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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Relationen mellan sjuksköterska och patient har genomgått stora förändringar. Från 

att patienten tidigare sågs som ett objekt utan egna resurser, till att idag ses ur ett holistiskt 

perspektiv, som en individ med styrkor, tillgångar och som är expert på sin egen person. 

Begreppet patientdelaktighet uppmärksammades år 1978 av World Health Organization i  Alma-

Ata deklarationen och har sedan dess fått större utrymme i vården. Patienters lagliga rätt till 

delaktighet i sin vård är idag omfattande och det är vårdpersonalens skyldighet att informera och 

involvera sina patienter. Patienter idag ställer allt högre krav på sjukvården och det är en 

utmaning för sjuksköterskor att kunna förhålla sig till dessa.  

 

Syfte: Syftet var att belysa faktorer som påverkar patienters delaktighet i sin vård. 

 

Metod: En litteraturstudie baserad på elva vetenskapliga artiklar analyserade med induktiv 

ansats. 

 

Resultat: Författarna fann elva underteman som påverkade patienters upplevelse av delaktighet 

i sin vård. Dessa utmynnade i de tre temana kunskap, relation och tid vilka alla hade gemensamt 

att individanpassning var önskvärt.  

 

Slutsats och klinisk betydelse: Resultatet visar att en förutsättning för känslan av 

delaktighet är att en vårdrelation uppstår mellan sjuksköterska och patient. När sjuksköterskan 

bekräftar patienten, anpassar sig efter denne och följer upp sina vårdhandlingar finns 

förutsättningar för att delaktighet uppnås.  

 

Nyckelord: patient participation in nursing care, patient perspective. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

Background: The relationship between nurse and patient has undergone major changes. The 

patient was previously seen as an object without it’s own resources, to now be seen in a holistic 

perspective, as an individual with strengths, assets and one who is an expert in his/her own 

person. The concept of patient participation was highlighted in 1978 by the World Health 

Organization in the Alma-Ata Declaration and has since then gained extention in care. Patients' 

legal right to participate in their care is extensive and it is the nursing staff's obligation to inform 

and involve their patients. Patients of today demand more from health care and it is a challenge 

for the nurse to be able to relate to them. 

 

Aim: The aim was to highlight factors that influence patients' participation in their care. 

 

Method: A literature review based on eleven scientific articles analyzed with an inductive 

approach.  

 

Result: The authors found eleven sub-themes that influenced patients' experience of 

participation in their care. These led to the three themes  knowledge, relationship and time which 

all had in common that personalization was desirable.  

 

Conclusion and implication:  The results show that a prerequisite for the feeling of 

participation is that a care relationship arises between nurse and patient. When the nurse 

confirms the patient, adapts to the patient and follow up on her actions are prerequisites for 

participation is achieved. 

 

Keywords: patient participation in nursing care, patient perspective. 
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1 INLEDNING 
 
Valet av område kom från författarnas gemensamma intresse för mötet mellan patient och 

sjuksköterska. Samtal och samspel mellan patient och sjuksköterska kan sägas vara en hörnsten 

för att ge och ta emot vård av god kvalitet. Ordet patientdelaktighet dök upp som ett centralt 

begrepp när författarna läste in sig på området. Nyfikenhet väcktes hos författarna om begreppets 

innebörd och vad forskningen säger idag. Det fick författarna att undra över hur sjuksköterskor 

bäst kan stödja patienter till delaktighet.    
 

2 BAKGRUND 
 

2.1 Definition av begreppen delaktighet och patientdelaktighet 
Svenska Akademiens ordlista definierar delaktig som: har del i och inblandad (Svenska 

akademiens ordlista, 1998). Ordet delaktighet har många betydelser, där medansvarig, engagerad 

och invigd har använts för att definiera patientdelaktighet och innebär att patienter är delaktiga i 

sin vård (Frank, 2010). Begreppet är komplext, men kan i sjuksköterskeyrket definieras som att 

patienten är involverad i beslutsfattande vad gäller sin egen vård, samt som en dynamisk process 

som förändras över tid och är nödvändig för både vårdtagare och sjuksköterska (Sahlsten, 

Larsson, Sjöström & Plos, 2009). För att delaktighet ska kunna uppnås måste patienten ha 

intellektuell kapacitet att kunna förstå och välja mellan alternativ och fatta beslut om sin egen 

vård (Sahlsten, 2007). Patientdelaktighet är ett av den moderna sjukvårdens ideal 

(Thórarinsdóttir & Kristjánsson, 2014). 
 

2.2 Historia 
Relationen mellan sjuksköterska och patient har genomgått stora förändringar under det senaste 

seklet. Under början av 1900 talet ansågs sjuksköterskeyrket vara ett kall och hade religiösa 

rötter. Uppskattning från läkaren och tillfredsställelsen i att utföra sin plikt ansågs mer 

betydelsefullt än relationen sjuksköterska- patient. Efter andra världskriget kom en tid som 

präglades av nya läkemedel och effektivitet skattades högt. Vården syftade då till att 

diagnostisera och behandla och fokus låg på det sjuka hos patienten (Holmdahl, 1997). En syn på 

patienten som passiv mottagare av vård, utan talan eller beslutsrätt över sin egen person var då 
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ledande inom hälso- och sjukvården (Aasen, Kvangarsnes & Heggen, 2012a). Den humanistiska 

människosynen som idag dominerar inom vården gjorde entré på 1970 talet och innebär att 

människan ses som en helhet och som en fri och autonom individ (Holmdahl, 1997). Vidare 

innebär det att alla människor har vissa fundamentala rättigheter, är lika mycket värda och har 

därmed lika rätt till vård (Statens medicinsk-etiska råd, 2014). 
 
Begreppet patientdelaktighet uppmärksammades år 1978 av World Health Organization (WHO) i  

Alma-Ata deklarationen, där det fastställdes att människan har både rättigheter och skyldigheter 

att delta i planering och genomförande av sin vård (WHO, 1978). Intresset för patientdelaktighet 

kan spåras tillbaks till 60-talets socio-politiska rörelsers kritik mot existerande sociala hierarkier 

(Thórarinsdóttir & Kristjánsson, 2014). Forskning i ämnet och arbete syftande till att definiera 

begreppet har bedrivits sedan sent 80-tal (Cahill, 1996). En stor del av dagens forskning inom 

området har utförts i Sverige, där forskare som återkommer är Eldh, Frank, Larsson och 

Sahlsten.   
 
Lagändringar har gjorts för att stärka patientens inflytande, 1979 underströks det i Statens 

offentliga utredningar (SOU 1979:78, kap. 11, 3§) att vårdtagarens behov skulle tydliggöras och 

1985 anges “att en god vård ska ges med respekt för för patientens självbestämmande och 

autonomi.” (HSL, SFS 1982:763, 2a §).  
 
Synen på patienten skiftade till att se individen bakom patienten, med styrkor och resurser 

(Sahlsten, 2007). Övergången från det tidigare paternalistiska synsättet på patienten till ett där 

patientens delaktighet skattas högt kräver en annan relation mellan sjuksköterska och patient, där 

sjuksköterskan bör involvera och dela sin makt med patienten (Aasen et al., 2012a). Idag ställer 

patienter allt högre krav på sjukvården och tydligast är det bland unga och välutbildade patienter 

samt patienter med långvariga sjukdomar, vilka har blivit mer insatta och delaktiga i sin vård 

(Sahlsten, 2007). 

