Bynum et al., 2014). 

”I (patient) got to tell what I work with and what I do in my spare time. The surgery 

was performed sooner as they understood that I needed to be well to study and work” 

(Eldh et al., 2006b, ss 509). 

 

Information och kommunikation 

Interaktion mellan patient och sjuksköterska 

Information och kommunikation var det viktigaste för att patienten skulle kunna vara delaktig 

i sin vård. Patienten behövde information och tillges den kunskap som de saknade (Bynum et 

al., 2014; Eldh et al, 2006a; Frank et al., 2009; Heggland & Hausken, 2013; Höglund et al., 

2010; Larsson et al., 2007; Mitchell & McCance, 2012; Nygårdh et al., 2012; Penney & 

Wellard, 2007; Sahlsten et al., 2007; Tobiano et al., 2015). 

”I want to know who my responsible doctor and nurse are upon admission. It is 

important to me to get adequate information about surgery and treatment options. I 

want to be involved in important decisions related to my health care as much as 

possible” (Heggland & Hausken, 2013, ss 215). 

 

Det var även av stor vikt att det fanns utrymme för öppen kommunikation i mötet med 

sjuksköterskan (Larsson et al, 2007; Nygårdh et al., 2012; Penny & Wellard, 2007). 

Informationen skulle vara tillräcklig, trovärdig och på ett sådant sätt så att patienten kunde ta 

till sig och förstå informationen (Bynum et al., 2014; Eldh et al., 2010; Heggland & Hausken, 

2013; Larsson et al., 2007). Förekom det språkliga svårigheter var närvaro av tolk viktigt 

(Brämberg et al., 2010). Informationen skulle vara anpassad efter patientens egna behov 

(Bynum et al., 2014; Eldh et al., 2006b; Frank et al., 2009; Larsson et al., 2007; Sahlsten et 

al., 2007). Patienten måste få information i förberedande syfte så att denne vet vad som är 

planerat (Bynum et al., 2014; Eldh et al., 2010; Larsson et al., 2007; Mitchell & McCance, 

2012; Tobiano et al., 2015). Patienter som upplevde att de fick den information och tid de 

behövde var mer delaktiga och vågade ställa mer frågor vid ronder (Swenne & Skytt, 2014).  



16 
 
 

”… they should give you some sort of idea about what  you’re in for, what is wrong 

with you, what their plans are and who should be coming to see you”(Mitchell & 

McCance, 2012, ss 99). 

 

För att patienten sedan ska kunna vara delaktig var det av stor vikt att patienten upplevde att 

sjuksköterskan lyssnade på henne (Eldh et al., 2010; Larsson et al., 2007; Mitchell & 

McCance, 2012; Penny & Wellard, 2007; Tobiano et al., 2015), Patienten bör få komma med 

egna förslag och önskningar (Brämberg et al., 2010; Larsson et al., 2007; Tobiano et al., 

2015), vara delaktig i besluten och målformuleringar samt få ta eget ansvar (Brämberg et al., 

2010; Eldh et al., 2006a; Eldh et al., 2010; Larsson et al., 2007; Penney & Wellard, 2007). En 

god kommunikation bidrog till att kvinnor med invandrarbakgrund inte kände sig som 

främlingar, kände sig mindre sjuka och respekterade (Brämberg et al., 2010). 

Sjuksköterskans upplevelse av patientens delaktighet var relaterad till patientens information 

och kunskap kring sjukdom, vård och medicinering (Eldh et al., 2006a). Sjuksköterskan 

upplevde att hon måste ha information om patientens situation och sjukdom (Höglund et al., 

2010) samt känna till dennes kunskap, inställningar och egenvårdsresurser så att patienten ska 

kunna nå målen med omvårdnaden (Sahlsten et al., 2007) som ska vara hanterbara och nåbara 

(Sahlsten et al., 2009). För att främja delaktighet ska sjuksköterskan ge patienten tid, vara 

lyhörd, lyssnande och ge feedback till patienten (Larsson et al., 2007; Sahlsten et al., 2009). 

Viktigt var att se till hela individen utifrån individens unika behov och inte fokusera på 

sjukdom eller symtom (Eldh et al., 2010; Sahlsten et al., 2009). Sjuksköterskan ska även 

kunna observera och få en känsla för patienten så att hon kan läsa av icke-verbal 

kommunikation (Larsson et al., 2007; Sahlsten et al., 2007).  

”…You have to get a feel for the patient and study him, if it's not expressed verbally, 

you can see it in his body language while you're talking with him” (Sahlsten et al., 

2007, ss 634). 

I samtalet med patienten ska sjuksköterskan uppmuntra och ge stödjande feedback, använda 

enkla öppna frågor för att främja patientens delaktighet (Sahlsten et al., 2009). Sjuksköterskan 

ska även visa mod i samtal, våga inleda ”svåra samtal” och ställa frågor kring detta (Larsson 

et al., 2007; Sahlsten et al., 2009). Patienten måste vara aktiv i relationen och intresserad av 

den information som sjuksköterskan förmedlar för att patienten ska ges möjlighet till 

inflytande och delaktighet i sina val och beslut (Eldh et al., 2006a; Sahlsten et al., 2007).  
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Brister i kommunikation 

Hinder för patientens delaktighet uppstod om sjuksköterskan gav bristfällig information, så 

som medicinering, diagnos, behandlingsplan och utskrivning (Eldh et al., 2006a; Larsson et 

al., 2011; Heggland & Hausken, 2013; Penney & Wellard, 2007). Saknade patienten personlig 

information (Eldh et al., 2006b), fick standardinformation istället för individanpassad eller att 

sjuksköterskan inte var insatt i patientens behov utgjorde det ett hinder för patientens 

delaktighet (Eldh et al., 2006b; Heggland & Hausken, 2013; Larsson et al., 2011). 

Då patienten upplevde att denne inte blev lyssnad på (Frank et al., 2009; Mitchell & 

McCance, 2012) och saknade stöd från sjuksköterskan utgjorde det ett hinder för delaktighet 

och patienten valde då istället att vara passiv och lita istället på sjuksköterskans bedömning 

(Eldh et al., 2006a; Frank et al., 2009; Larsson et al., 2011). Patienter kunde ha svårt att förstå 

det medicinska språket och upplevde informationen som komplicerad och fick inte termer 

förklarade för sig (Nygårdh et al., 2012). Förekom det brist i kommunikationen mellan 

vårdpersonal, informationskanaler eller bristfälliga rapporteringar ledde det till hinder för 

patientens delaktighet (Larsson et al., 2011). Ytterligare hinder uppstod då patienten inte 

visste vad som var planerat för denne (Efraimsson, Sandman & Rasmussen, 2006; Eldh et al., 

2006a; Heggland & Hausken, 2013). Patienten upplevde sig utestängda från att kunna vara 

delaktiga då sjuksköterskan pratade med en närstående istället för att involvera patienten 

(Larsson et al., 2011). 

”a nurse was talking to my wife behind my back and kept me in the dark about what 

was going to be done”(Larsson et al., 2011, ss 578). 

 

Faktorer som hinder för delaktighet 

Brist på tid och resurser 

Tidsbrist ansågs vara ett hinder både för patienten och sjuksköterskan (Höglund et al., 2010; 

Mitchell & McCance, 2012; Penney & Wellard, 2007; Schulman-Green, Naik, Bradley, 

McCorkle & Bogardus, 2006; Tobiano et al., 2015). Vid tidsbrist blev patienten stressad och 

upplevde att denne inte hann samtala om sin situation, bygga upp ett förtroende eller diskutera 

mål (Schulman-Green et al., 2006).    
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”You know nurses have their jobs to do and it’s go, go, go, you know. You never see 

them standing still and having a chat or doing anything like that” (Penney & Wellard, 

2007, ss 64). 

Förekom det bristande resurser, till exempel att patienten blev hemskickad mot sin vilja 

utgjorde detta ett hinder (Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos, 2011; Mitchell & McCance, 

2012). Hinder förekom också när fokus låg på symtom och inte individ (Larsson et al., 2011; 

Schulman-Green et al., 2006). Vid rutinundersökningar upplevde patienten inte ha någon 

valmöjlighet eller varit medvetna om beslut som tagits (Bynum et al., 2014).  

”I felt extremely vulnerable and that unsettled me. I had no alternative I just had to 

leave [the ward]. That’s not participating” (Larsson et al., 2011, ss 579). 

 

Patientens upplevelse av sjuksköterskans förhållningssätt 

Sjuksköterskans attityd kunde påverka patientens delaktighet negativt om förhållningssättet 

präglades av makt och kontroll. Detta förekom då sjuksköterskan ansåg sig veta vad som var 

bäst för patienten och inte uppmärksammade dennes önskemål. Patienten upplevde sig då i 

underläge (Eldh et al., 2006b; Frank et al., 2009; Larsson et al., 2011). Avsaknad av 

empati/sympati hos sjuksköterskan ledde till att patienten inte blev sedd och bekräftad och 

tappade då motivationen och viljan för att vara delaktig (Eldh et al., 2006b; Frank et al., 2009; 

Larsson et al., 2011; Mitchell & McCance, 2012). Patienten upplevde sig då mer som ett 

objekt (Eldh et al., 2006b). En del äldre kunde uppleva att de blev särbehandlade på ett 

negativt sätt på grund av sin ålder och ansåg att den yngre generationen blev mer sedda och 

delaktiga (Foss, 2011). Då sjuksköterskan distanserade sig från patienten och inte ville 

bekanta sig med dennes situation, känslor och behov (Larsson et al., 2011) eller att besöken 

kändes som rutin ledde det till hinder (Schulman-Green et al., 2006). Vid mycket folk vid 

ronden kunde det upplevas både positivt, stimulerande men även skrämmande och kränkande. 

