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Abstrakt 
Bakgrund: Begreppet delaktighet saknar en entydig definition. Trots detta har 

sjuksköterskor i Sverige en skyldighet enligt lag att arbeta för att göra sina patienter 

delaktiga. Betydelsen av vad delaktighet innebär är inte klarlagd och därför kan det uppstå 

problem i arbetet för delaktighet. Syfte: Syftet är att förtydliga innebörden av begreppet 

delaktighet ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Metod: Begreppsanalys i åtta steg enligt 

vårdforskarna Walker och Avant. Resultat: Begreppets fem attribut är; aktiv medverkan, 

bekräftelse, information, kommunikation och partnerskap. Alla attribut måste uppfyllas 

för att delaktighet ska införlivas. Slutsats: Delaktighet är en subjektiv upplevelse som 

kan vara svår att uppnå. Det krävs arbete för att skapa möjligheter för att alla 

delaktighetens attribut ska uppfyllas.  

 

Nyckelord 
Begreppsanalys, delaktighet, patient, livsvärld, somatisk vård 

 

Tack 
Vi vill rikta ett varmt tack till vår handledare Catharina Frank för konstruktiv återkoppling 

och uppmuntran under arbetets gång. 
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Abstract 

Background: The concept of participation lacks a clear definition. Nevertheless, nurses 

in Sweden have an obligation under law to work to make their patients participate. The 

significance of what participation implies is not cleared and therefore problems may arise 

in the work for participation. Aim: The purpose is to clarify the meaning of the concept 

of participation from a health science perspective. Method: Concept analysis in eight 

steps according to care researchers Walker and Avant. Results: The term's five attributes 

are; active participation, confirmation, information, communication and partnership. All 

of which must be met in order for participation to be incorporated. Conclusion: 

Participation is a subjective experience that can be difficult to achieve. Work is required 

to create opportunities for all attributes to be met.  
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1. Inledning 
Vård ska genomföras i samråd med patienten för att visa respekt i förhållande till 

patientens integritet och självbestämmande. Grundtanken inom vården är att bedriva en 

patientcentrerad, jämlik och säker vård. En patientsäker vård möjliggörs med hjälp av 

patientens delaktighet. Måluppfyllelsen för behandling och vård är patientens delaktighet. 

Detta ställer krav på sjuksköterskan inom sjukvården, intensiv- och 

operationssjuksköterskan, vad gäller följsamhet till lagliga bestämmelser. Kvalité- och 

patientsäkerhetsarbetet ska samordnas och efterföljas i det dagliga arbetet med patienten. 

Betydande faktorer är bemötande, delaktighet, information och kontinuitet 

(Socialstyrelsen, 2015). 

 

Utgångspunkten för delaktighet ska vara till förmån för patientens villkor, vilket grundar 

sig i patientens fria vilja. Delaktighet tillämpas som ett brett perspektiv och omfattar olika 

metoder såsom delat beslutsfattande, personcentrerad vård och stöd till egenvård (SBU, 

2017a). Folkhälsans grundläggande förutsättningar i samhället är delaktighet och 

inflytande (Folkhälsomyndigheten, 2015a). Idag har patienten, anhöriga och samhället i 

sig olika förväntningar på vad begreppet delaktighet innebär och betyder. Begreppets 

problematik och mångtydighet kan förvirra. Förhoppningen är att begreppet delaktighet 

förtydligas och en mer precis definition nås. Ökad förståelse för innebörden av delaktighet 

kan möjliggöra patientens delaktighet. Vidare kan också förståelse och kunskap vara ett 

stöd för intensiv- och operationssjuksköterskans omvårdnadsarbete ur ett hälsofrämjande 

och personcentrerat perspektiv. 

 

2. Bakgrund 
Autonomiprincipen står för människans rätt till självständighet. Så tidigt som under 1960-

talet bedrevs forskning inom patientdelaktighet. Forskningens fokus låg på patientens 

delaktighet i beslut om behandling och vård (SBU, 2017a). Historiskt har patienten 

benämnts som en passiv mottagare av vård. Patientens beslutanderätt har varit förbehållen 

läkaren. Denna bild av patienten har förändrats över tid och patienten är mer medveten 

om sina rättigheter och mer engagerad i sin egenvård. Utvecklingen i samhället har 

förändrats och anpassat patienten som begrepp, där patienten ses som en hel kropp med 

tillhörande känslor och autonomi (Cahill, 1998). 

 

Världshälsoorganisationens Europaregion antog ett nytt evidens- och värdebaserat 

policyramverk i september 2012, som fick namnet `Hälsa 2020´ (Folkhälsomyndigheten, 

2015b). Hälsoförbättringar kan uppnås när beslutsfattare på alla nivåer verkar för att 

uppfylla två strategiska mål; förbättra hälsan för patienten och minska hälsans ojämlikhet 

samt förbättrad delaktighet och ledarskap i strävan mot hälsa (Folkhälsomyndigheten, 

2015b). 

 

2.1 Delaktighet 

Världshälsoorganisationen (1978) uppmärksammade patientens rättigheter och ansvar för 

att bli involverad i sin egen vård. Delaktighet har olika förutsättningar och tar sig olika 

uttryck i vården, vilket innebär att patienten kan vara delaktig på olika nivåer. Delaktighet 

beskrivs som “att vara delaktig i beslut om vård och behandling” (SBU, 2017a, s. 16). 

 

Delaktighet är något som ofta eftersträvas på vårdinrättningar runt om i landet, dock 

uppfyller inte alltid vården kraven inom hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Det 

visar befintligt underlag där patienten inte alltid får möjlighet att diskutera eventuella 
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behandlingsalternativ eller erhålla information (Socialstyrelsen, 2009). Patienten tycker 

det är viktigt att få vara delaktig i sin egen vård, behandling och vårdens utformning 

(Myndigheten för vårdanalys, 2015). Vårdens resultat är bättre när patienten får vara 

delaktig i planering och genomförande av sin egen vård. Patientens egen bedömning av 

vård har de senaste decennierna både lyfts kliniskt och på politisk nivå, med åtgärder som 

fritt vårdval samt revidering av lagar och nationell vårdgaranti (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Sjuksköterskan har aktivt blivit uppmuntrad att främja patientens delaktighet. Delaktighet 

ses mer som en regel snarare än ett undantag (Cahill, 1996). Begreppet delaktighet har 

inte analyserats tillräckligt och förblir ett utav de minst förstående begrepp som används 

av sjuksköterskan i klinisk praxis. Patientens delaktighet definieras av och till som en 

vårdande relation mellan patient och sjuksköterska (Cahill, 1996).  

 

2.1.1 Patient och delaktighet 

Patient och delaktighet är ofta ord som sätts samman till patientdelaktighet. Orden 

definieras olika, där patient på latinska har betydelsen “som lider; som uthärdar” (s. 15) 

och delaktighet “som medverkar i något” (s. 15). Patientdelaktighet avgränsas ofta inom 

hälso- och sjukvården “till medverkan i beslut om vård och behandling” (s. 16) (SBU, 

2017a). Det finns idag ingen enhetlig definition av delaktighet i vården (Cahill, 1996; 

SBU, 2017a). Ur ett bredare perspektiv omfattar patientens delaktighet kunskap om 

symtom, sjukdom och behandling. Patienten bör själv kunna tillgodogöra sig kunskap 

samt uttrycka sin erfarenhet och kunskap till sjukvårdspersonal (SBU, 2017a). 

 

Utifrån ett patientperspektiv innebär delaktighet att inneha tilltro till både sig själv och 

sjukvårdspersonal. Målet med patientens vård måste även kännas betydelsefull. Patienten 

är i behov av att ha både kontroll och kunskap om sin kropp, symtom och sjukdom. 

Delaktighet begränsas om patienten inte förstår eller kan ta till sig information om sitt 

vårdande eller om patienten inte själv kan kontrollera sin sjukdom eller behandling (Eldh, 

Ehnfors & Ekman, 2004). När sjuksköterskan visar respekt gentemot patientens egen 

förmåga och kunskap så kan patienten känna sig delaktig. Även sjuksköterskans sätt att 

lyssna till patientens berättelse anses betydelsefull för delaktighet. Omvårdnadsåtgärder 

som patienten själv utför utifrån given information anses som delaktighet utifrån 

sjuksköterskans perspektiv (Eldh, 2006a). 

 

Idag pågår ett forskningsprojekt på Göteborgs universitet som fokuserar på patientens 

delaktighet i relation till patientsäkerheten. Detta mot bakgrund av att patientens 

delaktighet är en viktig strategi i vården, där delaktighet visat sig ha ett samband med 

hälso- och sjukvårdens avvikelserapporteringar (Göteborgs universitet, 2015). 

 

2.2 Vad är begrepp? 

Ett begrepp beskrivs många gånger med olika ord, därmed är det betydelsefullt att inte 

förväxla ett begrepp med de termer som används för att beskriva det (Segesten, 2017). 

Det finns en uppfattning om vad som är karakteristiskt för ett begrepp, nämligen 

begreppets mångtydighet och variation. Ett begrepp förklaras som idéer och ord som möts 

i ett centrum (Kurunmäki, 2005). Det är begreppet som ger ordens innebörd. Vad vi ser 

bestäms av begreppet och det vi har begrepp för är det enda som vi kan se (Arman, 

2015b). Ett begrepps innebörd är inte rigid utan beror på den subjektiva kontexten 

(Arman, 2015b; Kurunmäki, 2005). Innebörden i begreppet framträder när nya nyanser 

ger sig tillkänna. När begreppet förtydligas så uppstår lärandet (Arman, 2015b).  
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Begrepp förklaras även som mentala konstruktioner vilka skapar en struktur av 

människans upplevelser (Arman, 2015b; Segesten, 2017) samt möjliggör kommunikation 

med varandra (Segesten, 2017). Ett begrepp är en grundläggande byggsten i en teori och 

det är därför önskvärt att ett begrepp har en tydlig definition som är lätt att förstå (Sivonen, 

2017; Walker & Avant, 2014). För att göra den komplexa verkligheten mer begriplig 

används teorier. En teori är ett sätt att tänka om verkligheten på ett metodiskt och 

strukturerat vis (Arman, 2015b). 

 

2.2.1 Varför begreppsdefinition? 

För att skapa vårdvetenskapliga teorier måste det finnas begrepp och samband mellan 

olika utsagor. Därmed finns det flera anledningar till att definiera innebörden av ett 

begrepp. En begreppsdefinition kan bidra till en större teoretisk grund och vidare 

forskning. Genom att definiera ett begrepp tydliggörs den gemensamma innebörden. En 

definition klargör ett begrepp och är en språklig beskrivning. Begreppet kännetecknas av 

dess definitioner, syften och egenskaper (Segesten, 2017). Det är betydelsefullt att 

klargöra vedertagna och otydliga begrepp. Forskarens sätt att mäta ett begrepp beror på 

begreppets teoretiska definition. Mot bakgrund av detta är det centralt att göra ett begrepp 

mätbart för att det ska kunna användas i empirisk forskning (Jaccard & Jacoby, 2010). 

 

Det bör finnas begrepp och termer som kan användas oavsett, oberoende av i vilken 

organisation som vård ges till patienten. Det måste finnas ett öppet ifrågasättande kring 

begreppsdefinitioner för att uppnå ett språk där patienten är i centrum för att ta emot vård. 

Utgångspunkten i en begreppsdefinition grundar sig i europeiska och internationella 

standarder (Svensk sjuksköterskeförening, 2013). 

 

2.3 Högteknologisk apparatur 

Inom sjukvården används tekniskt avancerade apparater som de senaste decennierna 

utvecklats. Intensiv- och operationssjukvård räknas till tekniska specialiteter där 

användning av högteknologisk apparatur är vanlig och nödvändig. När teknisk apparatur 

används bör inte patienten lämnas utan uppsikt. För att patienten inte själv ska försöka 

handha apparaturen är det viktigt att instruera patienten. När kunskap saknas om 

apparaturen finns ingen insikt i vilka risker som föreligger. Om det finns behov av att 

lämna patienten under pågående övervakning så måste patienten få information om vad 

som får respektive inte får göras. Teknisk apparatur är ett viktigt hjälpmedel men kan 

aldrig ersätta en människa (Jacobson & Öberg, 2013). 

 

2.3.1 Intensivsjukvård ur ett patientperspektiv 

Arbetet med en svårt sjuk patient på en intensivvårdsavdelning kan vara utmanande för 

sjukvårdspersonal. Intensivsjukvård vänder sig till en patient med nedsatt förmåga att 

vara delaktig i sin egen vård. Patienten har på grund av pågående nedsatt hälsotillstånd 

inte möjlighet att kommunicera med sjukvårdspersonal. Intensivvårdssjuksköterskan kan 

därför ha svårigheter i att få patienten delaktig (Schandl, Falk & Frank, 2017). 

Betydelsefulla faktorer för patientens delaktighet är en lugn framtoning och ögonkontakt 

av intensivvårdssjuksköterskan (Kvangarsnes, Torheim, Hole & Öhlund, 2013). 

 

Patienten beskriver den tekniska miljön på intensivvårdsavdelningen som oförståelig och 

skrämmande. Vårdrummet beskrivs som kallt och sterilt i vilket patienten upplever sig 

som ett objekt för vården i ständig övervakning (Almerud, Alapack, Fridlund & 

Ekebergh, 2007; Meriläinen, Kyngäs & Ala-Kokko, 2013). Patienten känner sig även som 

ett subjekt för vårdarens maktövertag (Almerud et al., 2007). Miljön beskrivs som 
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stressig, med människor överallt, mycket teknik och ljud av olika slag. Patienten uttryckte 

dödsångest samtidigt som rädsla blandades med gråt (Meriläinen et al., 2013).  

 

Kritisk sjukdom kan medföra att patienten har svårigheter att kämpa på egen hand och är 

beroende av vårdarens omvårdnad. Patienten saknar kontroll över situationen vilket 

äventyrar integritet och inflytande. Det är den tekniska apparaturen snarare än vårdaren 

som bestämmer och ger anvisningar i patientens vård. Patienten får inte möjlighet att delta 

i behandlingsåtgärder, utan ses som en diagnos och inte som en människa. Patienten är 

beroende av någon annans administration av läkemedel och skötsel av den tekniska 

apparaturen då många behandlingar som patienten får på en intensivvårdsavdelning är 

teknikrelaterade. Detta ses som ett tvingat beroende som skapar ett lidande för patienten. 

