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Abstract 
Today patients are more aware of their rights regarding their own care. They are more 
informed, more engaged and have more and individual requirements, which leads to increased 
demands for information and participation increases. The Health Act sets out the patients´ 
right to participation. Participation increases patient satisfaction with care, promotes healing 
and increases adherence to health care advice. The patient doesn’t always experience 
participation in their own care to the extent they wish, which suggests that nurse’s does not 
always succeed in getting the patient involved. The purpose of this study is to describe factors 
that are important for patient participation in nursing care in a nurse- and patient perspective. 
Nine research articles were analyzed with qualitative content analysis. The analysis resulted in 
two themes: health care relationships and communication. Through various acts of nursing 
care, patients experienced themselves as being seen and confirmed. Patients experienced a 
sense of security and trust, which is the essence of a trusting relationship, which in turn is the 
basis for caring and patient participation in their own care. Patient participation requires a 
sophisticated interaction between nurse and patient, a quest of a safe relationship that can lead 
the patient to see themselves seen and confirmed. 
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Bakgrund 

I dag har patienten tillgång till information och kunskap om sin sjukdom i större utsträckning 

än förr. Informationen är en avgörande förutsättning för patientens möjlighet att utöva 

självbestämmande i vården. Som patient befinner sig människan i ett utsatt läge, vilket gör att 

hon är beroende av andras kompetens, resurser och förmåga att kommunicera. Patienten vill 

vara delaktig och förstå sin sjukdom för att kunna vara med och påverka. Cahill (1998) 

beskriver att patienten historiskt sett har benämnts som en passiv mottagare av vård och beslut 

rörande patienten och dennes vård har varit förbehållet läkaren. Med tiden har bilden 

förändrats och patienten är nu mer medveten om sina rättigheter, mer kunnig och i större 

utsträckning mer engagerad i sin vård. Även innebörden av begreppet patient har anpassats till 

samhällsutvecklingen i övrigt, d.v.s. att vi kan se patienten som en hel människa med kropp, 

intellekt och känslor och med vilja till självbestämmande (Cahill, 1998). Dagens patienter 

ställer fler och individuella krav. De vill ha inflytande över sin egen behandling och kraven på 

information och delaktighet ökar (Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch, 2008). Under 1990-

talet presenterades lagändringar gällande patientens rätt. I exempelvis Hälso- och 

sjukvårdslagen (1999) fastslås bl.a. patientens rätt till individuellt anpassad information om 

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

främja delaktighet (HSL, SFS 1982:763). Patientens rätt till information och delaktighet i sin 

vård och behandling är av grundläggande betydelse. Tillgång till information är avgörande för 

att patienten själv skall kunna utöva medbestämmande i sin vård. Patienten behöver tillräcklig 

information för att fatta beslut samt aktiv vägledning för att kunna utöva sitt 

självbestämmande (SOU 1997:154). 

 

Delaktighet som begrepp 

Delaktighet som begrepp används frekvent, men en samsyn beträffande definition saknas. 

Otydligheten förstärks genom användningen av flera synonyma benämningar som 

involvering, medverkan, kompanjonskap och inflytande (Cahill, 1996). En möjlig förklaring 

till att man använder olika begrepp kan t.ex. bero på att i Socialstyrelsens och 

Socialdepartementets publikationer benämns ordet delaktighet olika (Sahlsten, Larsson, 

Sjöström & Plos, 2008). Enligt Sahlsten (2007) kan patienters delaktighet ses som en social 

konstruktion, vilken skapas i mötet mellan patient och sjuksköterska, där sjuksköterskan är 

nyckelpersonen som främjar eller motverkar delaktighet, om delaktighet uppnås eller inte kan 
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endast bedömas av patienten. Eldh (2006) beskriver förutsättningen för delaktighet, ur ett 

patientperspektiv, som att ha tilltro, kunna förstå och att ha kontroll. Delaktighet innebär att 

ha kunskap om sin kropp, sin sjukdom och sina symtom, samt att känna tillit till sin kropp så 

att man kan hantera sin sjukdom och dess symtom i vardagen. Delaktighet handlar om att som 

patient vara delaktig i allt som rör den egna vården, vilket är en viktig utgångspunkt för 

omvårdnad och medicinsk behandling. Även Henderson (2000) menar att delaktighet är att 

vara delaktig i den vård och den beslutsprocess som rör patienten. Sainio, Lauri och Eriksson 

(2001b) beskriver också att patientens delaktighet, som att vara involverad i beslutsprocessen. 