Andra kunde uppleva att det fanns en stark hierarki och läkaren visste bäst (Swenne & Skytt, 

2014).   

”I experience a bit of the old tradition, where you are expected to bow and say thank 

you and raise your cap to physicians and clergymen and on the whole to stand in awe 

at the mere fact that one is allowed to exist”(Swenne & Skytt, 2014, ss 300). 
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Patients hälsotillstånd 

Hinder för patientens delaktighet uppstod också när det förekom begränsningar på grund av 

hälsotillstånd eller sjukdom (Höglund et al., 2010; Tobiano et al., 2015). Största hindret var 

då patienten var sövd eller medvetslös och inte kunde ta emot information. Patienten upplevde 

att personalen då fick göra vad de ville (Larsson et al., 2011). Akuta situationer försvårade 

delaktighet och det var av stor vikt att personalen talade hela tiden om vad som hände kring 

patienten (Höglund et al., 2010; Larsson et al., 2011).   

Andra hinder förekom då patienten saknade energi, hade låg självkänsla eller rädsla och 

upplevde sig oförmögen att hantera eller förstå problem. Patienten upplevdes då rädd och 

avskärmade sig (Heggland & Hausken 2013; Larsson et al., 2011) och patienten intog en 

ganska passiv roll i de kliniska besluten kring deras vård (Heggland & Hausken 2013; Florin 

et al., 2006). Bristande kognitiv förmåga utgjorde ett hinder för delaktighet (Tobiano et al., 

2015). Gemensamt hinder som framkom var nedsatt hörsel. Både patienten och 

sjuksköterskan upplevde det då svårt med kommunikationen (Penney & Wellard, 2007). 

 

Patientens inställning  

Sjuksköterskan upplevde att patientens inställning påverkade patientens delaktighet och 

kunde då utgöra ett hinder då patienten saknade intresse för sin vård och medicinering (Eldh 

et al., 2006a; Schulman-Green et al., 2006) eller om patienten saknade kunskap om situation 

och behov. Hinder förekom även då patienten hade ett stort kontrollbehov och hade svårt att 

lita på vårdpersonalen (Höglund et al., 2010). 

”You just have to try and stop these patients. Sometimes I (nurse) say that ‘You don’t 

have to worry about this. Focus upon this and that, instead, because that is important 

and something that you can influence and be involved in” (Höglund et al., 2010, ss 

486). 

Sjuksköterskan kunde uppfatta patientens ålder och status som ett hinder (Höglund et al., 

2010; Tobiano et al., 2015). Kulturella skillnader kunde utgöra hinder för patientens 

delaktighet (Höglund et al., 2010). 

”And cultural differences, too. Even if you (nurse) speak the same language but come 

from different cultures, it can be difficult” (Höglund et al., 2013, ss 486).  
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Sjukvårdens organisation och miljö  

Sjukvårdens organisation och belastning i verksamheten påverkade patientens delaktighet. 

Patienten upplevde att personalen stressade, var mycket upptagna, att allt måste gå så fort och 

ville då inte störa (Foss, 2011; Mitchell & McCance, 2012). Detta påverkade etablering av 

vårdrelationen negativt (Mitchell & McCance, 2012). 

”They say they will be here in a minute and sometimes…they forget and you will se 

they are looking after someone else…It´s unfortunate, but it can´t be avoided I think. 

There is not enough staff to cover I think” (Mitchell & McCance, 2012, ss 100). 

 

Patienten upplevde att det fanns osynliga regler som de förväntades följa, till exempel att 

vårdarna tog över och bestämde utan att ha tillfrågat den berörde (Foss, 2011; Tobiano et al., 

2015). Det var av stor vikt att patienten hade en fast vårdkontakt, så som en egen 

sjuksköterska där det skedde en tät kontakt och en relation kunde utvecklas (Eldh et al., 2010; 

Larsson et al., 2007; Mitchell & McCance, 2012). Drevs vården med kontinuitet i 

personalteamet hade patienten lättare att vara delaktig (Nygårdh et al., 2012).  

Miljön var en faktor som påverkade patientens delaktighet. Om patienten delar rum med flera 

var det ett hinder då patienten upplevde det svårt att kunna uttrycka sig (Foss, 2011; Heggland 

& Hausken, 2013; Swenne & Skytt, 2014).  

”…Another problem is that the patients have to share a room with several other 

patients, and this complicates the conversation between healthcare professionals and 

patients.” (Heggland & Hausken, 2013, ss 217). 

 

Delaktighet vid planering  

Samordnad vårdplanering 

Samordnad vårdplanering där patientens sviktande hälsa och beroende diskuterades upplevdes 

som en ny och svårhanterlig situation för patienten. Information om eftervård, placering, 

hjälpinsatser och kostnader var bristfälliga. Patienten bestämde oftast själv om anhöriga och 

sjukvårdpersonalens deltagande, men de övriga deltagande var oftast främmande (Efraimsson 

et al., 2006). 

Vanligt förekom känslor som hjälplöshet, sorg, allmän exponering, att inte tas på allvar och 

svårigheter i att uttrycka sina egna önskemål. De patienter som innan vårdplaneringen fått 
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information och beredskap kunde uttrycka sina önskemål och delta mer aktivt. Att andra 

deltagare pratade främst med varandra, professionellt språk och svårigheter att delta i 

samspelet var hinder som framkom. Trötthet och lång vårdplanering var utmattande för 

patienten (Efraimsson et al., 2006).   

”Brita: …but (I was) exhausted, exhausted, so exhausted and …weak and…tired…So 

it (the DPC) was not of any value to me” (Efraimsson et al., 2006, ss 74). 

 

Hjälpinsatser i hemmet 

Många äldre väntade för länge med att söka hjälpinsatser i hemmet. Dels för att de saknade 

insikten att hjälp behövdes tills den dagen då allt rasade samman. En annan orsak var att den 

äldre generationen var ovana att identifiera egna behov eller att be om hjälp.  De äldre som 

var aktiva i sin vardag sökte hjälpinsatser i ett tidigare skede än de som levde ett passivt liv. 

En annan grupp äldre var de som tog emot hjälp även med de uppgifter som de klarade av 

själva. Detta på grund av inställningen att de hade arbetat hela sitt liv och nu förtjänade detta 

(Vik & Eide, 2013) 

Anhöriga sågs oftast som en resurs för patienten i dennes delaktighet och kunde även agera 

som förespråkare för den äldre när det behövdes. Vanligt var att hjälpinsatserna bestod i 

standardiserade insatser istället för individanpassade. Detta utgjorde ett stort hinder för 

patientens delaktighet som då istället intog en passiv roll (Vik & Eide, 2013).  

 

Preferenser som påverkar patientens delaktighet  

Olika preferenser kunde vara avgörande angående patienters delaktighet så som ålder och 

social situation (Florin et al., 2006). Kvinnor var mer aktiva i beslutsprocessen än männen 

Äldre var aktivare i delaktigheten än yngre, men hade en mer passiv roll vid beslut kring 

fysiska behov (Florin et al., 2008). Dock uppfattade sjuksköterskan inga skillnader i 

patientens preferenser så som ålder, kön och social status (Florin et al., 2006). Läkaren var 

mer positiv till patientens delaktighet än sjuksköterskan men som grupp var vårdpersonalen 

mer positiv till patientens delaktighet än patienten själv. Patienter som fick rättigheten att 

välja i ett tidigt skede blev mer delaktig i sin vård än andra och kände sig mer värdefull 

(Sahlsten et al., 2007). 



22 
 
 

”If patients have the right to choose at once, they become much more involved in their 

care than other patients, they’ve chosen and feel valuable”( Sahlsten et al., 2007, ss 

635). 

 

DISKUSSION  

Syftet med litteraturstudien var att undersöka patientens delaktighet utifrån både patient- och 

sjuksköterskeperspektiv i hälso- och sjukvård. Sex kategorier framkom: förutsättning för 

patientens delaktighet, involvera och göra patienten delaktig, information och 

kommunikation, faktorer som hinder för delaktighet, delaktighet vid planering, och 

preferenser som påverkar patientens delaktighet. Resultatet visade också att sjuksköterska kan 

främja delaktighet samt involvera patienten att vara delaktig genom att sjuksköterskan har en 

bra relation och kommunikation med patienten. Många olika faktorer påverkade patientens 

delaktighet bland annat patienten eller sjuksköterskans inställning, tid- resursbrist, miljön och 

patientenshälsotillstånd. 