 

2.3 Vad säger Hälso- och sjukvårdslagen? 
Idag är patienters lagliga rätt till delaktighet i sin vård omfattande och det är vårdpersonalens 

skyldighet att informera och involvera sina patienter. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) lyder  
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”Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten som ska visas omtanke och respekt” (HSL, SFS 1982:763, 2a §) och “den som har 

ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska se till att patienten ges individuellt anpassad 

information om sitt hälsotillstånd, de metoder för undersökning, vård och behandling som finns” 

(HSL, SFS 1998:531, kap. 2, 2§). Grundläggande för dessa lagar är att de flesta patienter antas 

vilja veta så mycket som möjligt om sin sjukdom och förväntas vilja vara delaktiga (Sahlsten, 

2007). 

 

2.4 Sjuksköterskans roll 
I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning står det beskrivet att sjuksköterskor ska “ha förmåga att 

i dialog med patient och/eller närstående ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal 

delaktighet i vård och behandling” (Socialstyrelsen, 2005). Sahlsten (2007) skriver om mötet 

mellan sjuksköterska och patient, att sjuksköterskan är den som i högre grad har kontroll, och 

därför kan hindra eller underlätta delaktighet. Sjuksköterskan kan i och med detta spela en 

avgörande roll för delaktighet i vårdmötet. 

 

2.5 Centrala begrepp för patientdelaktighet 

2.5.1 Personcentrerad vård 
Begreppet personcentrerad vård innebär respekt för och bekräftelse av en persons upplevelse och 

tolkning av sjukdom och ohälsa (Kjellgren, 2013; Swenurse, 2010) och att personens unika 

synsätt ges likvärdig giltighet som det professionella synsättet (Swenurse, 2010). Ett 

personcentrerat synsätt innebär att vårdpersonalen inte styr patienten mot ett förutbestämt mål, 

utan att patient och vårdare gemensamt sätter upp mål och förväntningar (Kjellgren, 2013).  Det 

innebär också att inte moralisera över patientens val, utan att med respekt låta personen göra de 

val hen önskar (Swenurse, 2010). Nyckelbegrepp för personcentrerad vård är: 

respekt och holism, makt och egenmakt, valfrihet och autonomi, empati och medkänsla (Royal 

College of Nursing, 2014). 
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2.5.2 Empowerment 

Begreppet empowerment innebär att stärka patientens känsla av egenmakt och möjlighet till 

informerade beslut genom utbildning och stöd av vårdpersonal (SBU, 2014). Empowerment är 

en process som kräver positiv interaktion mellan sjuksköterska och patient med ett ömsesidigt 

förtroende och förståelse för vårdbehovet (Nyatanga & Dann, 2002). När uppriktig tilltro till 

patientens förmåga att själv agera och göra egna val, respekt för hens självbestämmande och 

ömsesidighet och jämlikhet råder kan relationen sägas vara byggd på empowerment (Hörnsten, 

2013). 
 

2.5.3 Concordance 

Begreppet concordance kan översättas till samstämmighet och betyder att patient och 

sjuksköterska delar uppfattning om vad sjukdomen innebär och varför en viss behandling är att 

föredra (Kjellgren, 2013). Vidare innebär concordance att en jämbördig medverkan mellan 

patient och vårdgivare råder och där patienten erkänns som expert på sitt eget liv (McKinnon, 

2013). Genom att uppmärksamma begreppet concordance menar Kjellgren (2013) att patienters 

delaktighet i sin vård stärks. 

 

2.6 Vad innebär delaktighet för patienten? 
Alla patienter kan sägas vara experter, då ingen känner sin kropp och sin livsmiljö bättre än dem 

själva (Blomqvist, Theander, Mowide & Larsson, 2010). Patienters aktiva deltagande i sin egen 

vård bidrar till ökad motivation att förbättra sitt eget tillstånd, ökad följsamhet till recept, bättre 

behandlingsresultat, större tillfredsställelse, minskad rädsla, osäkerhet och oro (Sahlsten, 

Larsson, Sjöström & Plos, 2008) samt minskad upplevelse av stress (Sahlsten, 2007; Sahlsten et 

al. 2008). Trots att patienter idag intagit en mer aktiv roll i sin vård och fått en starkare ställning 

än tidigare så skriver Sahlsten (2007) att patienter upplevt brister i delaktighet. Vidare hävdar 

Sahlsten att mötet mellan sjuksköterska och patient bör bygga på ömsesidighet och jämställdhet, 

något som är komplicerat då patienten på grund av sin sjukdom är i en beroendeställning. Brist 

på eget inflytande och möjlighet att påverka sin livssituation beskriver Folkhälsomyndigheten 

(2013) ha ett starkt samband med ohälsa. 
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2.7 Teoretisk referensram 
Ida Jean Orlando (1926-2007) var en amerikansk omvårdnadsteoretiker som 1961 skrev The 

dynamic nurse-patient relationship: Functions, process and principles, vilken är hennes 

omvårdnadsteori. Selanders, Hartweg och Schmieding (1995) menar att den är en av få teorier 

där patienters aktiva deltagande är centralt. Orlando ansågs vara före sin tid när hon utgick ifrån 

fältstudier och observationer i grundandet av sin teori (Rooke, 1995). Målet med omvårdnaden är 

enligt Orlandos omvårdnadsteori att sjuksköterskan ska skapa en dynamisk relation mellan sig 

och patienten, detta för att kunna stödja patienten till att uttrycka sina behov och svårigheter, som 

därefter ska kunna tillfredsställas (a.a.). En dynamisk relation skapas genom att sjuksköterskan 

ställer sig fyra frågor i varje enskilt möte med patienter, dessa är; vad ser jag?, vad tänker jag?, 

vad känner jag? och hur handlar jag? Kärnan i Orlandos teori kan beskrivas som att 

sjuksköterskan lär sig förstå det som händer i mötet mellan hen och patienten (a.a.). Anledningen 

till att sjuksköterskan bör etablera en relation till patienten är att det skapar trygghet hos 

patienten och det är först då som denne vågar dela med sig av sin upplevelse och sina behov 

(a.a.).  

 

Orlando analyserade samverkan mellan sjuksköterska och patient med syfte att kartlägga vilka 

omvårdnadshandlingar som gav positiva resultat och vilka som resulterade i negativ utgång. Den 

omvårdnad som gav positivt resultat fick beteckningen reflektiv omvårdnadsprocess och den 

som genererade negativt resultat betecknades som en automatisk personlig reaktion (Selanders et 

al., 1995). Orlando menar att sjuksköterskans egen upplevelse av en situation inte är tillräcklig 

för att fullt ut förstå en patientens beteende (a.a.). Således kan en vårdhandling även om den är 

korrekt vara ineffektiv på grund av att den inte görs i samråd med patienten. Vidare menar 

Orlando att det enbart är patienten som kan förstå sin egen upplevelse (a.a.) och att det är 

sjuksköterskans uppgift att ta initiativ och hjälpa patienten att ge uttryck för sina behov (Rooke, 

1995). 

 

3 PROBLEMFORMULERING 
 
Relationen mellan sjuksköterska och patient har ändrats avsevärt genom åren, från att patienten 

tidigare såg som en individ utan resurser till att idag ses som en expert på det som rör den egna 
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individen. Idag ställer patienter högre krav på sjukvården och är mer insatta än tidigare. 