I Roos (2009) framkommer det att självbestämmande är en form av delaktighet som rör 

individens möjlighet att fatta självständiga val och att själv bestämma över sin situation. 

Människan har bestämmanderätt över sitt eget liv och öde. Hon definierar delaktighet som en 

aktiv medverkan och att ha medinflytande. Omvårdnaden måste utgå ifrån individens 

medverkan. Sarvimäki och Stenbock-Hult (1996) beskriver att delaktighet kan uttryckas 

emotionellt, intellektuellt och socialt. Emotionell delaktighet fokuserar på patienten som har 

en central och betydelsefull roll och sjuksköterskan lyssnar in åsikter och synpunkter 

patienten uttrycker. Intellektuell delaktighet innebär att patienten genom samtal får svar på 

frågor, få information samt kan delge synpunkter och uppleva att sjuksköterskan lyssnar och 

förstår. Social delaktighet upplever patienten i en social gemenskap, bemött med respekt och 

där patienten ges möjlighet att vara med och utforma och bestämma i den utsträckning det 

går. Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch (2008) menar att dagens forskning ger stöd för att en 

bättre kommunikation och större delaktighet för patienten ökar tillfredsställelsen med vården, 

främjar läkningsprocessen samt ökar följsamheten till vårdens råd. Forskningen visar att 

patienter och närstående är mycket nöjda med den behandling och det bemötande de fått i 

vården, men upplever sig mindre nöjda med delaktighet och information. Patienterna önskar 

en bättre delaktighet i beslut om vård och behandling samt information om hur man kan bidra 

till ett bra behandlingsresultat. I lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 

beskrivs information vara nödvändigt för att patienten ska uppleva sig delaktig i 

vårdprocessen och uppleva trygghet. Ökad delaktighet och ökad kunskap påverkar i sin tur 

den behandling och rehabilitering man erhåller i positiv riktning (SFS 1998:531). Det 

framkommer även i sjuksköterskans kompetensbeskrivning att sjuksköterskan bör ha förmåga 

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

delaktighet i vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005).  
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Omvårdnadsteoretisk referensram 

I studien har Watsons omvårdnadsteoretiska struktur valts. Omvårdnadens mål enligt Watson 

är att stödja och hjälpa patienten genom att främja självinsikt och förståelse, samt stärka 

patienten i att hantera sin situation. Hon beskriver att sjuksköterskan bör utveckla en 

hjälpande och förtroendefull relation för att kunna hjälpa patienten. Sjuksköterskan ska ge ny 

kunskap, identifiera möjligheter, ge stöd i att överväga alternativa handlingar samt hjälpa 

patienten att ta ansvar och fatta beslut i sin vård. För att beskriva omvårdnaden och 

sjuksköterskans uppgifter har Watson valt att benämna detta i karitativa faktorer. Där 

beskriver hon bl.a. att sjuksköterskans lyhördhet inför sig själv, uppmärksamhet på egna 

känslor och reaktioner är avgörande för hennes förmåga att se och uppleva andras 

upplevelser. Att känna och acceptera sig själv är en viktig utgångspunkt för att kunna lära 

känna andra. En viktig del i sjuksköterskans funktion är främjandet av inlärning, växt och 

utveckling hos patienten, vilken skall ta sin utgångspunkt i patientens upplevelse av sin 

situation. Patienten behöver kunskap såväl som hjälp med att klargöra vården, bedöma olika 

behandlingsalternativ och fatta beslut. Patienten medverkar på så sätt själv på ett aktivt och 

ansvarsfullt sätt. Undervisning och inlärning måste därför enligt Watson utgå från hur 

patienten upplever sin situation och anpassas till patienten. Information kan reducera rädsla 

och ångest samt ökad kontroll över sin situation. Vidare kommer patienten att kunna välja den 

handling och den strategi som blir bäst för den egna vården, vilket skapar 

utvecklingsmöjligheter hos patienten, för att främja hälsa. När sjuksköterskan tar sig an 

patientens problem bör detta gå tillväga på ett systematiskt vetenskapligt sätt. Sjuksköterskan 

bör kartlägga patientens egen upplevelse av sin situation samt de resurser som patienten 

besitter. Patienten kommer då att uppleva en sorts frigörelse. Ju större frigörelse ju lättare och 

starkare upplever patienten sin vård och tar del av den (Watson, 1998). 