 

Resultatdiskussion 

Förutsättning för patientens delaktighet 

Resultatet i denna studie påvisade att det måste finnas en relation mellan sjuksköterskan och 

patienten där ömsesidighet, närhet, kontakt och förståelse är det centrala och båda parter 

arbetar mot samma mål. Det var sjuksköterskan som ska inleda, bygga upp relationen och 

etablera ett samarbete. Blomqvist och Edberg (2004) beskriver att ömsesidigheten förmedlar 

sjuksköterskans närvaro, sitt intresse och engagemang till patienten. Detta är vad som Joyce 

Travelbees omvårdnadsteori förklarar. Ska omvårdnaden uppnå sitt syfte måste det skapas en 

mellanmänsklig relation samt att det är sjuksköterskan som ansvarar för att en sådan relation 

skapas och upprätthålls. Relationen måste vara ömsesidig och båda parter måste kunna 

reagera på varandras mänsklighet (Travelbee, 1971). 

I resultatet framkom att det var vanligt att patienten intog en passiv roll i beslutsprocesser 

efter att ha diskuterat med sjuksköterskan eller att patienten fattade sina beslut efter att ha hört  

sjuksköterskans åsikter. Truglio-Londrigan (2013) visar också att fast patient och 

sjuksköterska samarbetar förekommer det att besluten ändå inte fattas gemensamt. 
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 Sjuksköterskan hade ansvaret att involvera och göra patienten delaktig i sin vård. Detta 

stämmer med det som Socialstyrelsen (2005) beskriver gällande sjuksköterskans ansvar att 

främja patientens delaktighet.   

 I denna studie framkom också att en del patienter ville vara passiva i sina beslut då de ansåg 

att sjuksköterskan visste bäst och litade på hennes kunnande. Ekdahl, Andersson och 

Friedrichsen (2010) beskriver i sin studie att äldre hade en relativt låg önskan för delaktighet i 

beslut kring behandlingar. För dessa äldre var information det viktigaste. Däremot var det 

viktigt för de äldre att vara beslutsfattande och delaktiga i det som rörde den egna hälsa och 

egenvård. Författarna till denna studie anser att sjuksköterskan bör känna till patientens 

synpunkter och upplevelse av delaktighet och fokusera på det patienten anser är det centrala 

och ett större intresse för patienter i olika åldrar.  

I resultatet framkom att det var av stor vikt att respektera de patienter som väljer att vara 

passiva i sina beslut och att som sjuksköterska då ta sig tid att lyssna in patientens önskemål i 

förväg för att kunna stötta patienten på ett optimalt sätt. Bastiaens, Van Royen, RotarPavlic, 

Raposo och Baker (2007) påvisar i en studie av 11 europeiska länder att äldre personer som 

var från 70 år ville vara delaktiga i sin vård, men deras definition av delaktighet var mer 

inriktad på en vårdande- och personcentrerad relation och mottagande av information än 

deltagande vid beslutsfattande så som i medicinska beslut. Författarna till denna studie anser 

att det är av stor vikt att sjuksköterskan tar reda på vad delaktighet innebär för just sin patient. 

Detta för att kunna främja individens delaktighet på ett optimalt sätt utefter patientens 

värderingar.  

 

Information och kommunikation 

Det centrala i vårdrelationen var information och kommunikation. Det var i mötet och 

samtalet som sjuksköterskan lärde känna och få information om patienten och vise versa. 

Dock förekom brister som utgjorde hinder för patientens delaktighet inom kommunikation 

och information. I resultatet av denna studie framhölls att upplevelser av icke delaktighet 

visades när information inte blivit anpassad till patientens behov samt att denne hade blivit 

styrd i handlingar av vad han/hon skulle göra. Genom att delges med information bidrog det 

till att patienten kunde uppleva sig mer delaktiga. I studien av Pelto-Piri, Engström och 

Engström (2013) samt Beaver et al. (2007) belyses vikten av att patienten får information som 
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leder till att utökad kunskap. Detta leder till att patienten lättare kan ta egna beslut och vara 

delaktiga.  

I resultatet framkom att sjuksköterskan upplevde att patientens delaktighet var relaterad till 

dennes information och kunskap samt att det var av stor vikt att sjuksköterskan gav patienten 

tid, lyssnande och gav feedback. Ekdahl, Andersson och Friedrishen (2010) påvisar i sin 

studie att om den äldre skulle kunna känna sig delaktig krävdes god kommunikation och 

information. Eriksson (2014) belyser dock att sjuksköterskan bör ge patienten information om 

sitt sjukdomstillstånd, då det leder till en möjlighet för patienten att vara delaktig. Då 

sjuksköterskan påvisade kommunikationsbeteenden som stödde patientens delaktighet, så som 

att tilltala patienten med namn, begära information om nuvarande tillstånd, känslor och 

erfarenheter skapades en positiv atmosfär för delaktighet (Drach-Zahavy & Shilman, 2015).  

 

Hinder för delaktighet   

En stark begränsning för patientens delaktighet som framkom i resultatet var tidsbrist och 

resurs från vårdpersonalen. Brist på tiden ansågs även vara ett hinder från sjuksköterskorna.  

Tidsbristen utgjorde ett hinder då patienten blev stressad och upplevde att denne inte hann 

samtala med sjuksköterskan eller bygga upp en relation. Bergdahl, Benzein, Ternestedt och 

Andershed (2011) påpekar att många faktorer så som tids- och resursbrist har en negativ 

inverkan på sjuksköterskans förmåga att känna av situationen, dennes kunskap och viljan att 

göra gott. Enligt Williams, Harris och Turner-Stokes (2009) är den tiden som sjuksköterskan 

spenderar i närkontakt med patient är begränsad. Mer än hälften av sjuksköterskans tid gick 

till det omkringliggande och administrativa arbetet. Dock anser författarna till denna studie att 

detta inte kan motivera skäl till att inte göra patienten delaktig i sin vård. Att avsätta tid för till 

exempel ett ankomstsamtal där patienten ges möjlighet från start att vara delaktig kan främja 

delaktigheten samt att sjuksköterskan snabbt kan få en överblick av patienten primära 

problem och behov. Det är inte tiden i sig som är det avgörande utan innehållet i tiden som 

spenderas med patienten.  

En intressant aspekt som framkom i resultatet var hur ålder och könsskillnader i viss mån 

påverkade patientdelaktigheten. Äldre patienter var mindre delaktiga i sin vård än yngre 

patienter. Författarna till denna studie anser att en orsak till detta kan vara den ökade 

medvetenheten hos patienten angående sina rättigheter. Det kan vara internet och dess 
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lättillgänglighet som hjälpt att öka förståelsen och medvetenheten om delaktighet och de 

rättigheter som patienten har i vården. Tutton (2005) visar att de äldre drabba mest av ett 

minskat deltagande på grund av att dem anses som mest sårbara. En förklaring kan vara att 

den äldre generationens patienter är mindre delaktiga i vården på grund av att de uppfostrades 

i en helt annan anda, där de lyssnade och gjorde som de blev tillsagda.  

Miljön kunde även utgöra ett hinder till exempel då patienten delar rum med. Enligt Sahlsten 

et al. (2005) kan sjukhusets fysiska miljö utgöra ett hinder och begränsa patienten. Även 

avdelningens rutiner och brist i personalkontinuiteten kan begränsa patientens delaktighet. 

Sahlsten et al. (2005) påtalar vidare att  det var mer brister i personalkontinuiteten då 

personalen hade självstyrande enskilda arbetsscheman. Detta påverkades genom att 

sjuksköterskan inte hade fullt ansvar för patienten under hela sjukhusvistelsen. Istället fick 

omvårdnadsplan, checklistor och riktlinjer användas för att täcka person-till-personkontakten. 

Även rutinuppgifter kunde prioriteras framför möte med patienten på grund av andra 

förväntningar hos kollegor.  

 

Delaktighet vid planering 

I resultatet framkom att patienten upplevde en samordnad vårdplanering som en underlig 

situation och saknade verktyg för den. Patienterna upplevde en bristfällig dialog med 

personalen inför utskrivningen. Enligt Socialstyrelsen (2015) kunde patientens ställning 

försvagas i vårdprocesser där flera vårdnivåer, vårdgivare, kompetenser och både landstings- 

och kommunal hälso- och sjukvård på grund av att patienten förväntas ta ett stort 

samordningsansvar. Speciellt då det sker en överflyttning från sjukvård till vård i kommunal 

regim. Foss och Hofoss (2011) samt Hesselink et al. (2012) påtalar att i sammankoppling med 

tidsbegränsningar för vårdpersonalen och kortare vårdtider, är det risk att 

utskrivningsprocessen utvecklas alltmer åt patienterna än med dem, som sedan leder till att 

patientens delaktighet begränsad. Författarna till denna studie anser att huvudansvaret ligger 

på sjuksköterskan samt övrig vårdpersonal att involvera patienten. Vårdpersonal måste där 

med vara medvetna om att patientdelaktighet är en rättighet och vårdpersonalen är skyldiga att 

främja detta. Samtliga patienter som ska skrivas ut från slutenvård och är i behov vård- och 

omsorgsinsatser ska erbjudas en samordnad vårdplanering där patientens fortsatta behov och 

stöd bedöms. Vårdplaneringen ska utgå från patientens situation och upplevelse (SOSFS 
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2005:27). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall en  vårdplan upprättas 

tillsammans med patienten och den enskilde måste ge sitt samtycke till detta och vad som 

bestäms i vårdplanen.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka patientens delaktighet utifrån både patient- och 

sjuksköterskeperspektiv i hälso- och sjukvård. En litteraturstudie bedömdes vara relevant 

design för att besvara syfte och frågeställningar (Polit & Beck, 2012). Sökningar genomfördes 

i databaserna PubMed och Cinahl med olika kombinationer av sökord samt den booleska 

sökoperatorn AND och OR. I sökningen framkom vissa artiklar flera gånger trots olika 

kombinationer av sökord och sökning i de olika databaserna. Detta ser författarna till denna 

studie som ett  bevis att artiklarna verkligen är relevanta utifrån syfte och frågeställningar. 