Kroppen är uttömd på krafter och patienten är helt beroende av någon annan. Patientens 

val av att lägga sin kropp i den tekniska apparaturens händer känns förutbestämd vilket 

gör patienten mindre självständig. Att bli sedd är något som patienten saknar trots ständig 

observation och övervakning. Patienten får känslan av att vårdaren pratar över huvud, när 

de pratar om dig och inte med dig. Vårdaren uppvisar en vaksamhet över den tekniska 

apparaturen och patientens egen upplevelse uppmärksammas mer sällan. Mot bakgrund 

av detta så påverkar tekniken miljön på en intensivvårdsavdelning (Almerud et al., 2007). 

 

2.3.2 Operationssjukvård ur ett patientperspektiv 

Operationer genomförs på en högteknologisk avdelning, därav ställs det särskilda krav på 

utformningen av en operationsavdelning. Operationer ska genomföras med minsta 

möjliga risk för patienten, så att ingen vårdskada uppstår. Övrig verksamhet på sjukhuset 

är skild från operationsavdelningen, för att förhindra smittspridning (Synnøve Brekken & 

Myklestul Dåvøy, 2012). När operationssjuksköterskan tar emot patienten på 

operationsavdelningen så påbörjas den intraoperativa fasen. Målet med fasen är den 

anestesiologiska behandlingen och utförandet av operationer, baserade på patientens 

värdighet och behov. Operationssjuksköterskan har en skyldighet att finnas där för 

patienten eftersom patienten befinner sig i en utsatt situation och i en främmande miljö 

(Lindwall & Von Post, 2008). 

 

I den perioperativa fasen upplever patienten ångest, rädsla, maktlöshet och 

kontrollförlust. Detta är faktorer som kan leda till olika stressreaktioner, inverkan på det 

postoperativa förloppet och patientens känsla av trygghet. Patienten upplever också oro 

för operationens resultat och om hänsyn kommer tas till patientens självbestämmande. 

Det har visat sig att integritet, upprätthållande av autonomi och kontroll är faktorer som 

är väldigt angelägna för patienten (Rhodes, Miles & Pearson, 2006). När en operation ska 

utföras känner ofta patienten kontrollförlust, eftersom patienten saknar visuell kontroll av 

vad som sker i den tekniskt avancerade miljön (Karlsson, Ekebergh, Larsson Mauléon & 

Almerud Österberg, 2012). Patienten upplever situationen på en operationsavdelning som 

påfrestande eftersom patienten inte har någon erfarenhet av att opereras. Patientens 

erfarenheter, resurser och tillstånd påverkar sättet att hantera situationen. Patienten som 

är kritiskt sjuk har svårigheter att hantera en situation på egen hand. Resurser och behov 

kan hastigt förändras och i samband med det upplevs förlust av kontroll (Hansen, 2012). 

Av olika anledningar så upplever patienten stress i samband med operation och förmågan 

att hantera stressen varierar (Stirling, 2006).  

 

I operationssalen upplevs miljön som varm och trygg samtidigt som miljön känns steril. 

Patienten känner välbefinnande när operationssjuksköterskan uppvisar kunskap och 

kompetens samt närvaro. Kommunikation under pågående operation fick patienten att 

känna sig delaktig, vilket gjorde att patienten kunde känna sig mer avslappnad. Trots 
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kommunikation infann sig känslan av ensamhet eftersom patienten bara kunde höra vad 

som hände. Vårdarens omvårdnad beskrivs som professionell vilket skapade förtroende 

för vårdaren och ett lugn hos patienten. Konversationen med anestesisjuksköterskan 

skapade samhörighet och tiden gick fort (Bergman, Stenudd & Engström, 2012). 

Patienten tycker att vårdaren bör koncentrera sig på det som ska göras så att det blir rätt 

gjort och därför intog patienten medvetet en osynlig roll i operationssalen (Karlsson et 

al., 2012). Teknik och effektivitet genomsyrar arbetet på en operationsavdelning och 

patienten kände att vårdpersonalen endast ägnade sig åt deras kroppar. Patienten upplevde 

att fokus låg på tekniken och inte på människan i sig. Intima kroppsdelar blottas och 

känslan av att känna sig hel försvinner (Hansen, 2012).  

 

2.4 Skyldigheter och rättigheter 

Patienten har en lagstadgad rätt att vara delaktig. Trots det har flera studier visat att det 

kan vara problematiskt att uppnå delaktighet och att delaktighet som begrepp är diffust 

och svårt att förstå (Al Mutair, Plummer, O’Brien & Clerehan, 2014; Schandl et al., 

2017). Patienten och sjuksköterskan menar att delaktighet kan ha olika betydelse och att 

patienten bör ha rätt till att vara delaktig i sin egen vård. Flertalet studier visar att 

patientens behov av delaktighet är omfattande i hälso- och sjukvården. Det tas dock föga 

hänsyn till patientens delaktighet och delaktighet anses inte tillgodoses på ett 

tillfredsställande sätt (Eldh, 2006a). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) menar att 

vård ska bedrivas utifrån patientens rätt till självbestämmande och integritet. 

Socialstyrelsens upplysningstjänst (personlig kommunikation, 22 december 2017) 

förklarar delaktighet med ledning av Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659) och 

Patientlagen (PL, SFS 2014:821). 

 

PSL (SFS 2010:659) innebär att vård ska bedrivas i syfte att visa respekt samt omtanke 

och om möjligt ge vård i samråd med patienten. Enligt 3 kap. 4 § i PSL ska vårdgivaren 

“ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet”. PL 

(SFS 2014:821) är en lag som tagits fram för patienten, för att främja delaktighet, 

integritet och självbestämmande. Patientens ställning i vården ska även stärkas och 

tydliggöras. Enligt 5 kap. 1 § i PL ska vården “så långt som möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten”. Hänsyn ska tas till patientens individuella 

förutsättningar och behov så att patienten själv kan medverka och utföra vård- och 

behandlingsåtgärder. Patienten har även rätt till information, vad gäller 

behandlingsförlopp, förebyggande metoder och hälsotillstånd.  

 

Hälso- och sjukvårdens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet (SOSFS 2005:12) 

anges det i 4 kap. 1 § att “patienten och närstående informeras och görs delaktiga” om 

inte någon annan lag sätter sig emot detta såsom sekretesslagen. Föreskriften säkerställer 

även att patientens integritet respekteras och att patienten bemöts med värdighet. Enligt 

PL (SFS 2014:821) bör närstående ges möjlighet att medverka i vården. 
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3. Teoretisk referensram 
Fenomenologisk filosofi ligger till grund för livsvärldsperspektivet. Livsvärlden som 

forskningsansats innebär att analysera, beskriva och försöka skapa sig en förståelse för 

den. Genom att lyssna på patientens berättelse ges tillträde till patientens livsvärld, som 

är unik för varje patient (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

 

3.1 Livsvärld 

Människans erfarenhet, förståelse och livssyn inverkar på hur något kan tillgodogöras. 

Livsvärlden ligger till grund för hur kunskap erhålls. Hur människan närmar sig själv, 

andra och omvärlden beror på livsvärlden. Livsvärlden utgörs av individuell erfarenhet 

som i sin tur påverkas av vad människan gör i olika situationer och i mötet med andra. 

Världen delas av alla och människan närmar sig den på olika sätt. Livsvärlden beskrivs 

vara den värld som alla tillsammans lever och umgås i (Ekebergh, 2017; Jacobsen, 2003). 

Genom livsvärlden söker människan meningen med livet (Dahlberg et al., 2003). 

 

Den grundläggande människobilden påverkar genomförande och planering av det 

kliniska vårdarbetet. När människans kropp är i fokus kan sjuksköterskan få förståelse 

och kunskap för hur patienten upplever sin kropp. Sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

innebär nära kontakt med den levande kroppen. Lidande och hälsa påverkar patientens 

upplevelse av sin kropp (Lindwall, 2017). Det är betydelsefullt för patienten att bli vårdad 

som en sammanhållen enhet eftersom det har betydelse för upplevelsen av lidande och 

hälsa. Patienten har tillgång till livet genom sin kropp och det finns en önskan om att leva 

i sin kropp, eftersom den anses unik (Eriksson, 1984; Lindwall, 2017). 

 

3.2 Subjektiv kropp 

Människan är ande, kropp och själ (Arman, 2015a; Lindwall, 2017). Kroppen är subjektiv 

och inrymmer minnen, upplevelser och erfarenheter (Arman, 2015a). Patienten vill inte 

enbart bli betraktad utifrån sin sjukdom utan vill bli sedd med utgångspunkt i den levda 

kroppen. Kroppen ska ses som en helhet utifrån människans egna krav. Patienten får 

tillgång till världen genom sin kropp och förmedlar sig med världen genom kroppsspråk 

och kroppsliga rädslor (Lindwall, 2017). Det är genom den subjektiva kroppen som 

människan får tillgång till livsvärlden. Livsvärlden är beroende av den subjektiva kroppen 

och påverkas när kroppen utsätts för sjukdom. I samband med sjukdom så förlorar 

människan kontrollen över sin kropp (Dahlberg et al., 2003). 

 

3.3 Vårdrelation 
Vårdrelationen kan ses som en grundläggande del i mötet med patienten där relationen 

mellan patient och vårdare används som ett verktyg för att skapa en känsla av hälsa hos 

patienten. En vårdrelation kan dock vara dålig och orsaka lidande hos patienten. Den goda 

vårdrelationen tillåter vårdgivaren att ta del av patientens livsvärld och skapar 

möjligheten att vårda patienten ur ett livsvärldsperspektiv (Snellman, 2009). Ett 

livsvärldsperspektiv kan leda till en bredare och djupare vård för patienten, där patienten 

upplever sig delaktig och uppmärksammad i vårdandet (Dahlberg, Todres & Galvin, 

2009). Det vårdvetenskapliga perspektivet innebär att helt och hållet vara närvarande som 

vårdare i mötet med patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdaren behöver skapa ett 

möte med patienten för att ge patienten möjlighet att delge sina kunskaper om sin 

sjukdom. Vårdarens erfarenhet är betydelsefull för att kunna möta patientens behov och 

upplevelser. Patientens erfarenhet och upplevelser kan tillvaratas när omvårdnad ges 

utifrån patientens livsvärld. Ur en hälsofrämjande ståndpunkt bör livsvärlden utgöra 
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grunden för vårdarens arbete, för att ge god vård och främja patientens egenvård 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Genom att ingå i en vårdrelation får patienten möjlighet till 

självbestämmande, delaktighet och ett aktivt deltagande där utgångspunkten för 

vårdandet grundar sig i patientens livsvärld (Snellman, 2009). 

 

4. Problemformulering 
Begreppet delaktighet beskrivs som mångtydigt och det saknas en entydig definition trots 

tidigare försök att definiera begreppet. Avsaknaden av en entydig definition kan påverka 

patientens möjlighet till delaktighet, hälsa och egenvård. Patienten i den högteknologiska 

vårdmiljön behandlas ofta som objekt och blir en passiv mottagare. Den tekniska 

apparaturen skapar en barriär mellan patient och intensiv- och operationssjuksköterskan.  

En mer bestämd definition av begreppet kan underlätta och vägleda intensiv- och 

operationssjuksköterskan i arbetet att göra patienten delaktig. En begreppsdefinition kan 

även öka förståelsen och kunskapen om delaktighet i en högteknologisk miljö inom 

tekniska specialiteter. Delaktighet dyker ofta upp i litteratur, författningssamlingar och 

vetenskapliga tidskrifter och förståelse för begreppet ses som en grundläggande faktor för 

intensiv- och operationssjuksköterskan i arbetet att göra patienten delaktig. Det kan anses 

svårgripbart att skapa delaktighet för patienten när begreppet är så pass mångbottnat. När 

delaktighet förtydligas kan förståelsen för begreppet öka och skapa förutsättningar i 

intensiv- och operationssjuksköterskans arbete för att göra patienten delaktig ur ett 

livsvärldsperspektiv. 

 

4.1 Syfte 

Syftet är att förtydliga innebörden av begreppet delaktighet ur ett vårdvetenskapligt 

perspektiv. 
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5. Metod 
En begreppsanalys används för att upptäcka ett begrepps innebörd och förstå dess 

kontext. För att vidare kunna utgöra en bas inom ett aktuellt vetenskapsområde ska 

begreppet vara väl definierat och precist (Sivonen, 2017). Vårdforskarna Walker och 

Avant (2014) menar att en begreppsanalys används för att bryta ner ett svårdefinierat 

begrepp i mindre beståndsdelar. Detta för att lättare förstå dess innebörd. Vidare kan en 

begreppsanalys användas för att skapa ett gemensamt språk inom vårdvetenskap och på 

så sätt skapa en djupare förankring av evidens (Segesten, 2017; Walker & Avant, 2014). 

 

Begreppsanalys som metod är speciellt framtagen för att användas inom vårdvetenskap 

och omfattas av åtta olika steg (Walker & Avant, 2014). Metodens olika steg presenteras 

nedan för att få en förståelse i hur processen leder fram till definitionen av begreppet. 

Stegen genomförs en och en. Ibland finns behov av att gå tillbaka till tidigare steg. Detta 

förutsätts vara en del av processen (Walker & Avant, 2014). 

 

 

Figur 1. En modifierad översikt av Walker och Avants (2014) åtta steg. 

 

 

Steg 1. Ett begrepp tillämpas lämpligen utifrån den egna verksamheten eller 

yrkesområdet. Begreppet ska ha relevans, vara väl avgränsat, samt hanterbart. I 

bakgrunden presenteras resonemanget till valt begrepp; delaktighet (Walker & Avant, 

2014). 