Problemformulering  

Patientdelaktighet är en förutsättning för god omvårdnad. Sjuksköterskan är den som står 

patienten närmast i omvårdnaden och har ett professionellt ansvar i att medverka till att 

patienten känner sig delaktig. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska ska sjuksköterskan i dialog med patient och/eller anhöriga ge stöd och 

vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling (Socialstyrelsen, 

2005).  I 2 a§ HSL anges olika krav som hälso- och sjukvården skall uppfylla. Därvid anges 

bl.a. att vården skall vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet. 
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Behandlingen skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt så 

långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten skall ges 

möjlighet att delta i beslut om och genomförande av sin omvårdnad. Varje situation är unik 

och omvårdnaden utformas därför individuellt. Ökad delaktighet leder till en ökad följsamhet. 

Patienten upplever trots detta inte alltid sig delaktig i vården i den utsträckning de önskar, 

vilket talar för att sjuksköterskan inte alltid lyckas med att få patienten delaktig (Eldh, Ekman 

& Ehnfors, 2006). Därför är det angeläget att ta reda på vilka faktorer som har betydelse för 

patientens delaktighet i omvårdnaden. 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva faktorer som har betydelse för patientens delaktighet i 

omvårdnaden ur ett sjuksköterske- och patientperspektiv. 

Metod 

Metoden som användes för att besvara studiens syfte var systematisk litteraturstudie, vilket 

innebar att en systematisk sökning inom ett specifikt forskningsområde gjordes (Forsberg och 

Wengström, 2008). Litteraturstudie som metod användes för att sammanställa den befintliga 

forskningen inom det valda ämnet. Vetenskapliga studier vägdes samman. Litteraturen 

utgjorde informationskällan och redovisade data byggde på vetenskapliga tidskriftsartiklar. 

Att genomföra en systematisk litteraturstudie är ett arbete i flera steg. Litteraturstudien 

startade med en klinisk frågeställning, vilket i detta fall var att undersöka vilka faktorer som 

har betydelse för patientens delaktighet i omvårdnaden ur ett sjuksköterske- och 

patientperspektiv. Frågeställningen ledde vidare till valet av metod och analys. Målet var att 

sammanföra data till allmänna principer som kan leda till utveckling av en teori ur ett 

fenomen. Författarna använde ett induktivt arbetssätt. Metoden innebar insamling och 

systematisering av kunskap i syfte att nå en djupare förståelse för det problem som studerades. 

Syftet med kunskapsinsamlingen var att visa på sammanhang och mönster (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

 

Urval 

Inklusionskriterierna innefattade vetenskapliga artiklar som motsvarade det syfte som satts 

upp, publicerade i vårdvetenskapliga tidskrifter från år 2000 och framåt, skrivna på svenska 
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eller engelska. Följande sökord utgjorde grunden för litteratursökningen: ”patient 

participation”, ”nurse-patient relationship”, ”nurse” och ”care”. Vilka kombinationer av 

sökord och antalet träffar, i databasen Cinahl, som detta resulterade i redovisas i tabell 1.  

Första sökningen i databasen med endast sökordet ”patient participation”, resulterade i för 

många träffar. Sökordet kombinerades med ”nurse-patient relationship”, sökträffarna blev då 

få men en studie valdes att inkluderas då den väl svarade mot syftet samt beskrev patientens 

delaktighet ur ett omvårdnadsperspektiv. Ytterligare en sökning gjordes med sökordet ”patient 

participation” nu i kombination med ”nurse” vilket resulterade i 81 träffar. Författarna valde 

att gå vidare med ytterligare ett sökord, ”care”, för att få ett mer hanterbart material. 

Målsättningen var att läsa alla abstracts för att avgöra om artikeln var av värde för studien. I 

de artiklar som framkom under den sista sökningen lästes samtliga abstracts igenom och de 

som bedömdes relevanta för studien och som väl svarade mot syftet skrevs ut i fulltext. De 

artiklar som ej fanns åtkomliga i fulltext beställdes hem. Författarna hade nu 11 artiklar i sitt 

arbetsmaterial. Efter att ha läst igenom samtliga artiklar framkom det att en artikel var en 

analys av begreppet delaktighet, en artikel var en litteraturstudie och en artikel var en 

forskningsrapport, dessa tre artiklar valdes därför att exkluderas ur litteraturstudien. För att 

möjliggöra en analys av resultaten utifrån varje artikels bevisvärde (Wengström & Forsberg, 

2008) granskades de resterande åtta artiklarna med stöd av Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall (bilaga I). 