Patientdelaktighet är idag styrt av lagar och sjuksköterskan är därmed skyldig att efter 

förutsättning vägleda och ge stöd till detta. Forskning visar att stora hälsovinster finns i att göra 

patienter delaktiga. Trots det upplever patienter brister i delaktighet. Den som främst påverkas är 

patienten, därför vill författarna, genom att undersöka patienters upplevelser av delaktighet 

belysa faktorer som är av betydelse. 

 

4 SYFTE 
 
Syftet var att belysa faktorer som påverkar patienters delaktighet i sin vård. 
 

5 METOD 
 

5.1 Design 
Metoden som valdes för den här studien var en litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar. En 

litteraturöversikt följer vissa principer, detta för att minimera risken för att slumpen eller 

författarna påverkar resultatet med sin förförståelse. Det innefattar att sökningar görs 

systematiskt, med syfte att hitta giltig litteratur rörande området och att de valda artiklarna 

kvalitetsgranskas. Utdrag av data från dessa presenteras i tabeller (Rosén, 2012). Resultaten ska 

vara reproducerbara och innehålla valda urvals-, inklusions- och exklusionskriterier (Rosén, 

2012; SBU, 2013). 

 

5.2 Urval och datainsamling 
Datainsamling gjordes via Röda Korsets bibliotek under augusti 2014. De databaser författarna 

använde var Cinahl Complete och Medline. Karlsson (2012) listar Cinahl och Medline/ PubMed 

som databaser med omvårdnadsrelevans och därför har dessa valts. Inklusionskriterierna för de 

vetenskapliga artiklarna var att de skulle vara skrivna på engelska, vara publicerade mellan 

januari 2004 och juni 2014 och ha ett patientperspektiv. Alla artiklar i studien är granskade av en 

etisk kommitté eller har forskningsetiska överväganden, detta för att uppnå en etisk hög kvalitet 

(Wallengren & Henricson, 2012). Ingen speciell patientgrupp uteslöts ur sökningen då syftet var 
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att urskilja patienter som helhet. Samtliga artiklar i studien är peer-reviewed, det vill säga 

granskade av oberoende forskare verksamma inom samma ämnesområde (Wallengren & 

Henricson, 2012). Booelsk sökteknik användes. 

 
Cinahl Headings och MESH är ämnesordsregister och finns i Cinahl respektive Medline. Initialt 

valde författarna att använda Cinahl Headings med goda resultat. Vid sökning i Medline med 

MESH-termer blev träffarna få. Detta kan bero på att Cinahl-termen “patient perspective” saknar 

bra motsvarighet i MESH. Valda Cinahl headings var “patient participation in nursing care” och 

“patient perspective”. Vid sökning i Medline användes sökorden: “patient participation” och 

“nursing care” som är meshtermer och sökordet “patient perspective”. Synonymer till sökorden 

som användes var “engagement”, “involvement”, “partnership”, “opinion”, “experience”, 

“understanding”, “view” och “client”. Samtliga sökord användes systematiskt för att utöka 

träffytan. Författarna fann 29 artiklar som tycktes svara på syftet för studien, dessa 

fulltextartiklar fanns alla tillgängliga via EBSCO Discovery Service eller via Kungliga Tekniska 

Högskolans bibliotek. 
 
I tabell 1 redovisas ett antal träffar där synonymer använts och där få abstract lästes. Det beror på 

att många av träffarna var dubbletter.  
 
Artiklarnas relevans avgjordes efter titel och ämnesord. När de verkade svara på studiens syfte 

lästes abstract och därefter valdes artiklar ut till genomläsning i sin helhet. Totalt 29 abstract 

lästes och därefter valdes 15 artiklar, som alla lästes noggrant. Från dessa 15 artiklar valdes åtta 

ut för studien. En manuell sökning gjordes från referenslistorna i de åtta inkluderade artiklarna, 

och resulterade i att ytterligare tre artiklar inkluderades. Totalt antal artiklar i litteraturstudien var 

elva stycken. Bägge författarna granskade samtliga artiklar och jämförde sedan sina egna 

slutsatser sinsemellan, vilket enligt Henricson och Billhult (2012) stärker pålitligheten.   

 

De artiklar som valts för studien bör genomgå detaljgranskning av två oberoende granskare 

(Rosén, 2012). I det här fallet litteraturstudiens två författare. De mallar som användes för 

kvalitetsgranskning (Bilaga 1) hämtades från Willman, Stoltz och Bahstevani (2006). Valet av 

bedömningsmall innebar att artiklarna bedömdes från fastställda kriterier, vilket gav en poäng 
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som räknades om till procent och resulterade i graderingen låg-, medel- eller hög kvalitet 

Willman et al. (2006).  

5.3 Datainsamlingsmetod 
Tabell 1.  Systematisk sökning 

Databas: 
Cinahl 
complete 

Datum Sökord Antal 
träffar 

Antal  
lästa 
abstract 

Antal 
lästa 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

 14-08-20 patient participation 9270    

 14-08-20 patient participation AND patient 
perspective 

1068    

 14-08-20 patient participation in nursing 
care AND patient perspective 

39 18 11 7 

 14-08-26 patient partnership in nursing 
care AND patient perspective 

56 1 1 0 

 14-08-26 patient participation in nursing 
care AND patient opinion 

8 3 2 0 

 14-08-28 patient participation in nursing 
care AND patient experience 

26 1 1 1 

 14-08-28 patient participation in nursing 
care AND patient understanding 

140 3 0  

 14-08-28 patient participation in nursing 
care AND patient view 

20 3 0  

subtotal    29 15 8 

manuell 
sökning 

 referenser i artiklarna  3 3 3 

Totalt   10 627 32 18 11 

 
 

5.4 Dataanalys 
 

Vid bearbetning av materialet har en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats använts, 

inspirerad av Forsberg och Wengström (2013). Arbetssättet i en innehållsanalys beskriver 

Forsberg och Wengström kännetecknas av en stegvis och systematisk klassificering av data. 

Detta med syfte att upptäcka mönster och utifrån dessa beskriva fenomen (Forsberg & 
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Wengström, 2013). Denna studie har en induktiv ansats vilket innebär att forskaren 

förutsättningslöst utgår ifrån innehållet i texten (Danielson, 2012).  
  
Efter att artiklarna genomgått kvalitetsgranskning gjordes en systematisk översikt över de elva 

artiklarna (Bilaga 2). Databearbetningen inleddes med att författarna läste en av artiklarna 

gemensamt, detta för att få bekräftelse på att de tolkade innehållet på liknande sätt. Därefter 

lästes de elva valda artiklarna förutsättningslöst, då författarnas ansats var induktiv. Artiklarna 

lästes individuellt och meningar som svarade mot studiens syfte markerades. Då studiens syfte 

var att belysa faktorer som påverkar patienters upplevelse av delaktighet, innehöll alla meningar 

som valdes ut information om detta. Båda författarna läste alla 11 artiklarna och jämförde sedan 

sina fynd och fann tillsammans 74 stycken meningsbärande enheter. Dessa markerade meningar 

översattes från engelska till svenska och skrevs in i ett dokument. De meningar som fanns ha 

gemensamma innebörder kategoriserades och sorterades in i elva underteman. Efter ytterligare 

läsning kategoriserades dessa underteman in under tre huvudteman. Dessa nya teman formades 

av författarna då de tidigare undertemana inte var ömsesidigt uteslutande, utan tenderade att dela 

innebörd. 