 

“It is best to choose a concept in which you are already interested, one that 

is associated with your work, or one that has always “bothered” you” 

(Walker & Avant, 2014, s. 166) 
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Steg 2. Detta steg härleder till syftet, där det preciseras och tydliggörs. Syftet ska följa 

analysens steg tydligt. Under analysprocessen kan irrelevanta innebörder av begreppet 

framträda, därav är det viktigt att syftet är tydligt (Walker & Avant, 2014). 

 

Steg 3. I detta steg finns hjälp att tillgå i form av ordböcker, lexikon och annan tillgänglig 

litteratur. Detta för att få information om begreppet. Här begränsas inte 

informationsflödet eftersom tanken är att ta fram all tänkbar information. Trots detta görs 

vissa begränsningar utefter förutbestämda inklusions- och exklusionskriterier. Detta 

presenteras under rubriken datainsamling (Walker & Avant, 2014). 

 

Steg 4. Här tas begreppets definierande attribut fram, vilka är själva kärnan i analysen av 

begreppet. Attributen bestäms i relation till syftet och grundar sig på de mest frekventa 

egenskaper, betydelser och beskrivningar som framträtt i steg tre. Det är fördelaktigt om 

attributen är få till antalet och samtidigt kunna beskriva begreppets innebörd. Attributen 

är inte bestående utan kan ändras beroende på vilken kontext som används. Val av attribut 

bestäms på egen hand för att kunna besvara syftet (Walker & Avant, 2014). 

 

Steg 5. För att få en bild av när begreppet efterlevs konstrueras ett modellfall. För att 

tydligt visa på hur begreppet kan efterlevas i verkligheten är detta modellfall beskrivet i 

en vårdkontext. Modellfallet är fiktivt men kan tas från litteraturen eller verkligheten. 

Alla begreppets attribut kommer till användning i modellfallet och är alltså ett scenario. 

Modellfallet ska vara övertydligt för att öka förståelsen för begreppet och dess innebörd 

(Walker & Avant, 2014). 

 

“Well, if that isn’t an example of it, then nothing is” - Wilson (1963) 

(Walker & Avant, 2014, s. 169) 

 

Steg 6. Här presenteras och beskrivs gränsfall och motsatsfall. Ett gränsfall beskriver ett 

scenario där en majoritet av begreppets attribut finns representerade, men inte alla. Detta 

för att visa vad som skiljer det valda begreppet från liknande begrepp och visa på 

situationer då begreppets attribut inte efterlevs. Ett motsatsfall visar vad begreppet inte 

har för attribut och står i motsats till det valda begreppet. Genom att sätta upp ett gränsfall 

och motsatsfall dras tydligare linjer till vad begreppet är och hur det kan beskrivas 

(Walker & Avant, 2014). 

 

Steg 7. Detta steg görs ofta lättvindigt eller inte alls. Detta steg är av vikt för att förstå i 

vilka sammanhang begreppet uppstår, därför identifieras förutsättningar och 

konsekvenser för begreppet. Vilka förutsättningar krävs för att begreppet ska kunna 

uppstå? Vilka konsekvenser får användningen av begreppet? (Walker & Avant, 2014). 

 

Steg 8. Här kartläggs den empiriska datan som framkommer i analysen och visar på när 

begreppet inträffar i verkligheten. Genom att visa hur begreppet används i vardagen kan 

det synliggöras och definieras. Datan som framkommit i steg tre till sju omfattas av 

resultatet och redovisas under rubriken resultat. Den empiriska datan redovisas i 

resultatdiskussionen och har därför ingen egen rubrik under resultatet med anledning av 

att kontexten inte styr begreppets innebörd (Walker & Avant, 2014). 

 

5.1 Datainsamling och urval 

Begreppets samtliga infallsvinklar har granskats och identifierats (Walker & Avant, 

2014). För att få en historisk och nutida synvinkel på resultatet har verk och vetenskapliga 

artiklar inte haft någon begränsning vad gäller publicering- och utgivningsår. 
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Begränsning av sökningar har gjorts med anledning av rimligheten inom tidsramen, en 

vetenskaplig ansats och att minska ett eventuellt vilseledande resultat. Förutbestämda 

källor har valts bort; avhandlingar, dagstidningar, fack- och läroböcker, radio/television, 

rapporter, skönlitteratur och översättning av begreppet från svenska till engelska (Walker 

& Avant, 2014). 

 

Lexikon och ordböcker har samlats in manuellt. Elektronisk metasöktjänst via 

Linnéuniversitetets bibliotek har använts som sökhjälp för att finna tillgängliga lexikon 

och ordböcker. Urvalet av dessa har setts som en omfångsrik process. Ett begrepp kan 

förändras över tid och kan lättare kartläggas med hjälp av dess olika utgivningsår. 

Samtliga funna verk har därför inkluderats i resultatet (Walker & Avant, 2014). Det som 

legat till grund för urvalet är att begreppet delaktighet funnits beskrivet. 

 

Vetenskapliga artiklar har sökts elektroniskt i databaserna Cinahl och PubMed. Valet av 

databaser har ansetts lämpliga eftersom de innehåller ämnena hälsa, omvårdnad och 

medicinsk vetenskap (Östlundh, 2017). Sökorden har tagits fram med hjälp av 

databasernas ämnesordlistor och presenteras i en sökmatris (Bilaga A). Kriteriet var att 

det skulle ge svar på frågan `vad är delaktighet? .́ Detta i relation till begreppets 

förståelse. Andra begränsningar är enligt Walker och Avant (2014) inte av vikt eftersom 

syftet är att kunna definiera och klargöra ett begrepp. Initiala sökord har använts såsom 

`Consumer Participation  ́ samt `Patient Participation  ́ och gav ett ohanterligt antal 

sökträffar. Med anledning av detta så gjordes en testsökning, inom kontexten intensiv- 

och operationssjukvård. Detta för att få en uppfattning om hur mycket forskning det fanns 

inom den kontexten. Det tillkom därför sökord samt operatorerna AND och OR för att 

begränsa sökområdet (Östlundh, 2017). Testsökningen gav färre antal sökträffar och 23 

artiklar valdes ut för vidare läsning i fulltext. Efter läsning i fulltext valdes fyra artiklar 

ut eftersom det kunde konstateras att de svarade till begreppsanalysens syfte. En 

kompletterande manuell sökning gjordes eftersom det är en effektiv metod som bör 

användas vid informationssökning. Referenslistor granskades för att finna fler värdefulla 

referenser (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016; Östlundh, 2017). Den 

manuella sökningen gav ytterligare nio artiklar som kom att ingå i begreppsanalysens 

resultat. Urvalets artiklar svarade till syftet trots spridd kontext. Enligt Walker och Avant 

(2014) så är inte kontexten det centrala i en begreppsanalys, utan att fokus bör ligga på 

begreppets innebörd. Utvalda artiklar har varit etiskt granskade och uppfyller kraven för 

refereegranskning (Ulrichsweb, 2018). Artiklarna presenteras i en artikelmatris (Bilaga 

B). Artiklarnas vetenskapliga kvalité har bedömts utifrån modifierade 

bedömningskriterier, men ingen systematisk kvalitetsgranskning har genomförts (SBU, 

2017b).  

 

5.2 Dataanalys 

De lexikala och litterära delarna har analyserats var och en för sig. Analysen grundar sig 

på ett induktivt arbete och därför har förförståelse och förutfattade meningar åsidosatts 

(Polit & Beck, 2016). 

 

Steg 1 till 2. Dessa steg presenteras i inledningen samt i bakgrunden. 

 

Steg 3. Lexikon och ordbokens definitioner och betydelser har sammanställts i en 

resultattabell (Bilaga C). Beskrivningarna av delaktighet redovisas under rubriken resultat 

i form av en strukturerad tabell utifrån ord, verk och årtal. För att få en bättre överblick 

valdes resultatet att visas i en tabell. Med hjälp av sammanställningen kunde 

orddefinitioner tas fram och jämföras mellan de olika verken. Det har även gjorts en 
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analys av synonymordböcker, för att finna närliggande och besläktade ord (Bilaga C). Ett 

begrepp kan bestå av flera led, därför har begreppet även undersökts i varje ordled och 

redovisas under rubriken resultat (Segesten, 2017). 

 

Artiklarna har lästs individuellt i sin helhet flertalet gånger i relation till metodens olika 

steg. Kontinuerligt under analysens gång har diskussion förts. Läsningen har ökat 

förståelsen för innebörden samt skapat en helhetsbild över begreppet delaktighet. 

Meningar som besvarat begreppsanalysens syfte har markerats med färgpenna. Därefter 

har en gemensam diskussion ägt rum där en konstruerad resultattabell använts som 

hjälpmedel för att redovisa vissa delar av resultatet. Orden som redovisas i tabellen har 

framträtt under läsningens gång som de mest förklarande faktorerna för innebörden av 

delaktighet (Bilaga D). Orden beskrivs i löpande text utifrån analysens tio framtagna 

faktorer. 

 

Steg 4. Utifrån framträdande faktorer i analysens tredje steg har begreppets attribut 

definierats (Walker & Avant, 2014). Beskrivning av begreppets attribut är enligt Walker 

och Avant (2014) det centrala i begreppsanalysen. Tabeller och färgmarkeringar från steg 

tre har använts. En kompletterande läsning av artiklarna i fulltext ansågs nödvändig för 

att få en slutgiltig helhetsbild. Därefter har utfallet diskuterats. Centrala innebörder och 

faktorer har framträtt mot bakgrund av faktorernas förekomst i tabeller och texter. Det 

resulterade i fem attribut. 

 

Steg 5 till 6. Typfall, motsatsfall och gränsfall har utformats tillsammans och bygger på 

en fiktiv berättelse. Framtagna attribut har inkluderats samt kontexten intensiv- och 

operationssjukvård. Med hjälp av exemplifierande fall så har attributen kunnat 

synliggöras (Walker & Avant, 2014).  

 

Steg 7. Denna analys avspeglar tidigare analys och kompletterande läsning. 

Färgmarkeringar för förutsättningar och konsekvenser har gjorts i artiklarna och därefter 

har en dialog förts kring dessa. Detta för att komma fram till om meningens innebörd 

beskriver förutsättning respektive konsekvens för delaktighet. 

 

Steg 8. Empirin redovisas i resultatdiskussionen och har därför ingen egen rubrik under 

resultatet. Delaktighet beskrivs utifrån kontexten intensiv- och operationssjukvård. 

 

5.3 Forskningsetiska överväganden 

Forskning är betydelsefullt för människan och samhällsutvecklingen. På lång sikt så 

påverkas samhället av forskningen och därför är det viktigt att ta hänsyn till frågor som 

rör etik. Det finns ett berättigat krav på att forskning ska bedrivas utifrån ett 

samhällsperspektiv, där forskning ska uppfylla hög kvalité och vara inriktad på centrala 

frågor såsom utveckling av kunskap och metoder. Ett etiskt förhållningssätt har tillämpats 

vid textläsning utifrån de forskningsetiska kraven. Det innebär att texterna har lästs med 

respekt för att uppfylla de etiska principerna och skapa tillförlitlighet i resultatet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Etik beskrivs som moraliska värderingar som bör beaktas 

eftersom det finns juridiska, professionella och sociala skyldigheter när människan 

inkluderas i forskning. En variation av etiska koder har utvecklats med hänsyn till 

mänskliga rättigheter, för att skapa riktlinjer inom forskning. Det etiska förhållningssättet 

har inte låtit sig påverkas av känslor eftersom det anses etiskt fel. För att behandla 

insamlad information förtroendefullt så har ett ärligt förhållningssätt tillämpats (Polit & 

Beck, 2016).  
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6. Resultat 
I steg tre presenteras resultatet från den lexikala och litterära analysen i Walker och 

Avants (2014) metod. Den lexikala analysen omfattar elva verk, där begreppets 

förändring över tid och historiska bakgrund presenteras. Den litterära analysen inkluderar 

13 vetenskapliga artiklar från Australien, Finland, Sverige och USA. I steg fyra har den 

lexikala och litterära analysen studerats för att definiera begreppets attribut och skapa en 

djupare förståelse för begreppet (Walker & Avant, 2014). 

 

6.1 Lexikal analys 

Den lexikala information som samlats in presenteras nedan i tabell- och textform. 

Begreppet har brytits ner och ursprunget har kartlagts. Den lexikala delen utgör en del 

utav steg tre i metodens åtta steg (Walker & Avant, 2014). Enligt Svenska akademiens 

ordböcker (2018a) är begreppet delaktighet ett substantiv bestående av ordledet del -akt 

-ig -het.  

 

Del 

Substantivets del hänvisar till något som ingår i en helhet. Del beskriver även en viss 

mängd av något större och även som en mätindikation för lika del - ar (Norstedts svenska 

ordbok 2004; Svenska akademiens ordböcker, 2018b). 

 

Akt 
Akt är ett substantiv som föranleder en utförd handling. Ordet kan spåras till år 1618 och 

det latinska ordet Actus (Svenska akademiens ordböcker, 2018c). En akt är även en 

avgränsad huvuddel i ett skådespel eller högtidlig förrättning (Norstedts svenska ordbok, 

2004). 

 

Delaktig 
Delaktig hänvisar till någon eller något som medverkar i något och sträcker sig tillbaka 

till 1472 och innebar ursprungligen behäftad med, det vill säga att det hängde ihop med 

något annat. Delaktig beskrivs ofta inom en juridisk mening där det hänvisas till att vara 

inblandad i brott (Svenska akademiens ordböcker, 2018d). 

 

6.1.1 Etymologisk analys 

Delaktighet är ett plattyskt låneord som kan spåras tillbaka till 1517 då det stavades 

`Delaktogher  ́ och hade en mer biblisk innebörd än det har i modern tid (Söderwall, 

1885). Svensk ordbok (2009) menar att begreppet delaktighet har använts längre tillbaka 

i historien och hänvisar till Heliga Mechtilds uppenbarelse som skrevs redan år 1469. Så 

tidigt som 1526 beskrivs delaktighet som ett förhållningssätt och egenskap (Ordbok, 

1925). Delaktighet förknippades ofta med religiösa tankar om att ta del utav den heliga 

anden och jesu kropp, även i bön (Ordbok, 1925; Söderwall, 1885). Vidare menar Svensk 

ordbok (1986) och Nationalencyklopedins ordbok (1995) att begreppet innebär en aktiv 

medverkan. Nationalencyklopedins ordbok (1995) menar även att begreppets innebörd 

innefattar en känsla av att vara till nytta och att ha medinflytande. Svenska akademiens 

ordbok (2018a) uppdaterade sin definition av ordet delaktighet senast 1909, gentemot 

Svensk ordbok (2009) som utökade begreppet med benämningen `Medansvar´ från den 

tidigare upplagan (1986). 