Studien baserades på 23 vetenskapliga artiklar som bygger på kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Författarna valde att ta med både kvalitativa och kvantitativa studier då författarna 

ville belysa ämnet från olika vinklar.   

Inklusions- och exklusionskriterier bestämdes utifrån litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar och kriterierna bedömdes vara relevanta för studien (Polit & Beck, 2012). 

Inklusionskriterier var: originalartiklar som var max 10 år gamla, det vill säga, publicerade år 

2006 eller senare för att få så ny vetenskaplig forskning som möjligt. Deltagagande patienters 

ålder begränsades till över 65 år. Exklusionskriterier var artiklar som ej visats i ”full text”,  

publicerade på annat språk än engelska samt inte vetenskapliga och granskade artiklar. En 

svaghet kan vara att endast artiklar som kunde hämtas i ”full text” via universitetets bibliotek 

inkluderades i studien. Samtliga artiklar i studien har översatts från engelska till svenska, 

vilket kan ses som en svaghet. Dock är citaten som använts original.  

Artiklarna som valde var 15 stycken från Sverige, tre från Norge,  två från USA, två från 

Australien och en från England. Detta kan ses både som en svaghet och styrka. Svaghet på 

grund av att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om fler länder var representerade, men en  

styrka för patienter och sjuksköterskor i Sverige. En del artiklar var skrivna av samma 

författare, vilket kan ses som en svaghet då det kunde ge en större variation i utförande och 

resultat om artiklarna hade haft olika författare. Några av artiklarna innehöll inte bara 

sjuksköterskors upplevelser, utan även annan vårdpersonals. Detta kan ses som en svaghet i 
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förhållande till syftet. Dock kan patientens upplevelse vara densamma då vården idag arbetar 

teambaserat och patienten kommer dagligen i kontakt med olika yrkeskategorier.  

I databearbetningen av valda artiklar framkom många likheter och skillnader kunde utläsas. 

Många likheter i upplevelserna hittades, vilket kan ses som en styrka. Artiklar som beskrev 

upplevelse utifrån patientens upplevelse är något överrepresenterade jämfört med 

vårdpersonalen och sjuksköterskor upplevelse. Flesta av artiklarna som inkluderades var 

kvalitativa. Detta upplever författarna som en styrka eftersom det skapar en djupare förståelse 

för patientens delaktighet. 

Under arbetets gång har syftet hela tiden varit i fokus och författarna har försökt att vara så 

objektiva som möjlig. Kvalitetsgradering utformad efter Willman et. al., (2011), se tabell 2, 

gjordes för de inkluderade artiklarna för att få fram studiens kvalitetsgrad och stärka dess 

trovärdighet. Författarna till denna studie var två, vilket upplevdes som positivt då idéer och 

synvinklar kunde diskuteras och reflekteras. Granskningen genomfördes oberoende av 

varandra och stärker då studiens trovärdighet enligt Polit och Beck (2012). 

 

KLINISK IMPLIKATION 

Denna litteraturstudie ger en övergripande bild av sjuksköterskan och patientens upplevelse 

av delaktighet inom hälso- och sjukvården. Studiens resultat påvisar att patienten och 

sjuksköterskan kan ha olika synsätt på vad delaktighet innebär, hinder som förekommer och 

preferenser som påverkar. Där av är det av stor vikt att vidare utveckling kring detta område 

sker utefter patientens unika upplevelse. Denna studie kan komma att vara ett  underlag för att 

förbättra sjuksköterskans arbete med att stärka, främja och utveckla patientens delaktighet. 

Joyce Travelbess omvårdnadsteori som användes i studien kan utgöra en grund för hur 

information och kunskap kan förmedlas till patienten för att möjliggöra främjandet och 

ökandet av patientens delaktighet inom hälso- och sjukvården.   

 

SLUTSATS 

Resultatet påvisade flertalet vanligt förekommande aspekter som utgjorde ett hinder. Dessa 

var bland annat tidsbrist, brist i kommunikation, sjukvårdspersonalens attityder och miljö. 

Olika preferenser kan påverka så som ålder, kön, social situation och status. Från patienten 
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sida var information, kunskap, respekt och bli lyssnad på det viktigaste för att patienten ska 

kunna vara delaktig. Sjukvårdsorganisationen och sjukvårdspersonalen behöver utveckla och 

arbeta mer aktivt för att involvera och stärka patienten delaktig i dennes hälso- och 

sjukvårdsprocesser oavsett ålder eller social situation. 

Förslag till vidare studier 

I denna studie påvisas att det finns stora brister inom patientens delaktighet både utifrån 

patient- och ett sjuksköterskeperspektiv samt att olika faktorer påverkar. Vidare studier 

behövs inom detta område för att få en djupare insikt och förståelse för hur patientens 

delaktighet kan främjas och utvecklas inom hälso- och sjukvården.  
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Bilaga 1 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod: 

Granskad studies namn och författare: 

 

Finns det ett tydligt syfte med studien? 

Ja Nej Vet ej 

 

Vad avsåg författarna att studera? 

 

Relevant urvalsprocedur?  Ja Nej Beskrivs ej 

Urvalsförfarandet tydligt beskrivet? Ja Nej Beskrivs ej 

Datainsamling tydligt beskriven? Ja Nej Beskrivs ej 

Tydligt analysförfarande?  Ja Nej Beskrivs ej 

 

Verkar det rimligt att anta att data har uppnått ”mättnad”, dvs. att man samlat tillräckligt med 
information för att beskriva variationen i det fenomen man studerar? 

Ja Nej Beskrivs ej 

 

Beskrivs undersökningsgruppen med relevanta variabler? 

 Ja Nej  Vet ej 

 

Är resultatet logiskt och begripligt?  Ja Nej Vet ej 

Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja Nej Vet ej 

 

Kan studiens slutsatser motiveras från de erhållna resultaten? 

Ja Nej Vet ej 

 

Sammanfattande bedömning av kvaliteten: Hög Medel Låg 

Motivering till sammanfattande bedömning av kvaliteten: 

Granskare: 
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Bilaga 2 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studie med kvantitativ metod: 

Granskad studies namn och författare: 

 

Utgår studien från en väldefinierad frågeställning? 

Ja Nej Vet ej 

 

Vad avsåg studien att studera? 

 

Urvalsförfarandet beskrivet? Ja Nej Beskrivs ej 

Representativt urval?  Ja Nej Beskrivs ej 

 

Relevanta inklusions- och exklusionskriterier? 

Ja Nej Beskrivs ej 

 

Beskrivs undersökningsgruppen med relevanta variabler? Ja Nej 

Beskrivs bortfallsanalysen?   Ja Nej 

Beskrivs storleken på bortfallet?   Ja Nej 

Beskrivs ett etiskt resonemang?   Ja Nej 

 

Är urvalet representativt för den population man vill generalisera resultaten till? 

Ja Nej Vet ej 

 

Är mätinstrumenten valida? Ja Nej Beskrivs ej 

Är mätinstrumenten reliabla? Ja Nej Beskrivs ej 

Är resultatet tillförlitligt?  Ja Nej Beskrivs ej 

Är resultatet generaliserbart? Ja Nej Beskrivs ej 

 

Kan studiens slutsatser motiveras från de erhållna resultaten? 

Ja Nej Vet ej 
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Sammanfattande bedömning av kvaliteten: 

Hög Medel Låg 

 

Motivering till sammanfattande bedömning av kvaliteten: 

Granskare: 
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Bilaga 3: Matris 

Författare, år, 
titel, land 

Syfte Metod 
 

Deltagare 
Urval 

Resultat Kvalit
et 

Brämberg, E. B., 
Nyström, M., & 
Dahlberg, K. 
(2010)  
Patient 
participation: A 
qualitative study of 
immigrant women 
and their 
experiences. 
International 
Journal of 
Qualitative Studies 
on 
Health &Well-
Being, 5(1), 1-8. 
Sverige. 

Att 
undersöka  
sambandet 
mellan 
fenomenet 
patientens 
delaktighet 
för invandrar 
kvinnor, som 
inte kunde 
svenska 
språket i 
svensk hälso- 
och 
sjukvården.  

Deskriptiv 
fenomen-
ologisk 
metod, 
intervju-
studie. 