 

5.5 Etiska aspekter 
Ett etiskt förhållningssätt bör genomsyra hela forskningsarbetet, från val av ämne till redovisning 

av resultat. Ämnet bör ha betydelse och syfta till att öka förståelsen, med förhoppning att skapa 

bättre liv för individen och föra samhällets utveckling framåt (Kjellström, 2012). Ett etiskt 

förhållningssätt innebär vidare att säkerställa att urval, analys och resultat genomförs objektivt 

(a.a.). Författarna var medvetna om att förförståelse alltid förekommer, något som Priebe och 

Landström (2012) styrker och har haft diskussioner kring detta. Samtliga presenterade artiklar 

har genomgått peer-review för att uppnå det etiska kvalitetskravet. Vidare har dessa artiklar 

etiska överväganden eller tillstånd av en etisk kommitté.  
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6 RESULTAT 
 

Resultatet presenteras genom att återge fynden som framkom genom analysen av de elva 

originalartiklarna. Analysen resulterade i elva underteman vilka var information, brist på 

information, samarbete, bekräftelse, självförtroende, mötet, samtalet, kontroll, paternalistisk syn, 

kontinuitet/kontaktsjuksköterska och tid. Dessa sorterades sedan in under tre teman, vilka var 

kunskap, relation och tid.  

 

6.1   Hur kunskap möjliggör delaktighet 
Att ha kunskap var en faktor som påverkade patienters delaktighet (Eldh, Ekman & Ehnfors, 

2006; Eldh, Ekman & Ehnfors, 2010; Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007 ). 

Patienter upplevde att delaktighet uppstod när de fått information på ett sådant sätt att de kunde 

förstå kunskapen (Eldh et al., 2006). Detta innebär att informationen individanpassas och ges 

efter patientens behov (a.a.). Ett exempel på detta var när en patient beskrev att den förstod 

genom att få se bilder och få situationen beskriven med vanliga ord (a.a.). Konkreta exempel på 

hur information har betydelse för delaktighet kan vara; att få förklaring på sina symtom, att få 

veta vad som planerats och att vårdpersonalen berättar hur undersökningar kommer att gå till 

(Eldh et al., 2010). Att patienten var välinformerad gällande sin egen vårdsituation och dess 

framåtskridande gav en mer initierad patient som var bättre förberedd på delaktighet (Larsson et 

al., 2007). Att patienten själv får veta vad hen kan göra för att må bra och att själv kunna utföra 

omvårdnaden har visat sig vara betydelsefullt för delaktighet (Eldh et al., 2010).  
 
Det var av betydelse för patientdelaktighet att få information om olika behandlingsalternativ 

(Höglund, Winblad, Arnetz & Arnetz, 2010) och att patienten gavs valmöjligheter och 

information i en mängd som hen ansåg tillfredsställande för att själv kunna fatta beslut (Larsson 

et al., 2007). Samtidigt menade Höglund et al. (2010) att patienter värderade att bli informerade 

högre än att vara delaktiga i beslutsfattande gällande sin behandling. En patient beskrev hur 

viktigt det var för dennes känsla av delaktighet att hen fick information i det akuta stadiet, trots 

att hen inte kunde svara (Höglund et al., 2010). 
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6.1.1 När information inte når fram 

Att inte vara tillräckligt informerad och införstådd upplevs av patienter som hinder för 

patientdelaktighet (Aasen, Kvangarsnes & Heggen, 2012b; Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos, 

2011; Penney & Wellard, 2007). Att inte veta vad vissa läkemedel var till för, att inte bli 

informerad om ändringar i medicinering (Penney & Wellard, 2007) och att inte ha kunskap för 

att kunna fatta medicinska beslut är exempel på hinder för delaktighet (Höglund et al., 2010).  

 

6.1.2 Orsaker till informationsbrist 

En studie visar att patienter upplevde sig få otillräcklig information när samarbetet mellan 

vårdpersonal inte fungerade (Larsson et al., 2011). Patienter upplevde även att 

sjukvårdspersonalen ägde informationen och att de bestämde vad patienten behövde veta (Aasen 

et al., 2012b). Ett annat hinder för upplevelsen av delaktighet var när patienten var för sjuk för att 

ta emot information (Larsson et al., 2011; Höglund et al., 2010). 
 

6.2 Relationens betydelse för delaktighet 
Möjlighet till spontana och ostrukturerade möten mellan patient och sjuksköterska för att lära 

känna varandra menar Larsson et al. (2007) vara av värde. I mötet mellan sjuksköterska och 

patient visade det sig vara betydelsefullt för patienten att en känsla av förtroende uppstod, något 

som sjuksköterskan kunde påverka genom sitt bemötande (Larsson et al., 2007). När patienten 

upplever genuint intresse från sjuksköterskan uppfattas det som positivt och en ingång till 

delaktighet (a.a.). Studien visade även att känslomässigt gensvar var en signifikant faktor för att 

uppleva patientdelaktighet (a.a.). När patienten saknar kontaktsjuksköterska eller upplever 

otrygghet till följd av att möta för många nya ansikten försvåras möjligheterna till delaktighet 

(Larsson et al., 2011).  

 

6.2.1 Dialogens betydelse och dess förutsättningar 

En förutsättning för patienters upplevelser av delaktighet är att sjuksköterskan är lyhörd, ger 

återkoppling och visar öppenhet (Larsson et al., 2007). När en vårdrelation präglades av ett nära 

samarbete med tyngdpunkt på dialog bidrog det till att stärka patienters självtillit (Tveiten & 

Knutsen, 2011). I samma studie fann Tveiten och Knutsen att utmaningen låg i att respektera 
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varandras kompetens och tillåta att bådas kunskap blir lyfta i dialogen. Att bli sedd som en unik 

person hade betydelse för dialogen och representerade erkännande för patienten (Tveiten & 

Knutsen, 2011). I en studie gjord på en akutmottagning beskrev Frank, Asp och Dahlberg (2009) 

att när personalen fokuserar på vad som var viktigt för patienten behövde en dialog inte ta lång 

tid. 

6.2.2 Att få bekräftelse 

Delaktighet innebär för patienter att personalen lyssnar på dem (Eldh et al., 2010) och beskrivs 

av patienter som hoppingivande (Tveiten & Knutsen, 2011). Faktorer av betydelse för 

delaktighet var att patienter fick berätta om sina symtom (Eldh et al., 2010), upplevelser av 

erkännande och jämlikhet var andra faktorer av betydelse (Larsson et al., 2007). Ett exempel på 

hur erkännande kan uppstå är när en patient blir ihågkommen av en sjuksköterska som hen 

tidigare kommit i kontakt med (Tveiten & Knutsen, 2011).  
 
Eldh et al. (2006) beskriver att delaktighet uppstår när sjukvårdspersonalen fokuserar på 

personen och inte sjukdomen, något som Eldh et al. (2010) beskriver som att se patienten som en 

förstående individ med egna resurser. När akutvårdspersonal bekräftade patienter genom att 

lägga märke till deras kroppsspråk och erbjöd hjälp upplevde patienter delaktighet enligt Frank et 

al. (2009). Motsatsen innebar att patienter upplevde sig åsidosatta, med resultat att de inte fick 

den kontakt de skulle vilja med akutvårdspersonal vilket Frank et al. menar kunde resultera i 

frustration.  