 

Begreppet delaktighet sammanfattas som förhållandet eller egenskapen att vara delaktig 

(Svenska akademiens ordböcker, 2018a). Svensk synonymordbok (1992) drar paralleller 

till deltagande, meddelaktighet och även medbrottslighet som har en mer juridisk 
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egenskap. Strömberg (1998) likställer delaktighet med ord som medverkan och 

komplicitet. Strömberg (1998) får medhåll av Svensk synonymordbok (1992) med att 

beskriva delaktighet som att ha en andel i något. 

 

Tabell 1- Ordböcker 

 

Söderwall (1885) Delaktogher - år 1517. 

Ta del av bön. 

Nusvensk ordbok (1919) Ansvar. 

Inblandad i. 

Ordbok (1925) Förhållande i egenskap att vara delaktig. 

Ta del av jesu kropp/heliga anden. 

Att vara med om/medverka i en handling. 

Ha att göra med/Befatta sig med. 

Gemensamhet/gemenskap. 

Illustrerad svensk ordbok (1964) 

Förhållande eller egenskap att vara delaktig. 

Stora ordlistan (1978) 
Som har del i. 

Inblandad. 

Nusvensk ordbok (1981) Ansvar. 

Svensk Ordbok (1986) 
Aktiv medverkan. 

Nationalencyklopedins ordbok (1995) Aktiv medverkan. 

Ha medinflytande. 

Känsla av att vara till nytta. 

Svensk Ordbok (2009) Aktiv medverkan. 

Medansvar. 

Känsla av att vara till nytta. 

 

6.2 Litterär analys 

Den litterära analysen har delats upp i underrubriker för att tydliggöra innebörden av 

begreppet och utgör andra delen av steg tre i metodens åtta steg (Walker & Avant, 2014). 

Begreppet delaktighet presenteras utifrån tio framtagna faktorer som beskriver `vad är 

delaktighet? .́  

 

6.2.1 Eget ansvar 

Patienten upplevde delaktighet när eget ansvar fanns i vårdsituationen. Patienten beskrev 

delaktighet genom att acceptera och ta ansvar. För att kunna ta ansvar menade patienten 

att samspelet mellan patient och sjukvårdspersonal var betydelsefullt. När patienten tog 

eget ansvar så kunde ett aktivt deltagande i den egna vården möjliggöras. Patienten kunde 

utföra vissa handlingar både före, under och efter sin sjukhusvistelse (Aasa, Hovbäck & 

Berterö, 2013; Eldh, Ehnfors & Ekman, 2006c).  

 

“I Knew that I had to be active, so instead of taking the lift I took the stairs. 

I stopped to rest because I had in my mind not to overexert but still to  

recover” (Eldh et al., 2006c, s. 48)  
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Sjuksköterskan och patienten framställdes ha ett delat ansvar för vården, där det fanns ett 

behov av att som sjuksköterska ge stöd till patienten i att ta ansvar (Sahlsten, Larsson, 

Lindencrona & Plos, 2005).  

 

6.2.2 Kunna uttrycka sina behov 

Genom kommunikation fick patienten sin röst hörd i sin egen vårdsituation genom att 

ingå i en dialog med vårdpersonalen (Aasa et al., 2013; Eldh, Ekman & Ehnfors., 2010; 

Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007; Lindberg, Sivberg, Willman & 

Fagerström, 2015; Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane & Chaboyer., 2015a; Tobiano, 

Bucknall, Marshall, Guinane & Chaboyer., 2015b). Delaktighet införlivades när patienten 

kunde få uttrycka sina behov (Frank, Asp & Dahlberg, 2009; Lindberg, Persson, Hörberg 

& Ekebergh, 2013). Möjligheten att uttrycka sina behov infann sig när patienten gavs 

utrymme att ställa frågor och själv efterfrågade information om sin situation (Frank et al., 

2009). Patienten ansåg det betydelsefullt att bli lyssnad till och få sin röst hörd för att 

känna delaktighet. Det fanns även ett behov av att få uttrycka sina behov (Lindberg et al., 

2013). 

 

6.2.3 Att bli sedd  

Att bli sedd beskrevs som en upplevelse av att personalen synliggjorde personen bakom 

sjukdomen och symtomen (Aasa et al., 2013; Eldh et al., 2010; Larsson et al., 2007). 

Genom att se och lyssna till patientens situation och berättelse kunde patienten känna sig 

sedd (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2006b). Patienten uppgav att det kändes betydelsefullt att 

bli behandlad individuellt och att bli sedd, eftersom det ökade upplevelsen av delaktighet 

(Aasa et al., 2013; Eldh et al., 2006c; Frank et al., 2009; Larsson et al., 2007).  

 

6.2.4 Respekt 

Patienten ska bli respekterad som människa med tilltro till att kunna fatta sina egna beslut 

lika mycket som sjukvårdspersonalen anses kunna fatta beslut som rör patienten. 

Patientens delaktighet beskrevs genom att bli uppmärksammad och att få sin önskan samt 

behov respekterade (Eldh et al., 2006c; Eldh et al., 2010). När patienten fick vara med 

och bestämma över sin vård så kunde patienten känna sig respekterad och synliggjord 

bakom sin sjukdom (Eldh et al., 2006b). Respekt var en förutsättning för förtroende med 

hänsyn till att möjliggöra delaktighet. När sjuksköterskan visade respekt gentemot 

patienten så skapades utrymme för kommunikation och återkoppling (Larsson et al., 

2007). 

 

6.2.5 Öppet klimat 

Delaktighet inträffade i ett öppet klimat som skapades när sjuksköterskan gjorde patienten 

delaktig genom humor, handledning och kommunikation. Den tillåtande atmosfären gav 

patienten utrymme att vara delaktig i beslutsprocessen av sin vårdsituation (Lindberg et 

al., 2015; Tobiano et al., 2015b). Delaktighet möjliggjordes när kunskap skapades i en 

stöttande och trygg miljö (Larsson et al., 2007).   

 

6.2.6 Kunskap 

Kunskap var betydelsefullt för patientens upplevelse av delaktighet. Genom att bli 

informerad om sin situation var det lättare att ta ställning till beslut i sin vårdsituation 

(Eldh et al., 2006b; Eldh et al., 2010; Hankela & Kiikkala, 1996; Happ, Swigart, Tate, 

Hoffman & Arnold, 2007; Larsson et al., 2007). Känslan av delaktighet skapades när 

patienten erhöll kunskap i form av information om sin situation och sjukdom (Eldh et al., 



  
 

15 

 

2006b; Eldh et al., 2010). Patienten använde sin kunskap om vårdsituationen för att hjälpa 

sjuksköterskan att ge rätt vård, på så vis var patienten styrande och delaktig i sitt vårdande. 

När patienten kände sig kunnig ökade utbytet av information mellan patient och 

sjuksköterska och skapade ett partnerskap. Patienten kände sig även delaktig då de fick 

kunskap som tidigare saknats. Kunskap var även viktigt för att uppnå inflytande och 

valmöjlighet (Eldh et al., 2006c; Tobiano et al., 2015a). 

 

6.2.7 Valmöjligheter 

Patientens valmöjligheter ökade med hjälp av information och var en bidragande faktor 

till känslan av att kunna påverka sin egen vård. Avsaknaden av kunskap om sin 

vårdsituation gjorde att patienten inte kunde ta informerade beslut om sin vård (Eldh et 

al., 2006b; Larsson et al., 2007; Sahlsten et al., 2005). 

 

6.2.8 Inflytande 

Patientens inflytande styrdes av olika förutsättningar; information, valmöjligheter, 

beslutsfattning och ansvar. För att få inflytande i sin vård var patienten tvungen att vara 

informerad om de olika aspekterna i sin vårdsituation. Patientens inflytande berodde på 

den enskilda vårdsituationen (Sahlsten et al., 2005). När patienten fick och uppmuntrades 

att ta plats i sin vårdsituation uppstod delaktighet (Lindberg et al., 2013). Patienten 

beskriver delaktighet som något de har och accepterar. Sjuksköterskan beskrev 

delaktighet som något de ger till patienten (Eldh et al., 2006c). Eldh et al. (2006b) beskrev 

delaktighet utifrån att tillåta patienten att vara med och bestämma. Tillåtelse beskrevs 

som att visa respekt gentemot patientens privatliv. 

 

”I 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, s. 509) 

 

Vidare uttryckte en patient;  

 

“When I could discuss my medication with my physician. My observations 

were considered and a suggestion for a solution developed” (Eldh et al., 

2006b, s. 508) 

 

6.2.9 Samarbete 

Det centrala i patientens delaktighet var kontakten med sjukvårdspersonal (Frank et al., 

2009). Delaktighet innebar att våga och att dela patientens oro, men även att bjuda in och 

tillåta patienten att vara delaktig (Sahlsten et al., 2005). Samarbetet hade betydelse för 

patientens delaktighet (Larsson et al., 2007; Lindberg et al., 2013; Lindberg et al., 2015). 

Samarbetet mellan patient och vårdgivare ansågs som ett gemensamt mål och beskrevs 

som en grundbult i upplevelsen av delaktighet. När vårdgivare och patient hade samma 

mål och tillsammans beslutade om ett genomförande ökade upplevelsen av delaktighet 

(Larsson et al., 2007; Lindberg et al., 2015). 

 

6.2.10 Maktbalans 

Det fanns en rådande maktbalans mellan patient och vårdpersonal. Denna maktbalans 

beskrevs som ett hinder som måste överträdas. Genom att samarbeta och arbeta mot 

samma mål uppstod en känsla av samhörighet mellan patient och vårdgivare (Eldh et al., 

2006c; Frank et al., 2009). Det var vårdgivaren som bestämde förutsättningarna för 

samarbetet och vårdgivarens inställning var avgörande för hur delaktighet och samarbete 

skulle utformas. Den patient som själv tog initiativ till att vara delaktig var också den som 
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vägrade att följa rådande vårdkultur. Patientens sätt att göra sig hörd och delaktig var 

genom att uppvisa sin existens (Frank et al., 2009). Delaktighet innebar att det fanns en 

vårdande relation och grundtrygghet för att patienten skulle kunna vägledas i sin situation 

(Lindberg et al., 2013). Partnerskapet ansågs vara en central och viktig del i patientens 

upplevelse av delaktighet i sin egen vård. Partnerskapet beskrevs som relationen mellan 

patient och vårdgivare där båda parter möts på samma nivå med lika villkor (Eldh et al., 

2010; Larsson et al., 2007; Lindberg et al., 2015; Sahlsten et al., 2005; Tobiano et., 

2015b). 

 

6.3 Definierande attribut av delaktighet 

Attributen tas fram och definieras i Walker och Avants (2014) fjärde steg. Genom 

noggrann läsning av den insamlade datan har attributen framträtt i analysen. Fem attribut 

för delaktighet har kartlagts; aktiv medverkan, bekräftelse, information, kommunikation 

och partnerskap. Attributen bygger på beskrivningar av begreppet och subjektiva 

upplevelser av innebörden av begreppet. Delaktighetens fem attribut är nära besläktade 

med varandra och utgör i sin helhet grunden för förekomsten av begreppet. Ett attribut 

kan inte på egen hand skapa förutsättningarna för delaktighet. 

 

6.3.1 Aktiv medverkan 

Begreppet delaktighet har tidigare beskrivits som ett substantiv med innebörden att vara 

inblandad i något (Nusvensk ordbok, 1919; Ordbok 1925; Stora ordlistan, 1978), vilket 

kan förklaras som en aktiv medverkan (Nationalencyklopedins ordbok, 1995; Svensk 

ordbok, 1986; Svensk Ordbok, 2009). 

 

Delaktighet uppstod när patienten var en aktivt medverkande part i vårdsituationen. 

Baserat på patientens förutsättningar var aktivt deltagande i möjlig mån en bidragande 

faktor till att uppleva delaktighet (Aasa et al., 2013; Eldh et al., 2006b; Eldh et al., 2010; 

Hankela & Kiikkala, 1996; Lindberg et al., 2015; Tobiano et al., 2015b). Patienten 

medverkade aktivt i sin egen vård när valmöjligheter och information gavs (Eldh et al., 

2006c; Sahlsten et al., 2005). Patientens aktiva medverkan beskrevs som 

tillhandahållning av olika valmöjligheter, där patienten fick ta egna beslut utefter de 

alternativ som presenterades (Larsson et al., 2007). Den patient som visade initiativ för 

medverkan hade ett högre krav på att få vara delaktig i sin egen vård (Hankela & Kiikkala, 

1996). Patientens egenansvar återspeglade ett engagemang i vården och visade på en aktiv 

medverkan (Aasa et al., 2013). 

 

6.3.2 Bekräftelse 

Bekräftelse beskrevs som en möjlighet för patienten att själv få applicera sina önskemål 

och sin erfarenhet på vårdsituationen (Larsson et al., 2007). Patienten hade en önskan om 

att bli sedd och få sina behov och viljor bekräftade av vårdpersonalen för att känna sig 

delaktig. Det ansågs betydelsefullt att bli sedd som individ och individuellt samt att få 

dela med sig av sina erfarenheter till sjukvårdspersonalen. Den patient som kände sig 

bekräftad upplevde i större grad en känsla av delaktighet (Aasa et al., 2013; Eldh et al., 

2010; Larsson et al., 2007; Lindberg et al., 2015; Tobiano et al., 2015b). 

 

“I felt that they listened to my symtoms and trouble. They explained what 

happened and what should happen and why. They were not too ‘stuck-up’ 

to listen to what I thought and felt about my body” (Eldh et al., 2006b, s. 