Deltagare 
var 8 
kvinnliga  
patienter i 
åldern 
mellan 54-
89 år. 
Inklusions-
kriterier var 
att vara 
invandrare 
och vuxen. 
Exklusions-
kriterier var 
att inte vara 
kriminalt  
eller har  
psykiska 
sjukdomar. 
Under-
sökningen 
gjordes i en 
av Sveriges 
kommun. 
Deltagarna 
har kommit 
till Sverige 
under 1980 
eller 1990 
talet från 
östeuropa 
eller 
mellanöstern
. Tolk har 
ändvänt för 
de som inte 
kunde 
språket. 
Bortfall 
uppgavs ej. 
Etiskt 
granskad. 

Tre kategorier 
framkom. De var 
‘‘to experience 
participation,’’ ‘‘to 
refrain from 
participation,’’ och  
‘‘to be deprived of 
participation”. 
Delaktighet för 
invandrarkvinnor 
innebar att patienter 
var aktiv delaktig i 
sin egen hälsa  och 
vård processen. Det 
var viktigt att 
uttrycka sin önska. 
Professionella 
vårdare ska försöka 
öka patiens 
delaktighet. Närvaro 
av tolk var viktig för 
invandrare som kan 
inte språket. 

Hög 

Bynum, J. P., 
Barre, L., Reed, 
C., & Passow, H. 
(2014).  
Participation of 
Very Old Adults in 
Health Care 
Decisions. 

Syftet var att 
belysa äldre 
äldres 
upplevelser 
kring besluts-
fattande i 
vård och 
behandling 

Metoden 
utgick ifrån 
Grounded 
theory. Ett 
konstant 
komparativt 
tillväga-
gångssätt 

29 patienter i 
åldern 80 år  
och äldre. 
Inklusions-
kriterier var 
äldre än 80 
år, har varit 
kontakt med 

I resultatet 
framträdde att ett 
aktivt deltagande 
varierade mycket 
ibland deltagarna. 
Detta påverkades av 
typen av beslut: 
operation, 

Hög 
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Medical Decision 
Making: An 
International 
Journal of the 
Society for 
Medical Decision 
Making, 34(2), 
216–230. 
USA 

samt 
identifiera 
hinder för 
delaktighet. 

tillämpades, 
för att finna 
likheter och 
skillnader 
utifrån 
patientens 
perspektiv, 
kring 
besluts-
fattande vid 
klinikbesök. 
Semi- 
strukturerad 
intervjuer.  

vården 
antagligen 
lång eller 
kort tid. Att 
den äldre var 
orienterad 
samt 
oberoende 
av andra, 
inkomst, 
utbildning 
och etnicitet. 
Hälften av 
deltagarna 
var kvinnor. 
Bland 
deltagarna 
finns ej 
spanska 
talande och 
mörka. 
Utbildningen 
varier 
mellan låg 
och hög 
utbildad. Ett 
bort fall på 
grund av 
anhöriga vill 
vara med. 

mediciner, 
diagnostisering samt 
rutintestning.  Det 
vanligaste hindret 
var uppfattningen 
om att det inte fanns 
några alternativ att 
överväga, lågt 
patientdeltagande 
och 
kommunikations 
svårigheter. 

Efraimsson, E., 
Sandman, P-O., & 
Rasmussen, B. 
(2006). 
They were talking 
about me` - elderly 
women´s 
experiences of 
taking part in a 
discharge planning 
conference.  
Scandinavian 
Journal of Caring 
Science, 20(1), 68-
78.  
Sverige. 

Syftet med 
studien var 
att beskriva 
äldres 
kvinnors 
erfarenhet av 
att delta i en 
planerings-
konferens när 
de är på väg 
att bli 
utskrivna 
från 
sjukhuset.  

Innehålls-
analysen 
gjordes med 
kvalitativ 
ansats. 
Innehålls-
analys av 
data som 
präglades av 
både 
fenomenolog
isk och 
hermenuetisk 
metod.  
 
 

Deltagare 
var 8 
kvinnor. 
Inklusions-
kriterier: att 
vara  kvinna, 
från 70 år, 
förmåga att 
kommunicer
a i tal, 
behöver vård 
i hemmet 
efter 
utskrivning, 
frivilliga och 
gett 
samtycke till 
att delta. 
Etiskt 
granskad. 
Bortfall 
uppgavs ej. 

Tolkning av data 
visar att kvinnorna 
var oroliga för 
framtiden när de 
blev sjuka eller 
drabbats av olyckor. 
Fyra teman 
framkom som 
speglade kvinnornas 
upplevelse av att 
delta i planerings-
konferens: att vara 
närstående, att vara i 
focus, stå utanför 
och vara oförberedd.  
 

Medel 
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Eldh, A. C., 
Ehnfors, M., & 
Ekman, I. (2006a). 
The meaning of 
patient 
participation for 
patients and nurses 
at a nurse-led 
clinical for chronic 
heart failure. 
European Journal 
of Cardiovascular 
Nursing, 5(1), 45-
53.  
Sverige. 
 
 
 

Syftet var att 
utforska 
fenomenet 
patient-
delaktighet 
och icke-
delaktighet 
som det visar 
sig i 
patientbesök 
på en sjuk-
sköterske-
ledd 
mottagning 
för kroniskt 
hjärtsjuka 
och hur det 
upplevs av 
patienter och 
sjuk-
sköterskor. 

Kvalitativ 
metod.  
Kvalitativ 
studie 
baserad på 
observationer 
och 
intervjuer . 

Observation 
av 3 manliga 
patienter 
med 
sjukskötersk
a, totalt 11 
observatione
r och 
intervjuer 
med 3 
patienter och 
2 sjuksköter-
skor.  
Inklusions-
kriterier var 
patienter och 
anställda på 
kliniken. 
Bortfall 16 
%. Etiskt 
granskad.    
 

Patienterna såg 
delaktighet som att 
ta ansvar för sin 
egen situation och 
att ha en jämlik 
relation med 
sjuksköterskan. 
Sjuksköterskorna 
såg 
patientdelaktighet 
som ett sätt för 
patienten att ta till 
sig information och 
bli säker för att 
kunna hantera sin 
situation. Olika 
värderingar fanns 
hos sjuksköterskor 
respektive patienter 
angående 
delaktighet och icke 
delaktighet. 

Hög 

Eldh, A. C., 
Ekman, I., & 
Ehnfors, M. 
(2006b). 
Conditions for 
patient 
participation and 
non-participation 
in health care. 
Nursing Ethics, 13 
(5), 503-514.  
Sverige. 
 
 
 
 
 

Syftet med 
studien var 
att undersöka 
patienters 
upplevelser 
av 
delaktighet 
och icke-
deltagande i 
sin sjukvård.  
Att 
undersöka 
patientens 
erfarenheter 
av 
delaktighet 
och icke 
delaktighet i 
vården 

Kvantitativ 
studie 
baserad på 
360 
besvarade 
fråge-
formulär. 

Genomförde
s på ett 
medelstort 
sjukhus i 
Sverige 
under 3 
månader.     
Fick in totalt 
362 svar, 40 
%.    
Inklusions-
kriterier var 
att kunna 
förstå och 
kommunicer
a på 
svenska, 
kunna ge 
samtycke till 
studien.  
 
 
 

Olika faktorer 
hindrade eller 
stimulerade 
patienters 
delaktighet i 
beslutstagandet. 
Förutsättningar för 
att uppnå patienters 
delaktighet byggde 
mycket på att 
patienten ses som en 
egen individ med 
egna behov, Och 
inte bara en sjukdom 
eller objekt. 
Information kunde 
inte baseras på 
vanliga rutiner utan 
måste 
individanpassas och 
när patientens 
kunskap erkändes 
och den enskildes 
beskrivning av sin 
situation lyssnades 
in och respekterades 
av personalen kunde 
patienten uppleva 
delaktighet i 
beslutsprocess. 

Hög 
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Upplevde patienten 
brist på kunskap 
eller respekt från 
personalen ledde det 
till att patienten blev 
icke-deltagande i 
besluten.  

Eldh, A. C., 
Ekman, I., & 
Ehnfors, M. 
(2010).  
A comparison of 
the concept of 
patient 
participation and 
patients´ 
descriptions as 
related to 
healthcare 
definitions. 
International 
journal of nursing 
terminologies and 
classifications, 21.  
Sverige. 

Syftet var att 
skildra vad 
patienter 
beskriv som 
patient-
delaktighet 
och om 
beskrivningar
na påverkas 
av kön, ålder, 
vårdkontakt 
och 
sjukdomens 
varaktighet. 

Kvantitativ 
enkät 
användes för 
data-
insamlingen 
och både 
kvantitativ 
och 
kvalitativ 
metod 
användes för 
analysen. 
 
 

362 
patienter, 
både 
inneliggande 
och 
utskrivna 
valdes ut 
från tre 
medelstora 
sjukhus i 
Sverige. Av 
dessa var 
209 st 
kvinnor, 147 
st män och 2 
st var 
personer där 
uppgift 
saknas. 
Majoriteten 
av 
deltagarna 
hade varit 
sjuka i mer 
än 12 
månader. 
Inklusions-
kriterier var 
att kunna 
förstå och 
kommunicer
a på 
svenska. 

Patienterna beskrev 
delaktighet som att 
ha kunskap snarare 
än att bli informerad 
och att samarbeta 
med 
sjukvårdspersonal 
snarare än att knappt 
delta i 
beslutsfattande. 