 

6.2.3 Vad hindrar dialogen? 

Ett hinder för patientdelaktighet var när patienter upplevde dialogen som bristfällig (Penney & 

Wellard, 2007). Vissa patienter upplevde att sjukvårdpersonalen hade glömt bort dem och att 

dialogen därför uteblev, vilket resulterade i passivitet hos patienten (Aasen et al., 2012b). Att 

som patient ha ett lågt självförtroende kunde vara ett hinder för delaktighet, då patienterna kunde 

bedöma sig otillräckliga att förstå, klara problem och möta utmaningar (Larsson et al., 2011). 

Aspekten att inte bli lyssnad på (Penney & Wellard, 2007) och att patientens välmående inte 

synliggörs resulterade i att patienten slutligen kände sig som ett objekt snarare än som en person 

(Eldh et al., 2006). Även när fokus låg på de medicinska aspekterna snarare än patienten som 

person upplevde patienten det som bristande respekt (Frank et al., 2009). Brist på respekt 
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upplevdes också när sjuksköterskan agerade över huvudet på patienten (Larsson et al., 2011). Ett 

exempel på detta var när sjuksköterskan bara informerade en anhörig och inte patienten, som då 

kände sig förbisedd (a.a.). I en studie gjord på en akutmottagning upplevde patienter som ansåg 

sig pålästa, kunniga eller hade frågor rörande undersökningar brist på respekt då de bemöttes 

med en avvisande attityd från vårdpersonalen (Frank et al., 2009). Exempel på patienters försök 

att få kontroll över sin situation var när de använder sina anhöriga för att komma i kontakt med 

vårdpersonalen, med syfte att bli mer involverade (Frank et al., 2009). Tveiten och Knutsen, 

(2011) fann att skillnader mellan patienten och sjuksköterskan, så som att de hade olika 

förkunskaper, värderingar och mål försvårade möjligheten att föra en god dialog. 

 

6.2.4 Samarbete  

Patienter understryker vikten av ett nära samarbete med vårdpersonal som en förutsättning för att 

känna kontroll (Tveiten & Knutsen, 2011). När gemensamma åtaganden och mål för delaktighet 

är tydliga upplevs det som positivt  av patienter (Larsson et al., 2007). Patienter upplever att 

samarbete uppstår när de får vara med och bestämma tid för nästa vårdmöte och påverka tider för 

ingrepp (Eldh et al., 2006). Att som patient ha en kontaktsjuksköterska, att vården anpassas efter 

patientens förutsättningar och att vårdpersonalen upplevs samarbeta menar (Larsson et al., 2007; 

Eldh et al., 2010) var faktorer som påverkade patienters upplevelse av delaktighet. Att patienten 

vet vem hen skulle kontakta (Eldh et al., 2010) och att patienten tillsammans med sjuksköterskan 

kände ansvar för sig själv och sin situation hade betydelse för upplevelsen av delaktighet 

(Larsson et al., 2007). I en studie fann Florin, Ehrenberg och Ehnfors, (2006) att patienter som 

var sammanboende antog en mer passiv roll gällande beslutsfattande jämfört med patienter som 

var ensamboende. 

 

Studier visade att patienter upplevde att ansvaret att göra patienterna delaktiga låg hos 

sjukvårdspersonalen (Aasen et al., 2012b; Höglund et al, 2010). Samtidigt menar Larsson et al. 

(2007) att patienter måste våga ställa frågor och ifrågasätta sjuksköterskans handlingar. Patienter 

bör också göras medvetna om sin rätt att delta i beslutsfattandet och få reda på att det är tillåtet 

och önskvärt (Höglund et al., 2010). Patienter föredrog dock enligt Florin et al., (2006) att inta en 

passiv roll.  
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6.3 Hur tillgång till tid påverkar delaktighet 
Att få tillräckligt med tid med sjuksköterskan hade betydelse för patienters upplevelse av 

delaktighet (Larsson et al., 2007; Penney & Wellard, 2007) och beskrevs som viktigt för att 

främja känsla av kontroll och självtillit (Penney & Wellard, 2007). Avgörande för relationen med 

en kontaktsjuksköterska var hur mycket tid sjuksköterska och patient hade till sitt förfogande, ju 

mer tid tillsammans desto mer värderad kände sig patienten (Larsson et al., 2007).  

Brist på tid och resurser samt att sjuksköterskorna var för upptagna har visat sig utgöra ett hinder 

för delaktighet (Höglund et al., 2010; Penney & Wellard, 2007). På akutmottagningar, där brist 

på tid förekom upplevde patienter att de behövde kämpa för att bli involverade i sin vård (Frank 

et al., 2009; Frank, Fridlund, Baigi & Asp, 2011). Frank et al. (2011) fann att unga patienter i 

högre grad upplevde att de behövde kämpa mer för att få delta i sin vård och var mindre nöjda.  

 

7 DISKUSSION 
 

7.1 Resultatdisskussion 
Litteraturöversiktens syfte var att belysa faktorer som har betydelse för patienters upplevelse av 

delaktighet i sin vård. Författarna fann tre teman vilka alla svarade mot syftet. Författarna menar 

att dessa tre teman hade den gemensamma nämnaren individanpassning som något önskvärt. 

Författarna anser att individanpassning har gemensamma beröringspunkter med begreppet 

personcentrerad vård, vilket innebär att patientens självbild respekteras och bekräftas av 

sjuksköterskan som därmed kan individualisera vården (Kjellgren, 2013). För att detta ska 

uppnås behöver patientens och sjuksköterskans synsätt värderas lika högt (Swenurse, 2010). Den 

mest centrala delen i personcentrerad vård är partnerskapet (Göteborgs universitet, 2014), det vill 

säga relationen mellan sjuksköterska och patient.   

 
Författarna anser att Orlandos omvårdnadsteori är applicerbar på fynden i litteraturstudien då 

Orlando betonar vikten av att en djupare förståelse uppstår mellan sjuksköterska och patient, 

vilket stämmer överens med huvudfyndet i litteraturöversikten som enligt författarna är att 

individanpassning av vården är en faktor som påverkar patienters upplevelse av delaktighet. 
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7.1.1 En väg mot delaktighet 

I flera av artiklarna beskrev deltagarna att ett samarbete med vårdpersonalen var en förutsättning 

för delaktighet, något som Sahlsten, Larsson, Plos och Lindencrona (2005) styrker när de skriver 

att patientdelaktighet kräver en medveten och planerad interaktion mellan patient och 

sjuksköterska. Vilket författarna menar styrks av Orlandos teoribegrepp den reflektiva 

omvårdnadsprocessen, som innebär ett medvetet och reflekterande förhållningssätt till patienten, 

med syfte att bygga en relation (Selanders et al., 1995). Två betydande faktorer för delaktighet är 

att uppträda autentiskt och vara anpassningsbar till patienten (Fleischer, Berg, Zimmermann, 

Wüste & Behrens, 2009). 

 

7.1.2 Tid för omvårdnad 

I sin teori menar Orlando att tidsfaktorn är av betydelse för ett effektivt omvårdnadsarbete 

(Selanders et al., 1995), vilket stämmer överens med fynd i denna studie som belyser tillräcklig 

tid som en förutsättning för patientdelaktighet. Orlando menar att hennes teori inte omfattar 

långsiktiga omvårdnadsmål, utan fokuserar på att hjälpa patienten i den process som uppstår i 

den omedelbara situationen (Selanders et al., 1995). Ett av studiens fynd som handlar om detta 

var när patienter beskrev att de upplever att ett en dialog inte behöver ta lång när sjuksköterskan 

fokuserade på det som var viktigt för patienten.  