508) 
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Patienten förväntade sig att deras självständighet skulle tillåtas och uppmuntras av 

personalen. Genom bekräftelse bibehöll patienten sin självständighet och delaktighet 

kunde uppnås (Hankela & Kiikkala, 1996). Patienten kände sig själv delaktig när 

sjukvårdspersonal observerade deras kroppsspråk och erbjöd hjälp. Vidare utmärkte sig 

bekräftelse som en betydelsefull faktor för patientens delaktighet (Frank et al., 2009). 

Bekräftelse ledde till ett partnerskap och patientens egen vilja av att bli sedd som individ 

(Lindberg et al., 2015). 

 

6.3.3 Information 

Patienten måste känna att de har tillräckligt med information för att uppleva att de är 

delaktiga i sin vård (Eldh et al., 2006b; Eldh et al., 2010;  Hankela & Kiikkala, 1996; 

Happ et al., 2007; Larsson et al., 2007; Lindberg et al., 2015; Tobiano et al., 2015a). 

Information ansågs centralt för patienten för att kunna ta beslut och göra olika val i sin 

egen vård där tillgången till information hade en inverkan på patientens möjligheter att 

påverka sin vård (Eldh et al., 2006c; Sahlsten et al., 2005). Information födde kunskap 

både när det handlade om vårdsituationen och valmöjligheter som patienten hade att välja 

bland (Eldh et al., 2006b; Eldh et al., 2010). Kontinuerlig information under vårdtiden 

gjorde att patienten kunde omvandla information till kunskap (Hankela & Kiikkala, 

1996). Kunskap gjorde att patienten fick en fördjupad insikt i sin vårdsituation och på så 

vis kunde patienten känna sig delaktig (Eldh et al., 2010; Larsson et al., 2007). När 

information gav så att respondenten förstod och kunde hantera informationen, skapades 

förutsättningar för att uppnå delaktighet. Information som utgick ifrån patientens behov 

av kunskap ökade upplevelsen av delaktighet (Eldh et al., 2010). 

 

6.3.4 Kommunikation 

Kommunikation har återspeglats och beskrevs av patienten som att ha inflytande, 

egenansvar, uttrycka sina behov och ett öppet klimat. Kommunikationen innebar att både 

förstå och att bli förstådd. Kommunikation krävde både kontakt och dialog. Kontakt 

uttrycktes som en nödvändig förutsättning för ett aktivt deltagande (Sahlsten et al., 2005). 

Kommunikation var ett verktyg som skapade utrymme för patienten att ställa frågor och 

uttrycka sina behov samt gav patienten möjlighet att ta eget ansvar (Eldh et al., 2006c; 

Frank et al., 2009). Patienten kände sig bekräftad genom kommunikationen (Aasa et al., 

2013; Eldh et al., 2010; Larsson et al., 2007; Lindberg et al., 2015; Tobiano et al., 2015b). 

Kommunikationen med vårdpersonalen ansågs vara en grundpelare för att uppleva 

delaktighet i vården. Genom att kommunicera synliggjordes patientens vilja, tankar och 

önskemål (Aasa et al., 2013; Eldh et al., 2010; Larsson et al., 2007; Lindberg et al., 2015; 

Sahlsten et al., 2005; Tobiano et al., 2015a; Tobiano et al., 2015b). Kommunikation 

möjliggjorde även ett partnerskap mellan patient och sjuksköterska (Tobiano et al., 

2015b). Patientens delaktighet uppmuntrades med hjälp av kommunikation, där patienten 

gavs utrymme till att delge sin egen berättelse och därmed visades hänsyn till patientens 

individuella situation (Eldh et al., 2006c; Lindberg et al., 2013). 

 

6.3.5 Partnerskap  

Delaktighet blev möjligt när ett samarbete och en ömsesidig maktbalans ägde rum. 

Betydelsen av lyhördhet och att arbeta mot samma mål för att främja partnerskapet var 

centralt för att kunna arbeta för delaktighet (Eldh et al., 2006c; Frank et al., 2009). 

Delaktighet likställdes med partnerskap, där partnerskapet grundades i ett samarbete där 

vårdgivaren arbetade tillsammans med patienten för att uppnå ett gemensamt mål (Eldh 

et al., 2010; Larsson et al., 2007; Lindberg et al., 2015). Partnerskapet var betydelsefullt 
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för patientens känsla av förtroende för sjuksköterskan. Förtroende skapade en känsla av 

att kunna lita på den andra och möjliggjorde ett partnerskap (Larsson et al., 2007). 

 

“With the nurses I can help them. . . with what kind of dressings work the 

best. . . You give them information and they take that into account” 

(Tobiano et al., 2015a, s. 263) 

 

Delaktighet förklarades även som att ta del av något ihop med någon annan (Illustrerad 

svensk ordbok, 1964; Nationalencyklopedins ordbok, 1995; Ordbok, 1925). Strömberg 

(1998) drog paralleller mellan delaktighet och ordet kompanjonskap som sedan ställdes i 

likhet med ordet partner. Relationen mellan vårdgivare och patient beskrevs som ett 

partnerskap som beståndsdel för att uppnå delaktighet (Eldh et al., 2010; Larsson et al., 

2007; Lindberg et al., 2015; Sahlsten et al., 2005; Tobiano et al., 2015b). Genom stöd 

från sjuksköterskan byggdes successivt patientens egna ansvar upp via partnerskapet. 

Eget ansvar byggde på gemensam delaktighet där delaktighet sågs som något värdefullt 

och uppnåddes med hjälp av ett välfungerande samarbete mellan patient och 

sjuksköterska (Sahlsten et al., 2005; Tobiano et al., 2015a). 

 

“The nurse came to me when I couldn't cope anymore, we had a talk and 

she helped me overcome” (Larsson et al., 2007, s. 317) 

 

6.4 Fallbeskrivningar 

Följande fiktiva fallbeskrivningar beskrivs nedan utifrån de framtagna attribut för 

delaktighet enligt Walker och Avants (2014) femte och sjätte steg. 

 

Modellfall 
Heikki är 58 år och arbetar som lärare. Han har fru och tre vuxna barn. 

Heikki har under fyra års tid haft smärta i sin högra höft vid fysisk aktivitet 

och han har fått flera kortisonsprutor mot detta. Kortisonet har endast haft 

en tillfällig lindring av smärtan uttrycker Heikki och får vid en 

röntgenundersökning information om att hans högra höftkula är utsliten. 

Operation med implantat av en helprotes planeras inom kort. 

 

Idag ska Heikki opereras och står som första patient på dagens 

operationslista. Heikki har precis rullats ut från operationssalen och in på 

en postoperativ avdelning, där han ska ligga tills bedövningen i ryggen har 

släppt, förklarar operationssjuksköterskan. Intensivvårdssjuksköterskan på 

den postoperativa avdelningen välkomnar Heikki med att presentera sig för 

honom och rullar in hans säng på angiven plats. Operationssjuksköterskan 

meddelar Heikki och den mottagande intensivvårdssjuksköterskan att allt 

har gått som förväntat och rapporterar över operationens detaljer till 

intensivvårdssjuksköterskan. Heikki följer med i samtalet och intensiv- och 

operationssjuksköterskan involverar honom i överrapporteringen. Heikki 

är lite torr i munnen och ber om ett glas vatten, han får till svar att han 

måste vänta med att dricka tills spinalbedövningen har släppt men att han 

gärna får fukta munnen med en blöt tork som intensivvårdssjuksköterskan 

hämtar åt honom. Heikki tycker att det känns lite konstigt i benen när 

bedövningen släpper och han får hjälp av intensivvårdssjuksköterskan att 

ändra läge i sängen. Spinalbedövningen släpper fort och det ömmar lite i 

operationssåret. När han påtalar detta till intensivvårdssjuksköterskan får 



  
 

19 

 

han smärtlindring. Heikki kommer snart till ortopedavdelningen där 

lunchen väntar på honom. Han är hungrig. 

 

Gränsfall 
Heikki har i efterförloppet fått en kraftig infektion i operationssåret och 

måste läggas in på intensivvårdsavdelningen där han får behandling mot 

sepsis. Han blir snabbt försämrad i sitt allmäntillstånd och får en hel del 

farmaka. Läkaren på avdelningen förklarar för Heikki att han kanske 

kommer behöva opereras igen. Heikki uttrycker en vilja att inte behöva 

opereras i onödan och att han gärna behåller sin nya höft. Läkaren lovar 

Heikki att han endast ska opereras i nödfall. 

 

Intensivvårdssjuksköterskan på salen får en muntlig ordination på 

Ekvacillin två gram, tre gånger dagligen och Piperacillin/Tazobactam fyra 

gram, fyra gånger dagligen. Heikki ligger skönt i sängen när 

intensivvårdssjuksköterskan ska ge första dosen Ekvacillin och han känner 

sig väl omhändertagen på avdelningen. Intensivvårdssjuksköterskan ber 

Heikki räta lite på armen medan han får medicinen och Heikki lägger 

armen i rätt läge. Heikki känner sig trött och slumrar till. 

 

Motsattsfall 
Det är natt och Heikki har snabbt försämrats trots antibiotikabehandlingen 

och läkaren misstänker att hans nyligen opererade höft har blivit 

gangränös. Heikki sover när operationspersonalen rullar sängen han ligger 

i genom korridoren mot operationsavdelningen. Han har feber och känner 

sig snurrig. Det är varmt och det går fort i svängarna. Heikki blir lite 

illamående av rörelserna och han får en kräkpåse av 

operationssjuksköterskan som går vid hans sida. När han kommer in på 

operationssalen förflyttas han till operationsbordet där han snart ska sövas 

och opereras. Heikki vaknar igen när han ligger på den postoperativa 

avdelningen och intensivvårdssjuksköterskan från förra besöket välkomnar 

honom med ett leende. Allt har gått bra. 

 

6.5 Förutsättningar och konsekvenser 

I det sjunde steget av metoden har förutsättningar och konsekvenser kartlagts för 

begreppet. 

 

6.5.1 Förutsättningar 

Patientens vilja att få bli delaktig har varit en framträdande förutsättning för delaktighet. 

Patienten kunde först känna sig delaktig när sjukvårdspersonal visade att patienten var 

viktig (Frank et al., 2009). Delaktighet uppstod när patienten kunde fatta beslut om sin 

egenvård i samråd med vårdpersonalen (Lindberg et al., 2015) och när patienten erhöll 

tillfredsställande kunskap (Eldh et al., 2006c).  

Kommunikation som redskap har varit en förutsättning för delaktighet (Eldh et al., 2006c) 

då kommunikation möjliggjorde flera bakomliggande aspekter för delaktighet såsom 

partnerskap, information och kunskap (Aasa et al., 2013; Eldh et al., 2010; Larsson et al., 

2007; Lindberg et al., 2015; Tobiano et al., 2015a; Tobiano et al., 2015b). 

Kommunikation mellan patient och sjuksköterska uppstod i ett öppet klimat, vilket 

möjliggjorde patientens delaktighet. Kommunikation kunde även utjämna känslan av 
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maktbalans gentemot vårdpersonalen (Happ et al., 2007; Larsson et al., 2007; Tobiano et 

al., 2015b). 

 

Patienten som var initiativtagande och orädd kunde medverka aktivt i den kommande 

operationen i jämförelse med en rädd patient. En rädd patient intog ofta en passiv och 

undergiven roll (Hankela & Kiikkala, 1996). Det krävdes ärlighet och öppenhet för att 

patienten skulle få förtroende för sjuksköterskan samt respekt för patienten som individ. 

Delaktighet förutsatte även att sjuksköterskan hade självkännedom, förmåga till empati 

och en professionell distans (Sahlsten et al., 2005). 

 

Bekräftelse har lyfts fram som en betydande förutsättning för delaktighet (Eldh et al., 

2010; Frank et al., 2009) och information (Eldh et al., 2006b; Eldh et al., 2006c; Eldh et 

al., 2010;  Hankela & Kiikkala, 1996; Happ et al., 2007; Larsson et al., 2007; Lindberg et 

al., 2015; Tobiano et al., 2015a). Information ansågs även ge patienten motivation och 

uppmuntran i den perioperativa omvårdnaden (Hankela & Kiikkala, 1996). För att 

bibehålla och få hälsa krävdes information (Eldh et al., 2006c) och sättet på hur 

information gavs till patienten (Eldh et al., 2006b). När informationen anpassades utifrån 

individen så skapades förutsättningar för delaktighet (Eldh et al., 2006b).  

 

Majoriteten av gångerna var det sjuksköterskan som tog initiativ till att involvera 

patienten och göra patienten delaktig i vården. När patienten aktivt fattade beslut i sin 

omvårdnad var det primärt för att avstå från vård (Happ et al., 2007). Sjukvårdspersonalen 

behövde visa intresse och ge uttryck för öppna frågor på ett språk som patienten förstod 

för att möjliggöra delaktighet. Delaktighet förutsatte även en trygg relation mellan patient 

och sjuksköterska (Frank et al., 2009; Lindberg et al., 2013). Patientens individuella 

tankar och åsikter utgjorde en förutsättning för delaktighet och var en bidragande faktor 

till samarbetet mellan patient och sjuksköterska (Tobiano et al., 2015a). Sjuksköterskans 

förmåga att avstå ifrån kontroll och makt var en förutsättning för patientens delaktighet. 

Patienten hade även ett behov av stöd och hjälp för att kunna vara delaktig i sin egen vård. 

Genom sjuksköterskans stöd kunde maktbalansen jämnas ut och ett partnerskap uppstod 

där delaktighet möjliggjordes (Larsson et al., 2007). 

 

6.5.2 Konsekvenser 

Flera artiklar har visat positiva effekter av delaktighet och vilka konsekvenser det får för  

patienten. Delaktighet beskrevs som ett värdefullt verktyg för att uppnå mål, skapa rutiner 

och komma hem från sjukhuset tidigare (Tobiano et al., 2015a). Delaktighet påverkade 

patientens egen vård. Den patient som tog beslut i ett tidigt stadie var mer involverad i 

sjuksköterskans omvårdnad i jämförelse med patienten som inte tog beslut (Sahlsten et 

al., 2005). Delaktighet påverkade även den preoperativa dialogen med sjuksköterskan. 