Hög 

Florin, J., 
Ehrenberg, A., & 
Ehnfors, M. 
(2006). 
Patient 
participation in 
clinical decision-
making in nursing: 
a comparative 
study of nurses 
and patients’ 
perception.  

Syftet var att 
jämföra 
graden av 
överens-
stämmelse 
mellan 
patienters 
och 
sjukskötersko
rs 
uppfattning 
av patientens 
önskan av att 

Kvantitativ 
metod med 
jämförande 
design 
baserad på 
enkäter. 
Data-
insamling 
skedde under 
tre månader 
på ett region-
sjukhus i 
Sverige.  

Kvantitativ 
studie av 80 
sjukskötersk
e- patient.  
Ett 
konsekutivt 
urval 
bestående av 
76 par av 
sjukskötersk
or och 
patienter. 
Frågeformul

Sjuksköterskor 
involverar inte 
patienterna 
tillräckligt mycket i 
beslutagande i sin 
vård. Resultatet 
visade att endast 20 
% av patienterna 
hade den nivå av 
delaktighet som de 
önskade. 39 % av 
patienterna hade 
varit mer aktiva än 

Hög 
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Journal of Clinical 
Nursing, 15(12), 
1498-1508.  
Sverige. 
 
 

vara delaktig 
i vårdbeslut. 

 

 
 

är, gradering 
av 
delaktighet 
med hjälp av 
kort. Bortfall 
5 %. 
Uppföljning 
med 
frågeformulä
r till 59 
patienter.  
Patienter 
som inte 
kunde fylla i 
uppföljning 
på 
frågeformulä
ret blev 
uppringda. 
Bortfall i 
upp-
följningen 
26 %. Etiskt 
granskad. 

de önskat och 41 % 
hade varit mer 
passiva än de 
önskats. 
 
 
 

Florin, J., 
Ehrenberg, A., & 
Ehnfors, M. 
(2008). 
Clinical decision-
making: predictors 
of patient 
participation in 
nursing care. 
Journal of Clinical 
nursing, 17(21), 
2935-2944. 
Sverige. 
 
 

Syftet med 
studien var 
att undersöka 
patienters 
preferenser 
för deras 
delaktighet i 
kliniskt 
beslut-
fattande i 
omvårdnad 
inom 
slutenvården.  
 

Kvantitativ 
metod. Tvär-
snitts- 
undersökning 
Metoden var  
fråge-
formulär som 
analyserades 
med 
regressions-
analys 

Deltagarna 
var 428 
personer 
som nyligen 
skrivits ut 
från 
slutenvård. 

Inklusions-
kriterier var 
minst 18 års 
ålder, 
skrivits ut 
från 
sjukhuset 
inom en 
vecka, ha 
förmåga att 
komm-
unicera på 
svenska 
samt ha 
kognitiv 
förmåga.  

Urval var 
systematiskt 
kvoturval, 
428 
personer, 
ålder mellan 

Vanligast var att inta 
en passiv roll i 
beslutsprocessen. 
Patienten hade 
framfört sin åsikt till 
sjuksköterskan men 
låter denne fatta det 
slutgiltiga beslutet. 
Näst vanligast var 
att fatta beslut efter 
att ha hört 
sjuksköterskans 
åsikter.  
Kvinnor hade en 
mer aktiv roll i 
beslutsprocessen än 
männen. Även 
ensamstående hade 
en mer aktivroll än 
sammanboende. 
Även pensionärer 
intog en mer aktiv 
roll i besluten än 
arbetande, 
studerande eller 
arbetslösa. Yrke och 
utbildning spelande 
också en avgörande 
roll. Ju högre 
utbildning och 
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18-94 år. 
Medelålder 
64 år. 
Median på 
vårdtiden 
var 4 dagar.  
 Bortfall var 
59 st som 
inte hade 
svarat på en 
central fråga. 

Etiskt 
granskad. 

yrkesstatus desto 
mer aktivt 
deltagande i 
beslutsprocessen 

Foss, C. (2011).  
Elders and patient 
participation 
revisited – a 
discourse analytic 
approach to older 
person`s 
reflections on 
patient 
participation.   
Journal of Clinical 
Nursing, 20(13-
14), 2014–2022 
Norge. 
 

Syftet var att 
undersöka 
hur äldre ser 
på 
deltagande 
utifrån deras 
sociala och 
historiska 
bakgrund.    

Diskurs 
ansats, enligt 
Foucault. 18 
patienter 
över 80 år 
djup 
intervjuades 
cirka en till 
två veckor 
efter 
utskrivning 
från sjukhus. 

10 män och 
8 kvinnor 
ingick i 
studien. 
Tredjedel av 
de tillfrågad 
deltog. 
Bakgrunden 
varierade 
mellan 
hemmafru 
till tidigare 
chef. Ålder 
varierade 
mellan 80-
90 år. 
Inklusions-
kriterier var 
ålder från 80 
år och äldre, 
kunna 
kommunicer
a, att ge 
samtyckande
, att vara 
med i 
studien. 
Exklusions-
kriterier: 
fysiskt eller 
psykiskt 
saknat 
kognitiv 
förmåga. 
Etiskt 
granskad. 

I resultatet 
framträdde att 
patienterna gör 
aktiva val i hur och 
när dem vill delta, 
genom att använda 
olika strategier för 
att uppnå detta. 
Deltagandet var 
diskret i 
interaktionen med 
vårdgivarna och 
berodde även på 
andra patienters 
behov av vård. 
 
 
 
 
 
 
 

Hög 
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Frank, C., Asp, 
M., & Dahlberg, K 
(2009). Patient 
participation in 
emergency care – 
A 
phenomenographic 
study based on 
patients´ lived 
experience. 
International 
Emergency 
Nursing, 17(1), 15-
22.  
Sverige. 
 

Syftet var att 
beskriva 
patienters 
olika 
uppfattningar 
om patient- 
delaktighet i 
sin vård på 
en 
akutmottagni
ng. 

Kvalitativ 
metod. 
Fenomeno-
grafisk 
ansats med 
grund i 
episte-
mologisk 
livsvärlds-
teori.  

Ett 
strategiskt 
urval gjordes 
för att få 
variation i 
beskrivninge
n av 
fenomenet. 
Intervjuer 
med 9 
patienter,  
fyra kvinnor 
och fem 
män. Ålder 
mellan 26-
73 år.  
Inklusions-
kriterier var 
kön, ålder, 
från olika 
delar av 
Emergency 
Department 
(ED). 
Inklusions-
kriterier: ha 
förmåga att 
kommunicer
a och prata 
samma språk 
som 
intervjuaren. 
Inget 
bortfall. 
Etiskt 
granskad. 

Patienten upplever 
delaktighet vid 
bekräftelse genom 
uppmärksamhet, 
kroppsspråk och 
information. 
Patienten måste 
kämpa för att bli 
involverad och 
behöver ha ett fritt 
utrymme där de blir 
omhändertagna. 

Medel 
 

Heggland L.H., & 
Hausken, K. 
(2013).  
A qualitative 
identification of 
categories of 
patient par 
ticipation in 
decision-making 
by healthcare 
professionals and 
patients during 
surgical treatment. 
Clinical Nursing 
Research, 22(2), 
206-27 
Norge. 

Att 
identifiera 
vårdpersonal 
och 
patienters 
erfarenheter 
av patient-
deltagande 
vid besluts 
fattande 
processer i 
sjukhusmiljö. 

Kvalitativ 
ansats. Design 
framkommer 
inte. Semi-
strukturerade 
intervjuer som  
spelades in 
och 
transkriberade
s  Intervjuer 
mellan 45-90 
min 

Sju patienter  
Ålder: 49-65 
år   fyra av 
dem kvinnor 
och tre män 
Urvalsgrupp 
var fyra 
läkare, sju 
sjukskötersk
or  Åldern 
mellan 26-
62 år som 
var  åtta 
kvinnor och 
tre män  
Exklusions- 
kriterier var 
under 25 år, 

Fyra kategorier av 
patientdeltagande 
framkom, 
1.Informationssprid
ning, 2. 
Valmöjligheter, 3. 
Integrerande 
information, 4. 
Kontroll. 

Medel 
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norska som 
modersmål   
Inklusions-
kriterier: 
framkommer 
inte   
Bortfall 
uppgavs ej.  

Höglund, A., 
Winblad, U., 
Arnetz, B., & 
Arnetz, J. (2010).  
Patient 
participation 
during 
hospitalization for 
myocardial 
infarction: 
perceptions among 
patients and 
personnel. 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences, 24(3), 
482-489.  
Sverige. 

Syftet var att 
utforska och 
beskriva 
patienter och 
personals 
uppfattning 
av patient- 
delaktighet i 
vårdprocess 
och i beslut. 

Kvalitativ 
metod. 
Beskrivande 
design. 
 
 

Intervjuer i 
fem fokus-
grupper. 
Strategiskt 
urval. Två 
patien-
tgrupper 
med totalt 8 
deltagare, 5 
män och 3 
kvinnor och 
tre personal-
grupper med 
totalt 17 
deltagare, 12 
kvinnor och 
5 män. 
Studien 
genomfördes 
på 3 sjukhus 
i Sverige. 
Bortfall ej 
angivet. 
Etiskt 
granskad. 