 

7.1.3 Betydelsen av hur information ges 

I analysen framkom att hinder för delaktighet var när sjuksköterskan agerade över huvudet på 

patienten, exempelvis genom att informera en nära anhörig och inte patienten. Detta stöds av 

Andreae, Ekstedt och Snellman (2011) som fann att nära anhörigas inblandning i vården kunde 

ha negativ effekt på patienters delaktighet. Detta kan sägas vara ett exempel på det som Orlando 

beskriver som en automatisk personlig reaktion, det vill säga att sjuksköterskan agerar direkt 

utan att involvera sin patient (Selanders et al., 1995). När en omvårdnadshandling utförs av en 

sjuksköterska utan att involvera patienten menar Orlando att den blir ineffektiv (a.a.). Det kan 

tänkas att sjuksköterskor idag till följd av tidsbrist inte alltid hinner göra patienterna delaktiga.   

Patienter ställer idag allt högre krav på sjukvården (Sahlsten, 2007) och det är sjuksköterskans 

roll att möta dessa krav. 
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Orlando grundade sin teori på 60-talet och författarna menar att den än idag känns aktuell, då 

sjuksköterskor idag ofta arbetar utifrån begreppen personcentrering och empowerment  

och det kan tänkas att tidsaspekten i vårdarbete alltid kommer att vara en förutsättning. 

 

Omvårdnad kan sägas handla om att förstå en situation och att använda sin professionella 

bedömningsförmåga med mål att göra det bästa för patienten (Alvsvåg, 2012). Denna innebörd 

av begreppet omvårdnad anser författarna relatera väl till analysfyndet individanpassning som en 

väg till större patientdelaktighet. Att göra det bästa för patienten menar författarna förutsätter att 

sjuksköterskan också vet vad som är bäst för patienten, kunskap som nås genom att en god 

relation har uppstått. Patientdelaktighet kan nås genom förståelsen att varje patient är unik och 

har unika behov. 

 

7.2 Metoddiskussion 
 

Styrkor i arbetet menar författarna var att de redan tidigt i sökningarna fann ett rikt underlag för 

studien, där studiens syfte kunde urskiljas i majoriteten av titlarna. Det blev en bekräftelse på att 

författarna var på rätt väg och lade grund för en optimistisk arbetsanda. Något som förvånade 

författarna var att en så stor del av materialet hade sitt ursprung i Sverige. Den största 

utmaningen upplevde författarna låg i att urskilja och formulera användbara teman. Problemet 

var att temana tenderade att gå in i varandra och sakna tydliga avgränsningar. I efterhand är 

författarna överens om att det hade varit intressant att även fördjupa sig i hur delaktighet ter sig 

utanför norden och västvärlden. Ett intresse för ämnet har väckts hos författarna. 

 

7.2.1 Trovärdighet 

Litteraturstudiens syfte var att belysa faktorer som har betydelse för patienters upplevelse av 

delaktighet i sin vård. Metoden som valdes var en litteraturstudie, som enligt Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström (2013) syftar till att beskriva kunskapsläget inom ett specifikt område. 

Litteraturstudien anser författarna var en lämplig metod då ett antal faktorer som svarar mot 

syftet genererades. Genomförbarheten ansåg författarna var god under de begränsade tidsramar 

och med de förkunskaper författarna hade. Förkunskaper för att kunna tolka och värdera studier 

är en förutsättning skriver Willman et al. (2006). Rimligheten i studiens resultatbeskrivning har 
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säkerställts genom att handledare och kursdeltagare kontinuerligt läst texten och gett 

kommentarer.  

 

Initialt valde författarna att använda Cinahl Headings i databasen Cinahl Complete med goda 

resultat. Vid sökning i Medline med MESH-termer blev träffarna färre. Detta kan bero på att 

Cinahl-termen “patient perspective” saknar egen motsvarighet i MESH. Detta resulterade i att 

samtliga artiklar hämtades från Cinahl Complete. Flera av sökningarna gav dubbletter, vilket 

visade att sökningarna varit relevanta och täckt in det aktuella området.  
 
Urvalet resulterade i både kvalitativa och kvantitativa studier och bestod av elva artiklar, varav 

fyra var kvantitativa. Då kvalitativa studier försöker förstå fenomen och kan ge djupare 

beskrivningar av upplevelser (Henricson & Billhult, 2012; Rosén, 2012) var de passande för 

denna studies syfte. Bland de fyra kvantitativa artiklarna var två artiklar (nr 2 & 3) utformade 

som enkätstudier där frågorna var av kvalitativ karaktär och bestod i att deltagarna fick bedöma 

vilka förutbestämda uttryck de själva ansåg beskriva delaktighet. I den tredje (nr 6) av de 

kvantitativa studierna kunde deltagarna välja på en skala mellan 1-4 hur väl de höll med om 

förutbestämda påståenden. I den fjärde studien (nr 4) valde deltagarna på en skala från A-E hur 

pass aktivt de önskade delta i beslutsfattande. En svaghet med att använda dessa kvantitativa 

studier kan vara att patienterna inte uttrycker vad de känner med sina egna ord. Författarna ansåg 

dock att styrkorna övervägde svagheten då studierna innehöll beskrivande termer och bidrog med 

statistik från ett större urval, varför de inkluderas. 
 
Artikelkvalitet 

Samtliga artiklar fick graderingen medelhög eller hög vilket styrker den vetenskapliga kvaliteten 

i denna litteraturstudie. Av de elva inkluderade artiklarna blev nio stycken bedömda att vara av 

hög kvalitet och två stycken bedömdes vara av medelkvalitet. De två artiklarna av medelkvalitet 

var nr 5 och nr 10, där urvalet inte var utförligt beskrivet, teoretisk referensram saknades och 

ingen teori genererades i artikel nr 5. I artikel nr 10 var urvalet inte strategiskt, resultatet 

redovisades inte klart och tydligt och ingen teori genererades. Båda artiklarna inkluderas ändå då 

de svarade bra mot syftet och den ena studien (nr 5) byggde på ett stort underlag, något som 

värderades högt av författarna. 
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Samma författare till flera artiklar 

Flera av artiklarna i litteraturöversikten är skrivna av samma forskargrupper, ett faktum som 

eventuellt skulle kunna resultera i ett vinklat resultat. Två forskargrupper har analyserat sitt eget 

material vid två olika tidpunkter med olika frågeställningar. Dessa utgör fyra av de inkluderade 

artiklarna (nr. 2, 3, 9 & 10). En tredje forskargrupp har författat två av de inkluderade artiklarna 

(nr. 5 & 6), i det här fallet med olika material som grund. Författarna har dock ansett att dessa 

forskargrupper är experter inom sina fält och att studierna håller tillräckligt hög kvalitet. 

 
Brister i materialet 

Författarna reagerade på att patienter exkluderades från studierna på grund av att de ej talade det 

språk studien gjordes på. Det här visar på att underlaget inte är fullständigt och därmed 

möjligtvis inte ger en sann bild, då Sverige idag är mångkulturellt. 
 

7.2.2 Pålitlighet 

Författarna bedömer reproducerbarheten som god utifrån vad Henricson (2012) skriver gällande 

att urval, sökord, datainsamling och dataanalys finns tydligt redovisade.  

 

Bortfall 

Någon form av bortfall sägs alltid förekomma i studier (Billhult & Gunnarsson, 2012) och 

författarna anser 60% vara ett stort bortfall. Författarna till artiklarna (nr 2 & 3) förklarar sig trots 

ett bortfall på 60 % ändå tillfreds med sitt underlag då liknande studier gjorda i samma miljö 

rapporterade liknande bortfall. Bortfall kan bero på många olika saker och forskarna lyfter det 

faktum att inga påminnelser skickades ut till deltagarna i studie nr 2 och 3, kan ha påverkat 

svarsfrekvensen och därmed bortfallet. 