Dialogen medförde att patienten visste vad som skulle hända postoperativt, vilket gjorde 

att patientens egen delaktighet i vården blev självklar (Aasa et al., 2013). Delaktighet 

påverkade inte bara patientens förståelse utan också kunskap och välmående (Eldh et al., 

2010). Delaktighet skapade tid för dialog, där patienten fick ställa frågor och samtidigt få 

svar (Frank et al., 2009).  

 

Genom delaktighet upplevde patienten en känsla av kontroll i sin egen vård. Den patient 

som var delaktig i sin egen vård fick inflytande i sin vårdsituation och på så vis kunde 

patienten återfå makt i en redan utsatt situation (Aasa et al., 2013; Larsson et al., 2007; 

Tobiano et al., 2015a). Delaktighet inverkade på patientens tillfrisknande och 

självständighet. Självständigheten gav patienten kontroll över sin egenvård (Lindberg et 
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al., 2015). Delaktighet inverkade även på patientens självkännedom och sjukdomsinsikt 

(Eldh et al., 2006c; Larsson et al., 2007). 

 

“I’m active and take my dog for long walks, but whenever I feel any 

resistance when walking up a hill I stop and rest for a while. I think that I 

should not push myself too hard, so I rest until I feel ready to continue” 

(Eldh et al., 2006c, s. 50) 

 

7. Diskussion 
Under denna rubrik har en diskussion förts kring metod och resultat. Diskussionen har 

haft ett kritiskt synsätt som lett till kunskapsutveckling och förståelse för den använda 

metoden och lyhördhet för synliggjorda attributs betydelse och innebörd. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Efter analysprocessen så har en gemensam diskussion förts över relevanta kvalitativa 

termer i relation till begreppsanalysen och presenteras under rubrikerna nedan i 

kursiverad stil för att skapa tydlighet. 

 

7.1.1 Begreppsanalys utifrån Walker och Avant 

Analysen av delaktighet har följt Walker och Avants (2014) metod, för att tydliggöra och 

definiera begreppet. Målet med analysen har varit att finna en mer precis definition av 

begreppet `delaktighet´ för att öka förståelsen för patientens möjlighet till delaktighet ur 

ett vårdvetenskapligt perspektiv. Om en annan metod hade valts hade troligtvis 

tyngdpunkten legat på människan och inte på begreppet. Syftet med Walker och Avants 

metod är enligt Sivonen (2017) att förklara begreppets praktiska betydelse i en 

vårdkontext. Metodens styrka är enligt Walker och Avant (2014) att den inte enbart riktar 

fokus på begreppets teoretiska innebörd utan även kan användas för att skapa en praktisk 

förståelse och underlätta definitionen utifrån specifika sammanhang och kontexter. 
 

Walker och Avants metod gav möjligheten att ha en icke-linjär process där det gick att gå 

tillbaka till föregående steg om ny information uppstod under analysprocessen. Det har 

gjort att texter som tidigare legat till grund för resultat, fått arbetas om när nya 

infallsvinklar på begreppet synliggjorts. Tillbakablick och korrigering har ansetts öka 

tillförlitligheten i analysen. För att uppnå trovärdighet har studiens tillvägagångssätt 

beskrivits väl då det annars kunnat skapa otydlighet kring arbetssättet. Trovärdigheten 

och tillförlitligheten har ökat genom ett tydligt metodavsnitt och ett strukturerat 

tillvägagångssätt (Malterud, 2014). Metoden har lämnat utrymme för ett icke linjärt 

tillvägagångssätt och kan ha skapat otydlighet i arbetssättet och därmed svårigheter att 

granska. 

 

För att få en bild av hur begreppet efterlevs skapades ett modellfall (Walker & Avant, 

2014). Förståelsen för begreppet kan begränsas när ett modellfall skapas. Patientens 

verklighet är komplex och individuell, därmed har applicering av ett modellfall ansetts 

problematiskt. Metodens trovärdighet ifrågasätts och resultatet kan ha fått en skev bild 

(Sivonen, 2017). En svaghet är att Walker och Avants metod inte gav några klara 

anvisningar om hur detta skulle göras.  

 

7.1.2 Urval  

En bred sökning av det valda begreppet rekommenderas enligt metoden (Walker & Avant, 

2014). Därför kan kritik riktas mot exkludering av källor eftersom det möjligtvis hade 
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gett en mer djupgående analys av det valda begreppet. Dock har det inte ansetts lämpligt 

att inkludera källor som saknade anknytning till ett vårdvetenskapligt perspektiv. 

Rienecker och Stray Jørgensen (2008) menar att det inte finns något korrekt svar på hur 

många källor ett arbete ska innefatta, utan beror på problemformuleringen som även 

bestämmer val av källor och dess innehåll. 

 

Två artiklar har undersökt sjuksköterskors perspektiv på patientens delaktighet (Sahlsten 

et al., 2005; Tobiano et al., 2015b). Artiklarna svarade till syftet och har därför inkluderats 

i resultatet för att ytterligare kunna närma sig begreppets betydelse. Dessutom har valda 

artiklar speglat olika världsdelar vilket har ansetts som en styrka i relation till begreppets 

innebörd eftersom inga skillnader har framträtt. En annan styrka som de svenska 

artiklarna haft är att de speglat det svenska hälso- och sjukvårdssystemet vilket möjliggör 

klinisk applicering av begreppet.  

 

Faktorer som kan påverka resultat är enligt Willman et al. (2016) forskarens subjektivitet, 

studiedesign och fel metod vid insamling av data. Trovärdigheten ökar när studier pekar 

i samma riktning och är gjorda av olika forskargrupper (SBU, 2017b). Samma forskare 

har påträffats i mer än en artikel och artiklar har förekommit mer än en gång i databas och 

referenslista. Mot bakgrund av detta kan inte resultatets trovärdighet öka. Dock är det 

viktigt att belysa att trovärdigheten ökar i och med forskarnas samstämmiga resultat. För 

att bibehålla den interna trovärdigheten har det funnits en öppenhet i redovisning av 

metodens tillvägagångssätt (SBU, 2017b). Strävan att spegla verkligheten har ständigt 

varit närvarande i arbetsprocessen. 

 

7.1.3 Datainsamling 

Begreppsanalysens syftesformulering är utifrån ett allmänt vårdvetenskapligt perspektiv, 

fast sökningarna varit specifika inom intensiv- och operationssjukvård. Den initiala 

tanken var att finna artiklar utifrån ett allmänt vårdvetenskapligt perspektiv för att svara 

till syftet, däremot gav den sökningen ett ohanterligt stort antal sökträffar. En testsökning 

tillämpades utefter specifik kontext i förhoppning att finna det allmänna 

vårdvetenskapliga perspektivet. Det kan anses nödvändigt med en begränsning för att 

finna relevant litteratur till syftet (Walker & Avant, 2014). Sökningen gav färre antal 

träffar och dessutom relevanta artiklar som svarade an till syftet. Dock gjordes en viktig 

notering att artiklarna hade spridd kontext, vilket var överraskande trots specifik sökning 

inom kontext. För att inte förlora begreppsanalysens fokus och undvika negativ inverkan 

på resultatet ansågs artiklarna relevanta.  

 

Initialt gav artiklarnas abstrakt en bild av att delaktighet fanns beskrivet i artikeln men i 

fulltext visade sig det motsatta, de kunde därför inte väljas bort innan de lästs i fulltext. 

Detta motiverade en kompletterande sökning som kan liknas vid ett snöbollsurval. 

Nämligen att relevanta artiklar rekommenderat andra artiklar av värde. Därmed har ett 

omfångsrikt antal artiklar funnits (Malterud, 2014; SBU, 2017b). Artiklarnas spridda 

kontext anses inte ha påverkat analysens resultat eftersom det centrala är innebörden av 

begreppet. Tillförlitligheten i arbetet anses hög på grund av att inkluderade artiklar svarat 

till samma syfte. Slutligen kan kontextens spridning i resultatet tänkas överföras till ett 

allmänt vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv. Utifrån begreppets relevans för svenska 

förhållanden så kan överförbarheten främjas (SBU, 2017b).  

 

Resultatets överförbarhet ökar då den inhämtade informationen om begreppet hämtats 

från olika vårdvetenskapliga kontexter. Begreppet kan därmed överföras till andra 

vårdvetenskapliga områden där begreppet kan uppstå (SBU, 2017b), inte bara till 
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intensiv- och operationssjukvård. Överförbarhet av kvalitativ forskning är ofta beroende 

av dess sammanhang och upp till läsaren att bedöma resultatets överförbarhet (Polit & 

Beck, 2016; SBU, 2017b). Utifrån samhälleliga aspekter kan resultatet bidra till forskning 

inom andra kliniska kontexter; öppenvård och hemsjukvård. Det finns dock alltid 

begränsningar vad gäller överförbarheten (SBU, 2017b). 

 

7.1.4 Analys 

Arbetets tillförlitlighet anses hög eftersom arbetet inte utformats efter egna synpunkter 

och förhållningssätt utan har speglat det insamlade materialet i sin helhet (SBU, 2017b). 

Dock lämnar Walker och Avants metod en öppning för att välja vad som är relevant att 

analysera. Samtliga analyser av de olika stegen i metoden har gjorts gemensamt vilket 

styrker tillförlitligheten. Gemensam analys har bidragit till att utesluta risken att 

meningsbärande texter gått förlorat och därmed kunnat påverka resultatet. Tillbakablickar 

och korrigeringar i skrivna texter har gjorts under samstämmig diskussion vilket har 

ansetts som en styrka i analysprocessen.  

 

Den lexikala analysen gjordes först vilket inneburit en risk för att fynden från analysen 

påverkat uppfattningen av den litterära analysen. Den lexikala analysen lämnade inget 

utrymme för tolkning och förändrade därför inte förförståelsen för innebörden av 

begreppet. Analysförfarandet enligt Walker och Avants tredje metodsteg beskrev inte hur 

den lexikala och litterära analysen skulle genomföras. Steget anses tvetydig och svag 

eftersom metoden inte preciserat hur datan som framkommit skulle behandlas. Det ansågs 

lämpligt att presentera resultatet under beskrivna faktorer utifrån att det tredje steget 

delats upp i en lexikal och litterär del. Metodens fjärde steg beskrev inte heller 

analysförfarandet för skapandet av attributen och lämnades därför öppet för tolkning. 

Genom läsning, reflektion och diskussion kunde attributen framträda. 

 

För att få ett meningsfullt resultat har ett induktivt förhållningssätt använts. För att förbigå 

möjliga förväntningar på resultatet så har förförståelse lagts åt sidan. Detta har 

möjliggjort utforskning av begreppet och följaktligen har begreppet kunnat framträda så 

tydligt som möjligt. Dock har medvetenheten funnits kring “att vi samtidigt aldrig kan 

frigöra oss från de glasögon som vi är vana att läsa verkligheten genom” (Malterud, 

2014, s. 211). 

Flertalet citat har markerats med färg i artiklarnas texter under analysprocessen och 

betydelsefulla citat har ingått i resultatet. Genom att belysa resultatet med hjälp av citat 

höjs inte tillförlitligheten men kan användas för att belysa väsentliga delar av resultatet 

(Malterud, 2014). Citaten har underlättat analysen eftersom de ökat förståelsen och 

tolkningen av begreppets innebörd. Vidare har fallbeskrivningarna under analysprocessen 

tydliggjort attributens innebörd ur empirisk synvinkel. 

 

7.1.5 Forskningsetiska reflektioner 

Etiska aspekter inom alla sjukvårdssammanhang bör beaktas. Inkluderade artiklar 

förutom Happ et al. (2007) har varit etiskt granskade och därmed har etiska aspekter 

utifrån patientens autonomi tagits i beaktande (SBU, 2017b). Resultatet av begreppet 

delaktighet kan inte väcka etiska konflikter hos läsaren. Däremot kan resultatet bidra till 

etiska och sociala reflektioner.  
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7.2 Resultatdiskussion 

Önskan om att förtydliga begreppet anses viktigt eftersom det finns olikheter i innebörden 

och därmed svårigheter att applicera delaktighet inom den vårdvetenskapliga kontexten. 

Begreppet delaktighet används utanför den kontext som förklaras i den lexikala analysen 

och har en mindre betydande inverkan på det slutgiltiga resultatet. Vidare visar den 

lexikala och litterära analysen att det saknas ett gemensamt språk för att benämna vad 

delaktighet är. Därmed tolkas delaktighet fortsatt på många olika sätt. 

 

Analysen av resultatet visar på ett samband mellan attribut, förutsättningar och 

konsekvenser för delaktighet. Därför är attributen beroende av varandra och kan inte 

ensamma uppfylla delaktighet. Det viktigaste är dock att förstå patientens subjektiva 

upplevelse av delaktighet, med andra ord är delaktighet individuellt. Samtidigt som 

delaktighet förutsätter att patienten ses i sitt sammanhang. Nedan redovisas 

resultatdiskussionen om delaktighetens innebörd utifrån ett livsvärldsperspektiv.  

 

7.2.1 Vårdrelation 

Det beskrivs i bakgrunden att patienten har rätt till att vara delaktig i sin egen vård på 

olika sätt. Detta stärks genom patientens beskrivning av delaktighet, i form av en 

känslomässig respons med förpliktelser och rättigheter (Larsson et al., 2007). PL (SFS 

2014:821) menar att vården ska genomföras i samråd med patienten. Däremot kan 

sjuksköterskans skyldigheter att följa regler och bibehålla säkerheten försvåra patientens 

delaktighet, eftersom sjuksköterskan till viss del utövar kontroll över vissa 

arbetsuppgifter såsom administrering av mediciner (Tobiano et al., 2015b). Enligt en 

patient ska sjuksköterskan säkerställa att en uppgift blir utförd som patienten tidigare 

blivit tillsagd att göra, eftersom sjuksköterskan har huvudansvaret för patienten (Aasa et 

al., 2013). 