Under resultatet 
framkom 5 teman. 
Betydelsen av 
patientdelaktighet, 
att det gav positiva 
resultat, att det fanns 
svåra situationer, att 
det fanns hindrande 
och främjande 
faktorer. 

Medel 

Larsson, I., 
Sahlsten, M., 
Sjöström, B., 
Lindencrona, C., 
& Plos, K. (2007). 
Patient 
participation in 
nursing care from 
a patient 
perspective: a 
Grounded Theory 
study. 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences, 21(3), 
313-20. 
Sverige. 

Syftet var att 
utforska 
uppfattninge
n om patient- 
delaktighet i 
omvårdnaden 
ur ett patient-
perspektiv 
samt en 
patients 
synvinkel. 
 
 

Kvalitativ 
metod. 
Grounded 
Theory. 
Kvalitativ 
studie 
baserad 
inspelade 
intervjuer.  

Ett 
strategiskt 
urval 
gjordes. 
Intervjuer i 6 
fokus-
grupper med 
totalt 26 
patienter. De 
deltagande 
var från 4 
sjukhus i 
västra 
Sverige.  

Urvalet var 
18 män och 
8 kvinnor 
som 
vårdades 
inom 

Slutsatsen var att en 
tillmötesgående 
atmosfär, 
känslomässigt 
gensvar från 
sjuksköterskor, en 
samstämmighet när 
det gäller vilja, 
dialog, kunskap, 
stöd och samtycke 
samt rättigheter av 
information, val, 
beslut och ansvar 
låg till grund för 
patienters 
delaktighet i sin 
vård. Ett antal 
faktorer från 
organisationen och 
personalen 

Hög 
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somatisk 
vård 4 dagar 
- 7 månader 
i ålder 
mellan 32-
87 år.  
Bortfall var 
2st. 1 pga. 
svaghet och 
den andra 
pga. oväntat 
besök. 
Bortfall 7 %. 
 Etiskt 
granskad. 

påverkade patient-
delaktigheten.  

Larsson, I., 
Sahlsten, M., 
Segesten, K., & 
Plos, K. (2011).  
Patient’s 
´perceptions of 
barriers for 
participation in 
nursing care.  
Scandinavian 
journal of caring 
sciences, 25(3), 
575-582. 
Sverige. 

Syftet med 
studien var 
att utforska 
barriärer för 
patient-
delaktighet i 
omvårdnad, 
med fokus på 
vuxna 
patienter med 
erfarenhet av 
sluten vård. 

Innehålls-
analysen 
gjordes med 
kvalitativ 
ansats. 
Metoden var 
intervjuer i 
fokus 
grupper. 
Data-
analysen 
genomfördes 
med en 
innehålls-
analys enligt 
Burnard. 

26 patienter 
deltog i 
studien, både 
inneliggande 
och 
utskrivna. 
Deltagarna 
var antingen 
inlagda på 
sjukhus eller 
utskrivna. 
Studien 
utgick från 
fyra sjukhus 
i Sverige. 
Inklusions-
kriterier var 
att kunna 
förstå och 
kommunicer
a på svenska 
Bortfall 
uppgavs ej.  

I resultat framträdde 
fyra huvudteman: 
Att möta sin 
oförmåga, att möta 
brist på empati, att 
möta en 
paternalistisk attityd 
och att känna 
strukturella 
barriärer. Dessa 
hade dessutom flera 
subteman som hade 
betydelse för 
patientdelaktighet 
identifierades. 
Samtliga kategorier 
utgjorde hinder för 
patienters 
delaktighet. 

Medel 
 
 
 
 
 
 

Mitchell, E. & 
McCance, T. 
(2012). Nurse–
patient encounters 
in the hospital 
ward, from the 
perspectives of 
older persons: an 
analysis using the 
Authentic 
Consciousness 
Framework. 
International 
journal of Older 
People nursing, 
7(2), 95-104. 

Att 
undersöka 
relationen 
och mötet 
mellan 
sjuksköterska 
och äldre 
patient med 
utgångspunkt 
från person-
centrerad 
vård. 

Kvalitativ 
metod utförd 
genom 
sekundär-
analys av 
data. 
Authentic 
Consciousne
ss 
Framework 
användes för 
analys, 
intervjuer.  

Deltagarna 
var 50 
patienter, 
ingen 
information 
om 
fördelning 
mellan kön 
gavs. 
Inklusions-
kriterier att 
vara 65 år 
och äldre. 
Att vara 
adekvat och 
kan ge sitt 

Sjuksköterskan är 
oftast, för patienten, 
närvarande då denne 
ska uppfylla ett 
fysiskt behov. 
Patienten kan bli 
passiv och ej 
uppleva sig ha en 
roll om denne inte 
görs delaktig i 
vården. Arbete med 
en person-centrerad 
utgångspunkt bör 
framhäva både 
patientens autonomi 

Medel 
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England. samtycke. 
Valda 
patient i fem 
avdelningar 
som ligger i 
samma 
region. 
Bortfall 
uppgavs ej. 
Etiskt 
granskad. 

och sjuksköterskans 
kapacitet. 

Nygårdh, A., 
Malm, D., Wikby, 
K., & Ahlström, 
G. (2012). The 
experience of 
empowerment in 
the patient–staff 
encounter: the 
patient‘s 
perspective.   
Journal of Clinical 
Nursing, 21(5-6), 
897-904. 
Sverige. 
 
 

Syftet var att 
undersöka 
egenmakt 
perspektivet i 
mötet mellan 
patient-vård 
personal, 
med 
erfarenheter 
ifrån 
slutenvårds 
patienter med 
kronisk 
njursjukdom. 

En kvalitativ 
intervju- 
studie valdes 
för att få en 
förståelse för 
egenmakt ur 
ett patient- 
perspektiv. 
Studien 
genomfördes 
vid en 
öppen-
vårdsklinik i 
Sverige och 
omfattade 20 
patienter 
med kronisk 
njursjukdom. 
Patienterna 
intervjuades 
antingen i 
hemmet, på 
sjukhuset 
eller på 
jobbet. 
Intervjuerna 
analyserades 
med latent 
innehålls-
analys. 

20 patienter 
deltog i 
studien. sex 
kvinnor och 
14 män, 
mellan ålder 
(38-86) 
medianålder 
69 år.  
Inklusions-
kriterier var 
kön, ålder 
från 18 år. 
Att vara 
utbildad och 
att vara aktiv 
i sin 
sjukdom 
samt 
registrerat i 
(CDK) 
chronic 
kidney 
disease 
/kronisk 
njursjukdom
. Bortfall var 
två deltagare 
en på grund 
av sjukdom 
och andra 
tidsbrist. 
Etiskt 
granskad. 

I resultat framträdde 
två teman: 
Egenmakt och 
Bristande egenmakt. 
Egenmakt 
Presenterades med 
fem subteman: 
Tillgänglighet efter 
behov, bli bekräftad 
i mötet, kunna lita 
på kompetensen hos 
vårdpersonalen, få 
vara delaktig i 
beslutsfattandet, 
undervisning i 
egenvård. Temat 
Brist på egenmakt 
hade två subteman: 
Möte med 
nonchalans, brist på 
dialog och 
inflytande. Utifrån 
alla sju subteman 
skapades sedan ett 
ytterligare tema: Att 
skapa förtroende och 
lärande genom 
mötet. 

Hög 
 

Penney, W., & 
Wellard S. 
(2007). Hearing 
what older 
consumers say 
about participation 
in their care. 

Syftet var att 
undersöka 
kännetecken 
på patient-
delaktighet 
och 
identifikation 
av hinder 

Kvalitativ 
metod  med 
en kritisk 
etnografisk 
design 
Metoden var 
observation 
och intervju. 

Intervjuer 
och observa-
tioner med 
36 patienter 
och 31 
sjuksköter-
skor från en 
akutvårds-

Det framkom att 
patienter associerade 
delaktighet med 
självständighet. 
Flera hinder för 
patientdelaktighet 
identifierades, 
relaterat till frågor 

Hög 
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International 
Journal of Nursing 
Practice, 13(1), 
61–68. 
Australien. 
 
 

under 
episoder av 
akutvård 

avdelning 
under 6 
månader. 
Patienter 
från 70 år. 
Inklusions-
kriterier var: 
ej bristande 
förmåga att 
förstå samt 
skriva 
engelska 
eller 
uppenbara 
kognitiva 
brister, 
 Bortfall ej 
angivet. 
 Etiskt 
granskad 
 

om medicin, 
utskrivnings-
planering och 
kommunikation. Det 
visade sig svårt att 
förbättra relationen 
mellan patienter och 
sjuksköterskor på 
grund av 
organisatoriska 
begränsningar, 
exempelvis tidsbrist. 

Sahlsten, M., 
Larsson, I., 
Sjöström, B., 
Lindencrona, C., 
& Plos, K. 
(2007).  Patient 
participation in 
nursing care: 
towards a concept 
clarification from a 
nurse perspective.  
Journal of Clinical 
Nursing, 16(4), 
630-637.  
Sverige 

Att utforska 
meningen av 
begreppet 
patients-
delaktighet  
ur  ett 
sjuksköterske
- perspektiv. 