 

Båda författarna granskade artiklarna individuellt och sedan gemensamt, detta för att stärka 

reliabiliteten (Henricson, 2012). Även dataanalysen genomfördes först individuellt och därefter 

jämfördes fynden gemensamt, med syfte att säkerställa en hög kvalitet. Analysen resulterade 

initialt i elva underteman, vilka senare sorterades in under tre teman. Författarna till studien har 

haft en induktiv ansats, dvs arbetat förutsättningslöst i sin granskning av de valda studierna 
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(Henricson & Billhult, 2012). Den här delen av processen blir oundvikligen på något sett färgad 

av författarna och deras förförståelse. 
 
Förförståelse 

Författarna upplevde att det var svårt att sätta ord på sin förförståelse och kom genom diskussion 

fram till att deras förförståelse fanns mer i värderingar och livserfarenheter som författarna hade 

med sig från livet utanför högskolan, något som Priebe och Landström (2012) beskriver som 

vanligt förekommande. Under arbetets gång har författarna sinsemellan diskuterat sin 

förförståelse inför ämnet med syfte att försöka ha ett objektiv synsätt. 

 

7.2.3 Överförbarhet 

Av de inkluderade artiklarna i denna studie är en från Australien, två från Norge och resterande 

åtta artiklar är studier gjorda i Sverige. Det har inte varit avsiktligt från författarnas sida att så 

många studier skulle vara av svenskt ursprung och det var inget som författarna väntade sig. 

Materialet i denna studie visar att majoriteten av forskning kring patienters delaktighet bedrivs i 

västvärlden och till stor del i Sverige. Då studien har haft begränsning i tid har författarna inte 

haft möjlighet att fördjupa sig i hur patientdelaktighet ter sig i länder utanför studien. Resultaten 

av denna studie kan därför tillämpas på området patientdelaktighet och patienter i västvärlden.  
 

8 SLUTSATS 
 
En förutsättning för delaktighet är mötet mellan sjuksköterska och patient. För att ett möte ska 

ske mellan dessa två krävs tid och kontinuitet. Att som sjuksköterska bekräfta patienten, anpassa 

sig efter denne och följa upp sina vårdhandlingar ökar möjligheten till delaktighet. Det är i mötet 

och genom dialogen som information och kunskap kan förmedlas effektivt.  

 

Därför pekar denna studie pekar mot att tid som resurs bör prioriteras för att höja vårdkvalitet. 

Författarna anser att fokus på relationen är en nyckel till ett högre patientdeltagande och därmed 

även högre vårdkvalitet. 

 
Orlando ansågs vara före sin tid när hon studerade mötet mellan sjuksköterska och patient och 

fann betydelsen av att en relation uppstod. Vidare beskrev Orlando att relationen skulle skapas 
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genom att sjuksköterskan ställer sig de fyra frågorna; vad ser jag?, vad tänker jag?, vad känner 

jag? och hur handlar jag?, något som författarna menar kräver tid för att möjliggöras. 
 

9 KLINISK BETYDELSE 
 
Genom att identifiera faktorer som påverkar patienters delaktighet i sin vård kan bättre 

förutsättningar för delaktighet skapas.  

 

10 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
 
Författarna reagerade på att endast patienter som förstod och gjorde sig förstådda på svenska 

inkluderades i majoriteten av studierna. En grupp patienter faller då bort och studiens population 

kommer inte att utgöra en representativ bild av samhället. Förslag är att tolk används vid vidare 

forskning med syfte att åstadkomma en mer sann bild av patienters upplevelse av delaktighet. 

 

11 FÖRFATTARNAS INSATSER 
 

Författarna har under hela arbetets gång arbetat tillsammans och genom diskussion framställt 

texten gemensamt. Båda författarna är överens om att de bidragit efter bästa förmåga och båda är 

nöjda med sina egna och den andres insatser. Författarna upplever att de båda bidragit lika 

mycket till genomförandet av studien.  
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13 BILAGOR 
 
Bilaga 1. Kvalitetsgranskningsmallar 

 

Mall för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning/problemformulering? Ja Nej Vet ej 

Patientkarakteristika Antal…………………………………………… 

Ålder…………………………………………… 

Man/Kvinna…………………………………… 

Är kontexten presenterad? Ja Nej Vet ej 

Etiskt resonemang? Ja Nej Vet ej 

Urval 

●  Relevant?  Ja Nej Vet ej 

●  Strategiskt?  Ja Nej Vet ej 

Metod för 

●  Urvalsförfarande  tydligt beskrivet? Ja Nej Vet ej 

●  Datainsamling  tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 

●  Analys              tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 

Giltighet 

●   Är resultatet logiskt, begripligt? Ja Nej Vet ej 

●            Råder datamättnad?                    Ja Nej Vet ej 

●            Råder analysmättnad                  Ja Nej Vet ej 

Kommunicerbarhet 

-Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja Nej Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? Ja Nej Vet ej 

Genereras teori? Ja Nej Vet ej 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Bra Medel Dålig 
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Mall för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod RCT CCT (ej randomiserad) Multicenter, antal center ….. 

Kontrollgrupp/er 

Patientkarakteristika Antal………………………………………………………….. 

Ålder………………………………………………………….. 

Man/Kvinna……………………………………………….. 

Kriterier för exkludering 

Adekvata exklusioner Ja Nej 

Urvalsförfarandet beskrivet? Ja Nej 

Representativt urval? Ja Nej 

Randomiseringsförande beskrivet? Ja Nej Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?Ja Nej Vet ej 

Analyserande i den grupp som de randomiserades till? Ja Nej Vet ej 

Blindning av patienter? Ja Nej Vet ej 

Blindning av vårdare? Ja Nej Vet ej 

Blindning av forskare? Ja Nej Vet ej 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven Ja Nej 

Bortfallsstorleken beskriven? Ja Nej 

Adekvat statistisk metod? Ja Nej 

Etiskt resonemang? Ja Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida? Ja Nej 

Är instrumenten relliabla? Ja Nej 

Är resultatet generaliserbart? Ja Nej 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Bra Medel Dålig 
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Bilaga 2. Artikelmatris 
 

Författare 
(År) 
Titel 
Land 
Nummer 

Syfte Metod Urval 
 

Resultat Kvalitet 

Aasen, E.  M., Kvangarsne, 
M., & Heggen, K. (2012). 
Perceptions of patient 
participation amongst elderly 
patients with end-stage renal 
disease in a dialysis unit. 
Norge. 
1 

Syftet med studien var 
att undersöka hur äldre 
patienter 
med njursjukdom som 
genomgår behandling 
med hemodialys 
uppfattar 
sin delaktighet på en 
dialysmottagning. 

Kvalitativ 11 patienter på 5 
olika sjukhus i 
Mellan-Norge. 
Samtliga var över 
70 år och hade 
vårdats i över 2 
månader med dialys 
och ej 
njurtransplanterats. 

Ändra synsätt på 
dialysmottagningar från 
paternalistisk till en syn på 
patienten som deltagande. 
Detta kräver att hälso-och 
sjukvården engagerar sig 
mer i dialog med patienter,  
delning av makt och 
kunskap. 
 