 

Vårdrelationen anses som betydelsefull för delaktighet. Den anses fungera som ett  

övergripande begrepp för delaktighetens attribut. Vårdrelationen mellan patient och 

vårdare är avgörande för ett fungerande livsvärldsperspektiv samtidigt som tid är ett 

hinder för en fungerande vårdrelation. En vårdrelation kan vara dålig och utgöra ett hinder 

för partnerskapet. Vårdaren har det yttersta ansvaret för vårdrelationen, vilket innebär att 

ansvara för att den blir lyckad. För att möjliggöra en lyckad vårdrelation, behöver 

vårdaren själv analysera sina erfarenheter, tankar och känslor för att kunna hjälpa 

patienten (Dahlberg et al., 2003). Sjuksköterskan behöver ha självkännedom, förmåga till 

empati och professionell distans för att delaktighet ska uppnås (Sahlsten et al., 2005). 

Även sjuksköterskans tidigare erfarenheter ansågs betydelsefulla i relationen till patienten 

för att möjliggöra delaktighet (Eldh et al., 2006a; Kvangarsnes et al., 2013). 

 

Genom att använda sig av livsvärlden som vårdvetenskaplig teori kan patientens 

upplevelser om delaktighet förstås. Människan skapar sig själv genom att vara en del i 

andras liv. När människan är delaktig i andras liv så infinner sig vårdandet. Dessutom är 

människan delaktig genom att vara med och dela (Eriksson, 1987). Vidare påverkar 

patientens livsvärld förhållningssättet till delaktighet i den intraoperativa vården (Hankela 

& Kiikala, 1996). Patienten kan känna sig delaktig när information ges. Information 

skapar insikt och förståelse för sitt hälsotillstånd samt pågående behandling. 

Behandlingsresultat, information och patientdelaktighet har visat sig ha en tydlig 

koppling mellan varandra (Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch, 2016). Delaktighet 

förutsätter att patienten själv utifrån sin förmåga kan ta ansvar och delta aktivt. Lika 

viktigt är det att patienten blir inbjuden av vårdpersonalen för genomförande och 

utformning av insatser. Med hjälp av inbjudan kan vårdpersonalen få tillgång till 
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patientens behov och önskemål. För att öka nivån av delaktighet så behöver både patient 

och vårdgivare bli mer aktiva i vården. Dessutom menar patienten att de själva har ett 

ansvar att bidra till vårdens utformning (Myndigheten för vårdanalys, 2015). Samtidigt 

som patienten inte alltid har en önskan om att vara delaktig i en högteknologisk miljö 

(Lindberg et al., 2015). Genom stöd kan sjuksköterskan uppmuntra patienten till att bli 

delaktig (Lindberg et al., 2013). 

 

7.2.2 Hälsotillstånd 

Det är en utmaning för sjuksköterskan i det akuta omhändertagandet att få patienten 

delaktig. Sjuksköterskan överväger patientens delaktighet i situationer där patienten är 

nära döden, eftersom det anses särskilt utmanande (Kvangarsnes et al., 2013). Patienten 

accepterar en passiv roll som kritiskt sjuk eftersom de litar på personalens professionella 

kunskap. Patienten menar också att det är svårt att ens tänka på att vara delaktig i olika 

beslut eftersom de mer eller mindre befinner sig i en beroendeställning. Saker som 

patienten tidigare klarat av är inte längre möjliga med anledning av rådande hälsotillstånd 

(Lindberg et al., 2015). Vidare kan delaktighet för den svårt sjuka patienten ha en annan 

innebörd, där delaktighet och medbestämmande anses ytterst viktigt. Patienten menar 

också att närståendes delaktighet är betydelsefullt vid kritisk sjukdom (Myndigheten för 

vårdanalys, 2015). 

 

Patientens nivå av delaktighet påverkas av ålder, välmående, funktionsförmåga och 

erfarenhet. Det finns inte alltid ett behov hos patienten att vara delaktig i sin egen vård 

(Happ et al., 2007). Människan litar inte alltid på andra människor samtidigt som det finns 

de som gör det. Den människa som har förmågan att lita på andra kan se varje situation 

som en resurskälla medan den som saknar tillit inte kan ta tillvara på det den aktuella 

situationen medför. Mot bakgrund av detta måste varje människa få rätten att bli mött 

utifrån sin värld och levda kropp (Eriksson, 1984). 

 

7.2.3 Objektifiering 

När patienten betraktas som ett objekt så synliggörs inte patientens egen livsvärld och 

patientens subjektiva kropp tas inte i beaktning (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Högteknologisk miljö begränsar patientens delaktighet på olika vis samtidigt som 

delaktighet kräver ett hälsotillstånd hos patienten som inte alltid infinner sig inom 

kontexten. Enligt Happ et al. (2007) försvåras inte bara den högteknologiska miljön 

patientens delaktighet utan även patientens hälsotillstånd. Delaktighet kräver förståelse 

för patientens livsvärld. Livsvärlden är utgångspunkten för sättet att se, tolka och förhålla 

sig till upplevelsen av att vara delaktig. Analysen påvisar att upplevelsen av delaktighet 

är beroende av patientens önskan att vara delaktig och att attributens förutsättningar finns 

i relation till patientens situation. I likhet så upplever varje enskild människa specifika 

situationer i världen olika (Dahlberg et al., 2003). Upplevelsen av delaktighet skiljer sig 

därför åt, då begreppets innebörd beror på den subjektiva kontexten (Arman, 2015b; 

Kurunmäki, 2005). 

 

Brist på kunskap, respekt och insikt i sin vårdsituation inverkar på patientens delaktighet 

och passivitet. När patienten känner sig delaktig så kan patienten ta beslut i sin egen vård 

(Eldh et al., 2006b; Larsson et al., 2007; Lindberg et al., 2015; Sahlsten et al., 2005).  

Patientens behov av bekräftelse har ett samband med den subjektiva kroppen. Människans 

beteende och integration med omvärlden formas utefter den subjektiva kroppen. För att 

uppnå kunskap anses den levda kroppen och livsvärlden som centrala. En del av 

människans levda kropp består av kunskap som människan tidigare fått erfara (Bengtsson, 

2005). 



  
 

26 

 

Människan får tillgång till världen genom sin subjektiva kropp och med hjälp av kroppen 

kan världen betraktas. Den subjektiva kroppen kan hjälpa människan att komma närmre 

inpå världen. Mot bakgrund av detta är det betydelsefullt att patientens subjektiva kropp 

tas i beaktning (Bengtsson, 2005; Sellman, 2009). Världen blir meningsfull genom den 

levda kroppen, då människans existens förenas med kroppen som objekt och subjekt. Så 

som människans kropp visar sig för människan är också på det vis den kan uppfattas 

(Öhlén, 2005). I likhet med detta så känner patienten att kroppens mest intima delar 

blottas och att vårdpersonalen endast ägnar sig åt deras kroppar i den intraoperativa miljön 

(Hansen, 2012). Kroppen är tömd på krafter vilket skapar en beroendeställning på en 

intensivvårdsavdelning (Almerud et al., 2007). Patienten beskriver känslan av att vara ett 

objekt i en främmande miljö i ständig övervakning (Almerud et al., 2007; Meriläinen et 

al., 2013). 

 

Tid är en förutsättning för patientens delaktighet i sin egen vård. Patienten kan inte 

möjliggöra delaktighet på egen hand. Det är en grundläggande aspekt inom vården att 

patienten ska få vara delaktig. Delaktighet blir först möjligt när det sker i det vardagliga 

arbetet inom hälso- och sjukvården. Delaktighet kan inte äga rum på policynivå, utan 

måste hela tiden göras tillsammans med andra. Gemensamma faktorer som kontinuerligt 

måste vara centrala för att möjliggöra delaktighet är; intresse, möte och gemensamt fokus 

(Bülow, Persson Thunqvist & Sandén, 2012). När det finns ett samspel mellan patient 

och sjukvårdspersonal så införlivas delaktighet (Eldh et al., 2006c; Lindberg et al., 2013). 

 

7.2.4 Delaktighet inom den högteknologiska miljön 

Det är komplicerat att vara delaktig i en tekniskt avancerad miljö (Happ et al., 2007; 

Karlsson et al., 2012). Patienten tvingas överlämna sin kropp samtidigt som de har en 

önskan om att få behålla den. Patienten känner sig delaktig och samtidigt ensam. Den 

tekniskt avancerade miljön gör patienten osynlig, en dialog förvandlas till en monolog. 

Trots detta har patienten en önskan om att bli bekräftad (Karlsson et al., 2012). Det finns 

svårigheter att kommunicera med en svårt sjuk patient, där kommunikationen tvingas 

anpassas utefter patientens förutsättningar (Happ et al., 2007). I situationer där patienten 

inte kan uttrycka sig själv, är sjuksköterskan tvingad att använda sig av olika 

kommunikationssätt för att få kontakt med patienten. Kroppsspråk är betydelsefullt och 

ögonkontakt nämns som en utav de mest avgörande (Sahlsten et al., 2005). 

 

Delaktighet kräver ett tillåtande klimat. Sjuksköterskan bedömer att det inte alltid är 

möjligt att göra patienten delaktig i relation till tidsbrist och arbetsbörda (Lindberg et al., 

2013; Tobiano et al., 2015b). Utrymme i form av tid i det dagliga arbetet med patienten 

erbjuds inte alltid. Tid är nödvändigt för att utveckla kunskap och kompetens om 

delaktighet. När inte tid finns så främjas inte strävan mot en personcentrerad vård, där 

delaktighet är centralt. Patientens livsvärld åsidosätts när tiden är begränsad på en 

högteknologisk avdelning. Trots tidsbrist så har sjuksköterskan olika ansvarsområden. 

Ansvarsområden som berör delaktighet såsom att hjälpa patienten att uttrycka sina behov 

och önskemål (Halloran, 1996). Delaktighet möter hinder i den högteknologiska miljön 

och därför ses delaktighet som en utmaning. Vården i den högteknologiska miljön är 

fokuserad på medicinska arbetsuppgifter. Detta kan leda till att patienten inte får samma 

utrymme för delaktighet i jämförelse med andra kontexter inom hälso- och sjukvården. 

Dessutom utgör tekniska och psykosociala faktorer ett hinder för delaktighet. Patienten 

kan inte fatta beslut när de är svårt sjuka och den medicintekniska apparaturen såsom 

intubering omöjliggör verbal kommunikation (Happ et al., 2007). När patienten inte själv 

kan vara delaktig så kan anhöriga hjälpa patienten. Anhöriga kan hjälpa till genom att få 

kontakt med sjukvårdspersonalen (Frank et al., 2009; Schandl et al., 2017). Dock menar 
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Al Mutair et al. (2014) att sjukvårdspersonalen upplever anhörigas närvaro i patientens 

vård som påfrestande. 

 

7.2.5 Delaktighet utifrån fiktiv fallbeskrivning 

Fallbeskrivningarna presenteras för att visa på hur attributen efterlevs i verkligheten. 

Attributen är det centrala i analysen och de har visat sig beroende av varandra för att 

möjliggöra patientens delaktighet. 

 

I modellfallet efterlevs delaktighetens alla attribut. Heikki bekräftas och informeras vid 

ankomst till den postoperativa avdelningen där han får veta att allt har gått bra. Vidare 

görs Heikki delaktig i överraporteringen och sjuksköterskan visar på att hen har ett 

partnerskap med Heikki som gör att han tillåts att ta plats. Kommunikationen mellan 

Heikki och sjuksköterskan förs på ett sätt som han förstår och han blir då involverad i sin 

egen vård. När Heikki upplever smärta påtalar han det för sjuksköterskan som hjälper 

honom med smärtlindring. Heikki blir bekräftad och kan påverka sin egen vård. 

 

I gränsfallet blir Heikki bemött, sedd, hörd, får information och kommunicerar med 

sjuksköterskan. Han medverkar även aktivt och ingår i ett partnerskap. Dock använder 

sjuksköterskan ett språk som Heikki inte förstår och därför har han inte fått fullständig 

information. Heikki kan därför inte ses som delaktig. Ett hinder för delaktighet är när 

sjukvårdspersonal använder sig av ett språk som inte patienten förstår och talar över 

huvudet. När information ges på ett språk som respondenten förstår och kan hantera 

skapas en förutsättning för att uppnå delaktighet (Eldh et al., 2010; Frank et al., 2009). 

När sjukvårdspersonal pratar med varandra om patienten, utan att involvera patienten i 

samtalet, så möjliggörs inte patientens delaktighet (Hankela & Kiikkala, 1996). 

 

Motsatsfallet är en fiktiv berättelse av något som kan inträffa inom intensiv- och 

operationssjukvård. Heikki rullas iväg utan att få information och ingen möjlighet till att 

kommunicera eller medverka aktivt. Han blir inte inbjuden att ingå i ett partnerskap med 

någon av sjuksköterskorna och det finns inget utrymme för att bli bekräftad. Inget av 

attributen för delaktighet uppfylls på grund av Heikki´s hastigt försämrade tillstånd, vilket 

leder till att Heikki inte själv får möjlighet att vara delaktig. 
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8. Slutsats 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delaktighet är en subjektiv upplevelse 

som kräver engagemang, både från 

patient och vårdpersonal, för att uppnås. 

Det finns hinder som måste övervinnas 

för att alla attributen ska kunna 

efterlevas. Genom att kartlägga 

attributen för delaktighet kan intensiv- 

och operationssjuksköterskan sätta upp 

konkretiserade delmål i sitt 

omvårdnadsarbete med att göra 

patienten delaktig. Delaktighet påverkar 

känslan av kontroll och är ett sätt att få 

patienten självständig i en vårdmiljö där 

patienten annars får en passiv roll i sitt 

vårdande. 

 

Fem definierande attribut för delaktighet 

visar vad som krävs för att delaktighet 

ska upplevas i praktiken. Aktiv 

medverkan, bekräftelse, information, 

kommunikation och partnerskap måste 

alla infrias för att delaktighet ska 

införlivas.  

 

Begreppet delaktighet är i grunden 

kontextlöst och kan infrias inom andra 

somatiska vårdvetenskapliga områden 

och vårdnivåer. Samtidigt som 

patientens personlighet och specifika 

vårdsituation kan skapa hinder för att 

uppnå delaktighet. 