Kvalitativ 
metod. 
Grounded 
Theory 
 konstant 
jämförande 
analys  som 
användes. 
 
 

Denna studie 
är en del i ett 
större 
projekt.  
Kvalitativ 
studie 
baserad på 
intervjuer av 
31 
sjuksköter-
skor  varav 
29 kvinnor 
och 2 män. 7 
grupper från 
5 sjukhus i 
västra 
Sverige. 
Bortfall ej 
angivet. 
Etiska 
aspekter 
angivna men 
ej granskad 
av etisk 
kommitté. 
 

Det framkom att 
sjuksköterskor 
uppfattade 
patientdelaktighet 
som ömsesidighet i 
förhandling, ett 
mellanmänskligt 
samspel och ett 
terapeutiskt 
förhållningssätt med 
fokus på patientens 
resurser och 
möjlighet att 
påverka. Den 
förhandling och 
samarbete var det 
viktigaste nyckelord 
i begreppet 
patientdelaktighet. 

Hög 

Sahlsten, M.,  
Larsson, I., 
Sjöström, B., & 
Plos, K.  
(2009). 
Nurse strategies 
for optimizing 

Syftet var att 
utforska 
sjuk-
sköterskors 
strategier för 
att stimulera 
och optimera 

En kvalitativ 
metod. 
Innehålls-
analys 
användes.  

Intervjuer i 3 
fokus-
grupper med 
totalt 12 
sjuksköter-
skor från 3 
sjukhus i 

Sjuksköterskor 
beskrev främjande 
faktorer för att 
möjliggöra 
patientdelaktighet. 
Dessa var att 
etablera ett nära 

Hög 
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patient 
participation in  
nursing care. 
Scandinavian 
journal of caring 
sciences, 2(3), 
490-497. 
Sverige. 

patient-
delaktighet i 
vården. 

västra 
Sverige. 
Bortfall 25 
%. Etiska 
aspekter 
angivna. 
Inget 
formellt 
tillstånd av 
etisk 
kommitté.    

samarbete, lära 
känna patienten och 
att förstärka 
patientens egna 
resurser. 

Schulman-Green, 
D. J., Naik, A. D., 
Bradley, E. H., 
McCorkle, R., & 
Bogardus, S. T. 
(2006).  
Goal setting as a 
shared decision 
making strategy 
among clinicians 
and their older 
patients. 
Patient Education 
and Counseling, 
63(1-2), 145-151.  
USA. 
 
 
 

Äldre vuxna 
är mindre 
benägna än 
andra ålders-
grupper att 
delta i 
kliniska 
besluts-
fattande. För 
att förbättra 
deltagandet 
försökte vi 
förstå hur 
äldre  
överväger 
och 
diskuterar 
sina liv samt 
hälsa under 
det kliniska 
mötet.  

Innehålls-
analysen 
gjordes med 
kvalitativ 
ansats. 
Datainsamlin
g skedde via  
intervjuer 
som 
genomfördes 
i sex 
fokusgrupper 
utifrån en 
semi-
strukturerad 
intervjuguide
. 

Tilltänkta 
deltagare var 
53 st. 42 
äldre 
patienter och 
nio 
sjukvårds-
personal.  
Inklusions-
kriterier var 
patienter 
över 60 år, 
kunna förstå 
och 
kommun-
icera på 
engelska, 
kognitivt 
intakt samt 
gett 
samtycke till 
deltagande.     

Alla deltagare var 
frivilliga att 
diskutera mål, men 
varierade i grad om 
de gjorde det. För 
icke-delaktighet 
framkom brist på 
tid, fokus låg på 
symtom, gemensam 
uppfattning av 
ointresse. 

Hög 

Swenne, C. L., & 
Skytt, B. (2014). 
The ward round – 
patient experiences 
and barriers to 
participation. 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Science, 
28(2), 297–304.   
Sverige. 
 
 
 

Syftet med 
studien var 
att undersöka 
patienters 
erfarenheter 
under 
avdelnings 
ronden och 
deras 
förmåga att 
delta i sin 
vård. 

En kvalitativ 
och 
deskriptiv 
design. 14 
patienter på 
en kardio-
vaskulär 
avdelning 
blev 
intervjuade 
med semi-
strukturerad 
intervju. I 
analysen 
användes 
kvalitativ 
innehålls-
analys. 

Deltagare 
var åtta män 
och sex 
kvinnor, 
ålder mellan 
(26-88). 
Inklusions-
kriterier var 
att kunna 
prata 
svenska, att 
har 
hjärtsjukdom 
samt ha 
upplevelse 
minst två 
gångar om 
hur läkaren 
ronda på 
avdelningen.  

I resultatet 
framträdde ett tema 
med tre subteman. 
Dessa handlade om 
patienters 
erfarenheter under 
avdelnings ronden. 
Temat: hantering av 
informationen i 
väntan på en privat 
konsultation. 
Subteman handlade 
om tidsintervallet på 
ronden, trygghet i 
kompetensen hos 
personalen samt 
möjligheten att välja 
graden av 
deltagande i det 
delade 
beslutsfattandet. 

Medel 
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Etiskt 
granskad. 
Bortfall 
uppgavs ej.  

Tobiano 
G., Bucknall 
T., Marshall 
A., Guinane 
J., & Chaboyer, 
W. 
(2015). Nurses' 
views of patient 
participation in 
nursing care. 
Journal of 
Advanced 
Nursing 71(12), 27
41–2752. 
Australien 
 
 
 
 

Att 
undersöka 
sjuk-
sköterskor 
syn på 
patientens 
delaktighet i 
om-
vårdnaden på 
medicinska 
avdelningar. 

Enterpretiv 
studie som 
en större del 
är 
etnografisk 
studie som i 
semi-
strukturerade 
intervjuer 
tjugo 
patienter 
samt 58  
timmars 
observation 
av 
sjukskötersk
or och 
patient 
interaktioner, 
från fyra 
medicinska 
avdelningar, 
i  sjukhusen i 
två olika 
städer i 
Australien. 
Semi-
strukturerade 
intervjuer 
genomfördes 
i fem 
månader . 
Analyserade 
med hjälp av 
innehålls-
analys av två 
forskare. 

Tjugo 
sjuksköter- 
skor 
intervjuat 
samt 
observerat, 
som var 
majoritet var 
kvinnor. 
Inklusions- 
kriterier att 
har varit 
jobbat som 
sjuksköter-
ska minst tre 
år samt har 
haft direkt 
kontakt med 
patienter. 
Etiskt 
granskad. 
Bortfall 
uppgavs ej.  

Fem kategorier av  
sjuksköterskans syn 
på patienters 
delaktighet 
framkom, att 
erkänna patienten 
som en partner, 
respekterar 
patientens 
delaktighet, att 
säkerhetsställa 
regler och 
patientsäkerhet 
genom att övervaka 
deltagandet, 
aktiverar patienten 
att vara delaktig, 
sjuksköterska visar 
strategier  för att 
förbättra patients 
delaktighet, och 
sjuksköterskan tror 
och inser att 
patienten kan vara 
delaktig i 
kommunikation och 
fysiska aktiviteter. 
Sjuksköterskans roll 
var avgörande för att 
aktivera patientens 
delaktighet igenom 
att ge information 
och kommunikation 
samt  respektera 
patients val  eller 
delaktighet. 

Hög 

Vik, K., & Eide, 
A. 
(2013). Older 
adults who receive 
home-based 
services, on the 
verge of passivity: 
the perspective of 
service providers. 
International 
Journal of Older 
People Nursing, 
8(2), 123-130.  

Syftet med 
studien var 
att undersöka 
tjänste-
leverantör-
ernas 
uppfattning 
och 
förståelse för 
villkoren för 
delaktighet 
bland äldre  

Metoden 
utgick ifrån 
Grounded 
theory. Ett 
konstant 
komparativt 
tillväga-
gångssätt 
tillämpades 
för att hitta 
kategorier. 
Det var sex 
fokus 

30 deltagare 
som varierar 
ålder från 
20-67 år och 
med 
erfarenhet 
från 1- 30 år. 
Under-
sköterskor, 
sjuksköter-
skor, sjuk-
gymnaster, 
arbets-

Resultatet visade hur 
fyra olika 
förhållanden 
påverkar 
möjligheten att delta 
eller passivitet. 
Dessa fyra var: 
tidpunkten för 
ansökan om tjänster, 
äldre vuxna  och 
familjens 
förväntningar på 
delaktighet, externa 
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Norge. 
 
 

som får vård 
i hemmet. 

grupper som 
representerad
e olika delar 
i 
hemsjukvård 
i två olika 
kommuner. 

terapeuter, 
läkare och 
arbetare 
inom 
socialen som 
inger i 
grupperna. 
Deltagarna i 
varje grupp 
var blandad 
av olika 
ålder, kön, 
yrke, 
utbildning 
och hur 
länge har 
jobbat. 
Etiskt 
granskad. 
Bortfall 
uppgavs ej.  

faktorer så som 
bostad och 
hjälpmedel samt 
tjänsterna i sig utgör 
ett hinder eftersom 
tjänsterna fokuserats 
på passiv hjälp och 
”standardpaket”. 