Hög 

Eldh, A C., Ekman. I., & 
Ehnfors, M. (2006). 
Conditions for patient 
participation and non-
participation in health care. 
Sverige. 
2 

Studien syftar till att 
undersöka 
förutsättningar för 
patienters upplevelse av 
delaktighet och 
utebliven delaktighet. 

Kvantitativ enkät 
användes för 
datainsamlingen 
och 
kvalitativmetod 
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. 

Sju teman som hade 
betydelse för patienters 
upplevelse av delaktighet 
identifierades. Dessa sju 
teman delades in under 
rubrikerna kunskap och 
respekt. 

Hög 

Eldh, A C., Ekman. I., & 
Ehnfors, M. (2010). A 
comparison of the concept of 
patient participation and 
patients' descriptions as 
related to healthcare 
definitions. 
Sverige 
3 

Syftet  var att att 
skildra vad patienter 
beskriver som 
patientdelaktighet och 
om beskrivningarna 
påverkas av kön, ålder, 
vårdkontakt och 
sjukdomens 
varaktighet. 

Kvantitativ enkät 
användes för 
datainsamlingen 
och både 
kvantitativ och 
kvalitativmetod 
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. 

Patienterna beskriver 
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' 
perceptions. 
Sverige 
4 

Syftet med denna 
studie var att jämföra 
graden av 
överensstämmelse 
mellan patienter och 
sjuksköterskors 
uppfattningar om 
patienternas önskemål 
om deltagande i 
kliniskt beslutsfattande 
i omvårdnad. 

Kvantitativ. 80 patienter, varav 
43 män och 37 
kvinnor, samt 30 
sjuksköterskor 
deltog i studien. 
Samtliga patienter 
var inneliggande på 
sjukhus. 

Studien visar att 
sjuksköterskor tenderar att 
överskatta patienters vilja 
att delta aktivt i vården, 
samtidigt som patienter 
deltar i mindre grad än vad 
de önskat. Därför måste 
sjuksköterskor involvera 
patienter på ett bättre sätt. 

Hög 

Frank, C., Asp, M., & 
Dahlberg, K. (2009). Patient 
participation in emergency 
care- A phenomenographic 
study based on patients' lived 
experience. 
Sverige 

Syftet var att beskriva 
patienters olika 
uppfattningar om 
patientens delaktighet i 
sin vård på en 
akutmottagning 

Kvalitativ 9 patienter som 
vårdats på 
akutmottagning av 
dessa var 4 kvinnor 
och 5 män.  

Patienter uppfattar 
patientdelaktighet inom 
akutsjukvård som att bli 
sedd, kämpa för att få delta 
och ha fritt utrymme. 
 

Medel 
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5 

Frank, C., Fridlund, B., 
Baigi, A., & Asp, M. (2011). 
Patient participation in the 
emergency department: an 
evaluation using a specific 
instrument to measure 
patient participation (PPED). 
Sverige 
6 

Syftet var att utvärdera 
patienters delaktighet 
bland patienter som 
vårdats på 
akutavdelningar, och 
undersöka förhållandet 
mellan deltagande och 
ålder, kön, utbildning 
och prioritetsnivå. 

Kvantitativ 356 patienter deltog 
i studien, av dessa 
var 49 % kvinnor. 
Studien gjordes på 
patienter som varit i 
kontakt med 
akutsjukvård. 

Unga och högutbildade 
patienter upplever i större 
utsträckning att de måste 
kämpa för att delta i sin 
vård och att de får mindre 
stöd och hjälp med basala 
omvårdnad, i jämförelse 
med vad äldre och 
patienter med lägre 
utbildning upplever. 

Hög 

Höglund, A., Winblad, U., 
Arnetz, B., & Arnetz, J. 
(2010). Patient participation 
during hospitalization for 
myocardial infarction: 
perceptions among patients 
and personnel. 
Sverige 
7 

Syftet var att undersöka 
och beskriva patienters 
och sjukvårdspersonals 
upplevelse av 
delaktighet vid 
behandling av  
patienter med 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ ansats 
med 
fokusgrupper. 

Deltagarna var 8 
patienter varav 5 
män och 3 kvinnor. 
Alla nyligen 
utskriva efter att ha 
vårdats för 
hjärtinfarkt. Deltog 
i studien gjorde 
också 17 
sjukvårdspersonal, 
12 kvinnor och 5 
män. Både läkare 
och sjuksköterskor 
fanns 
representerade.  

Studien resulterade i fem 
teman som var; meningen 
med patientdelaktighet, 
positiva effekter, svåra 
situationer, hinder och 
underlättande faktorer. 

Hög 

Larsson, I., Sahlsten, M., 
Sjöström, B., Lindencrona, 
C., & Plos, K. (2007). 
Patient participation in 
nursing care from a patient 
perspective: a Grounded 
Theory study. 
Sverige 
8 

Syftet var att undersöka 
betydelsen av 
patientdelaktighet i 
omvårdnad ur ett 
patientperspektiv. 

Grounded 
theory, 
kvalitativ. 

26 patienter deltog i 
studien, både 
inneliggande och 
utskrivna. 

Ur informanternas 
berättelser om 
patientdelaktighet i 
omvårdnad framkom 1 
kärnkategori och 4 
underkategorier med 
ytterligare 15 
underkategorier. 

Hög 

Larsson, I. E., Sahlsten, M. 
M., Segesten, K., & Plos, K. 
E. (2011). Patients' 
perceptions of barriers for 
participation in nursing care. 
Sverige 
9 

Syftet var att undersöka 
hinder för 
patientdelaktighet, med 
fokus på vuxna 
patienter inom somatisk 
vård. 

Innehållsanalyse
n gjordes med 
kvalitativ ansats. 

26 patienter deltog i 
studien, både 
inneliggande och 
utskrivna. 

Fyra kategorier och åtta 
underkategorier som hade 
betydelse för 
patientdelaktighet 
identifierades. Samtliga 
kategorier utgjorde hinder 
för patienters delaktighet. 

Medel 

Penney, W., & Wellard, S. 
(2007). Hearing what older 
consumers say about 
participation in their care. 
International Journal Of 
Nursing Practice 
Australia 
10 

Syftet var att undersöka 
patientdelaktighet och 
identifiera hinder för 
delaktighet hos 
patienter i 
akutsjukvård. 

Kvalitativ 36 patienter och 31 
sjuksköterskor 
valdes ut från två 
sjukhus i en större 
stad i Australien. 
Patienterna var alla 
över 70 år. 

Patienterna hade initialt 
svårt att definiera 
begreppet 
patientdelaktighet. Något 
som blev tydligare när de 
själva beskrev hinder för 
delaktighet.  
Patientdelaktighet 
upplevdes hos patienterna 
när de involverades i sin 
vård och kände sig 
självständiga. 

Hög 

Tveiten, S., & Knutsen, I. 
(2011). Empowering 
dialogues - the patients' 
perspective. 
Norge 
12 

Syftet var att belysa 
patienters upplevelse av 
dialogen med 
sjukvårdspersonal på en 
smärtklinik. 

Kvalitativ 11 patienter var 
strategiskt utvalda, 
av dessa var 9 
kvinnor och 2  män. 
samtliga var vuxna 
med allvarlig 
smärtproblematik. 

Patienter upplevde att 
dialogen hade stor 
betydelse för deras känsla 
av kontroll och 
självförtroende, som 
visade sig vara 
förutsättningar för 
delaktighet. 

Hög 
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