 

Vidare studier om applicering av 

delaktighet i den kliniska vården är 

önskvärt för att ytterligare främja och 

stärka patientens delaktighet. Det är även 

önskvärt att vidare utforska patientens 

upplevelse av delaktighet inom 

kontexten intensiv- och 

operationssjukvård då det idag finns ett 

mycket begränsat antal studier ur detta 

vårdvetenskapliga perspektiv. 
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Hovbäck & 

Berterö 

2013 

Sverige 

 

The importance of 

preoperative information 
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colorectal surgery care 

 

Journal of Clinical 
Nursing 

Identifiera och beskriva 

patientens erfarenheter 

av att få preoperativ 

information från en 

sjuksköterska i syfte att 

förbättra patientens 

återhämtning efter 

operation. 

 

Ja.  

Finns beskrivet 

under en egen 

rubrik.  

Kvalitativ. 

Intervjuer med tolv 

patienter inom kirurgi 

varav nio män och tre 

kvinnor. Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades mot 

bakgrund av en 

fenomenologisk ansats. 

 

Delaktighet är att bli sedd, att ta 

ansvar och att känna förtroende 

för vårdaren. Detta leder till att 

patienten kan känna sig trygg.   

Eldh, Ekman 

& Ehnfors 

2006b 

Sverige 

Conditions for patient 

participation and non-

participation in health care 

 
Nursing Ethics 

Undersöka patientens 

egen erfarenhet av 

delaktighet i sin vård.  

Ja.  

Finns beskrivet 

under en egen 

rubrik.  

Kvalitativ. 

Intervjuer med patienter 

från olika enheter inom 

sjukhuset; somatik, 

kirurgi och dagkirurgi.   

Delaktighet uppnås när 

patienten får individuell 

anpassad information samt 

utrymme för att ställa frågor. 

Delaktighet införlivas även när 

patienten blir sedd. Känslan av 

delaktighet skapas när 

lyhördhet för patientens egen 

berättelse finns. 

 

Eldh, Ehnfors 

& Ekman 

2006c 

Sverige 

The meaning of patient 

participation for patients 

and nurses at a nurse-led 

clinic for chronic heart 

failure 

 
European Journal of 

Cardiovascular Nursing 

Undersöka patientens 

delaktighet och icke-

delaktighet på en 

hjärtmottagning.  

 

 

 

Ja. 

Finns beskrivet 

under en egen 

rubrik.  

Kvalitativ. 

Observations- och 

intervjustudie med fyra 

patienter och två 

sjuksköterskor. 

Dataanalys med 

fenomenologisk och 

hermeneutisk ansats. 

Delaktighet beskrivs ur ett 

patientperspektiv som att vara 

ansvarig och att ta ansvar. 

Sjuksköterskan upplever att 

patienten är delaktig när 

patienten får information. Icke-

delaktighet är när patienten inte 

accepterar delaktighet och inte 
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Eldh, Ekman 

& Ehnfors 

2010 

Sverige 

A Comparison of the 

concept of patient  

participation and patients´ 

descriptions as related to 

healthcare definitions 

 

International Journal of 
Nursing Terminologies and 

Classifications 
 

Undersöka hur patienten 

upplever 

patientdelaktighet och 

om delaktighet påverkas 

av kön, vårdkontakt, 

sjukdom och ålder. 

Ja. 

Finns beskrivet 

under en egen 

rubrik.  

Kvalitativ och 

kvantitativ. 

Enkätstudie som 

inkluderat 362 patienter 

inom olika 

vårdkontexter; operation, 

dagkirurgi och 

akutsjukvård.  

Delaktighet är när patienten 

engagerar sig i sin livssituation. 

Hälso- och sjukvårdspersonal 
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beskrivning av delaktighet i 
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Dahlberg 

2009 

Sverige 
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emergency care – A 

phenomenographic study 
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nursing 
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intensivvårdsavdelningen. 

Delaktighet möjliggörs när 

patienten får utrymme att 

försöka vara delaktig och blir 

sedd i sin egen vård.    

Hankela & 

Kiikkala 

1996 

Finland 

Intraoperative nursing care 

as experienced by surgical 

patients 

 

Aorn Journal 

Undersöka patientens 

förväntningar och 

erfarenheter i relation till 

den intraoperativa 

omvårdnaden. 

Ja. 

Finns beskrivet 

i texten.  

Kvalitativ. 

Intervjustudie med 20 

patienter som planerats 

genomgå en 

höftoperation. 

Delaktighet är inte alltid en 

möjlighet trots patientens 

önskan om att få vara delaktig.  

Delaktighet införlivas när 

patienten har en egen förmåga 

att ta initiativ och är orädd i 

jämförelse med patienten som 

är rädd. Rädsla gör patienten 

passiv i sin egen vård.   

Happ, 

Swigart, Tate, 

Hoffman & 

Arnold 

2007 

USA 

Patient involvement in 

health-related decisions 

during prolonged critical 

illness 

 

Research in nursing & 
health 

Undersöka patientens 

beskrivning 

av delaktighet vid ett 

kritiskt hälsotillstånd. 

Den etiska 

problematiken 

beskrivs i texten 

relaterat till 

kritiskt 

hälsotillstånd.  

Kvalitativ och 

kvantitativ. 

Observations- och 

intervjustudie med 30 

patienter från en 

intensivvårdsavdelning. 

Delaktighet uppnås när 

patienten blir bekräftad i sin 

egen vårdsituation och får 

kontinuerlig information under 

vårdtiden. 
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Larsson, 

Sahlsten, 

Sjöström, 

Lindencrona & 

Plos 

2007 

Sverige 

Patient participation in 

nursing care from a 

patient perspective: a 

grounded theory study 

 

Scandinavian journal 
of caring sciences 

 

Undersöka patientens 

upplevelse av delaktighet i 

omvårdnad utifrån ett 

patientperspektiv. 

Ja.  

Finns 

beskrivet 

under en egen 

rubrik.  

Kvalitativ. 

Bandinspelade 

gruppintervjuer med 26 

intensivvårdspatienter. 

Delaktighet uppnås när det finns ett 

fungerande samarbete mellan 

patient och vårdgivare. Öppet 

klimat, bekräftelse och rättigheter 

är faktorer som är av betydelse för 

att uppnå delaktighet. 

Lindberg, 

Persson, 

Hörberg & 

Ekebergh 

2013 

Sverige 

Older patients´ 

participation in team 

meetings – A 

phenomenological 

study from the nurses´ 

perspective 

 

International journal 
of qualitative studies 

on health and well-
being 

 

Belysa sjuksköterskans 

erfarenhet av den äldre 

patientens delaktighet på 

en geriatrisk 

sjukvårdsavdelning. 

 

Ja.  

Finns 

beskrivet 

under en egen 

rubrik.  

Kvalitativ. 

Intervjustudie med 

äldre patienter. 

Delaktighet är utmanande för 

patienten med anledning av olika 

strukturer inom hälso- och 

sjukvården. Sjuksköterskan har en 

betydande roll i att göra patienten 

delaktig i en främmande vårdmiljö. 

Lindberg, 

Sivberg, 

Willman & 

Fagerström 

2015 

Sverige 

A trajectory towards 

partnership in care – 

patient experiences of 

autonomy in intensive 

care: A qualitative 

study 

 

Intensive and critical 
care nursing 

 

Beskriva och belysa 

patientens upplevelser av 

delaktighet på en 

intensivvårdsavdelning. 

Ja.  

Finns 

beskrivet 

under en egen 

rubrik.  

Kvalitativ.  

Intervjuer med elva 

patienter från en 

intensivvårdsavdelning. 

Delaktighet ur ett patientperspektiv 

är att bli bekräftad, bli sedd som 

enskild individ, bli inbjuden till 

delaktighet och ingå i ett 

partnerskap. Delaktighet beskrivs 

även som ett beroende. 

Sahlsten, 

Larsson, 

Lindencrona & 

Plos 

2005 

Sverige 

Patient participation in 

nursing care: an 

interpretation by 

Swedish registered 

nurses 

 

Issues in clinical 

nursing 
 

Klargöra den legitimerade 

sjuksköterskans förståelse 

för patientens delaktighet i 

omvårdnad inom somatisk 

vård. 

Ja.  

Finns 

beskrivet i 

texten. 

Kvalitativ.  

Intervjustudie med 31 

sjuksköterskor. 

Delaktighet möjliggörs när 

patienten är i fokus och ges 

inflytande i sin egen vård.  

 

Tobiano, 

Bucknall, 

Marshall, 

Guinane & 

Chaboyer 

2015a 

Australien 

Patients´ perceptions 

of participation in 

nursing care on 

medical wards 

 

Scandinavian journal 
of caring sciences 

Undersöka patientens 

upplevelse av delaktighet i 

vården och förutsättningar 

samt hinder för delaktighet. 

 

Ja. 

Finns 

beskrivet 

under en egen 

rubrik.   

Kvalitativ. 

Intervjustudie med 20 

patienter från olika 

somatiska avdelningar i 

privat och offentlig 

sektor. Dataanalys med 

induktiv 

innehållsanalys. 

Delaktighet beskrivs som utbyte av 

intelligens, kunskapsutveckling 

och eget ansvar att uppmärksamma 

delaktighet i sin egen vård. 

Den patient som uppmärksammar 

betydelsen av delaktighet har också 

en vilja att vara delaktig.  

Delaktighet beskrivs också som en 

maktbalans, där patientens 

möjlighet till delaktighet i sin egen 

vård kan vara begränsad. 

 

Tobiano, 

Bucknall, 

Marshall, 

Guinane & 

Chaboyer 

2015b 

Australien 

Nurses´ views of 

patient participation in 

nursing care 

 
Journal of advanced 

nursing 

Undersöka sjuksköterskans 

synpunkter och förståelse 

för patientens delaktighet. 

 

 

 

 

 

Ja.  

Finns 

beskrivet 

under en egen 

rubrik. 

Kvalitativ och 

kvantitativ. 

Intervjustudie med 20 

sjuksköterskor från 

somatiska avdelningar. 

Datan från intervjuerna 

analyserades med 

användning av 

innehållsanalys. 

Delaktighet är när patienten blir 

bekräftad som individ. Delaktighet 

beskrivs även som  hantering av 

eventuella risker och att försäkra 

sig om att patientsäkerheten 

efterlevs. Sjuksköterskans uppgift 

är att möjliggöra delaktighet för 

patienten. Det finns svårigheter i 

att få patienten engagerad i sin 

egen vård, vilket beror på 

patientens personlighet. Det bör 

finnas en tro på att patienten kan 

vara delaktig.  
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Bilaga C Lexikal resultattabell och synonymer 

 
 

Verk 

 

 

Ord 

Söderwall 

(1885) 

Nusvensk 

ordbok 

(1919) 

Ordbok 

(1925) 

Illustrerad 

svensk 

ordbok 

(1964) 

Stora 

ordlistan 

(1978) 

Nusvensk 

ordbok 

(1981) 

Svensk 

ordbok 

(1986) 

Nationalencyklopedins 

ordbok  

(1995) 

Svensk 

Ordbok 

(2009) 

Aktiv medverkan        

* 

 

* 

 

* 

Ansvar 

 

  

* 

    

* 

   

Att vara med om/ 

medverka i en handling 

 

   

* 

      

Egenskap att vara delaktig 

 

   

* 

      

Förhållande eller egenskap 

att vara delaktig 

 

    

* 

     

Gemensamhet/gemenskap 

 

   

* 

      

Ha att göra med/ 

befatta sig med 

 

   

* 

      

Ha inflytande 

 

        

* 

 

* 

Inblandad i 

 

  

* 

   

* 

    

Känsla av att vara till nytta 

 

        

* 

 

Medansvar 

 

         

* 

Ta del av bön 

 

 

* 

        

Ta del av jesu kropp/ 

heliga anden 

 

   

* 

      

Ta del i 

 

     

* 

    

 

 

 

 

 
 

Svensk synonymordbok (1992) 

 

Strömberg (1998) 

 

Deltagande. 

Andel. 

Meddelaktig. 

Medbrottslighet. 

 

 

Kompanjonskap. 

Andel. 

Medverkan. 

Medansvar. 

Komplicitet. 
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Bilaga D Litterär resultattabell 

 
Artikel 

 

 

 

Ord 

Aasa et 

al. 

(2013) 

Eldh et 

al. 

(2006b) 

Eldh et 

al. 

(2006c) 

Eldh et 

al. 

(2010) 

Frank 

et al. 

(2009) 

Hankela 

& 

Kiikkala 

(1996) 

Happ et 

al. 

(2007) 

Larsson 

et al. 

(2007) 

Lindberg 

et al. 

(2013) 

Lindberg 

et al. 

(2015) 

Sahlsten 

et al. 

(2005) 

Tobiano 

et al. 

(2015a) 

Tobiano 

et al. 

(2015b) 

Aktiv medverkan  

* 

 

* 

  

* 

 

* 

 

* 

    

* 

   

* 

Bekräftelse  

* 

  

* 

 

* 

 

* 

  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

   

* 

Eget ansvar  

* 

 

 

 

* 

          

Följsamhet  

 

       

* 

     

Inflytande  

 

 

 

 

* 

  

* 

    

* 

  

* 

  

Information  

 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

  

* 

 

Insikt i sin 

situation 
 
 

 
 

 
* 

 
* 

    
* 

    
* 

 

Kommunikation  

* 

 

   

* 

 

* 

   

* 

  

* 

 

* 

 

* 

 

Kunna uttrycka 

sina behov 

 

 

* 

    

* 

    

* 

    

Kunskap  

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

       

* 

 

Partnerskap  

 

   

* 

 

* 

   

* 

 

* 

 

* 

   

* 
Power imbalance  

 

 

 

 

* 

  

* 

       

* 

 

Regler  

 

            

* 
Respekt  

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

        

Samarbete  

 

 

 

 

* 

  

* 

   

* 

  

* 

   

Valmöjligheter  

 

 

* 

 

* 

     

* 

  

* 

   

Öppet klimat  

 

      

* 

  

* 

 

* 

   

 

 

 

 