 

Analys 

Analysfasen tog författarna vidare i forskningsprocessen. Lundman och Hällgren Graneheims 

(2008) kvalitativa innehållsanalys valdes för att materialet skulle kunna analyseras och 

bearbetas. En kunskapsöverblick skapades över det valda området och artiklarnas resultatdel 

granskades med fokus på uppsatsens syftesformulering. Därefter lästes artiklarna var för sig 

av författarna ett flertal gånger för att få en helhet av texterna. Författarna fokuserade därefter 

på det uppenbara innehållet i materialet som hade anknytning till studiens syfte. Sedan 

diskuterades upplevda likheter och olikheter i syfte att undvika feltolkningar. Meningarna 

som markerats lästes igenom ett flertal gånger och delades in i kategorier som delade ett 

gemensamt innehåll, vilket resulterade i uppsatsens underkategorier: tillit, trygghet, 

engagemang, organisation, samtal, bekräftelse, information och beslutsfattande. Nu 

bearbetades materialet åter, och materialet klassificerades och gav som resultat följande 

huvudkategorier: vårdrelation och vårdkommunikation. Gemensamt bildade dessa stommen 
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för studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Inkluderade artiklar finns presenterade i 

bilaga II. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden är något som alltid bör göras innan en litteraturstudie påbörjas enligt 

Forsberg & Wengström (2008). Artiklarna och undersökningarna som presenteras i uppsatsen 

har granskats av en forskningsetisk kommitté. Samtliga artiklar var publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. Materialet som användes översattes och analyserades i ett ärligt och 

uppriktigt försök till att återskapa och inte förvränga texten. Resultatet i studien redovisas i ett 

försök att inte vara påverkade av egna värderingar och intressen, ej heller har det analyserade 

resultatet ur artiklarna ändrats eller förvrängts med ändmålet att överensstämma med det syfte 

författarna satt upp (Polit & Beck, 2003). Allt material som refereras till i studien återfinns 

fullständigt specificerat i referenslistan, vilken upprättades efter standardiserade regler. 

Materialet i studien refereras i rapportens referenslista enligt parentessystemet (Backman, 

2008). 

Tabell 1 

Sökschema över databassökningar genomförda 20100126 

Databas Sökord Antal träffar Lästa abstract Inkluderade artiklar

Cinahl Patient participation 422 - - 

Cinahl Patient participation 

AND 

nurse-patient relationship 

2 2 1 

Cinahl Patient participation 

AND 

Nurse 

81 - - 

Cinahl Patient participation 

AND 

nurse 

AND 

Care 

67 67 8 

6 



 

Resultat 

Vårdrelation 

Tillit 

Kiessling & Kjellgren (2004) belyser att en patient som vill vara delaktig inte vill vara 

underordnad utan bli sedd som en partner i vårdarbetet. När patienten blir bekräftad som 

människa och blir lyssnad till, utvecklas tillit och förtroende och upplevelse av att 

vårdpersonalen bryr sig om. Det förutsätter att vårdpersonalen tar reda på hur patienten 

upplever sin livssituation och skapar en relation. Tillit och ärlighet är två viktiga faktorer för 

att utveckla en relation med patienten och därigenom kunna optimera och stimulera till 

delaktighet i omvårdnaden menar Sahlsten, Larsson, Sjöström och Plos (2009).  Relationen 

grundar sig i att sjuksköterskan ser patienten som en värdefull medarbetare med tydliga 

förväntningar och mål där relationen baseras på sjuksköterskans professionella status och 

position, men även patientens egna unika förmågor att uttrycka sina behov så att upplevelsen 

av delaktighet ökar. Att skapa tillit inbegriper att sjuksköterskan tror på och visar bekräftelse 

till patientens förmåga att inleda en förtroendefull relation, vilken är av betydelse för hur 

patienten kommer att uppleva sin situation. Sjuksköterskans roll är att underlätta för 

relationen, vilket hon gör genom att hon visar uppmuntran och empati, har ett professionellt 

förhållningssätt samt visar självkännedom. Sjuksköterskan behöver vinna patientens tillit, 

vilket patienten kan ge om hon visar intresse för patientens situation, åsikt och de val som 

görs (Sahlsten, Larsson, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007; Sahlsten, Larsson, Plos & 

Lindencrona, 2005). Sjuksköterskan behöver även vara samstämmig med patientens känslor, 

vilket förutsätter att hon har förmåga och vilja att förstå hur patienten upplever sin situation. 

Sjuksköterskan visar en öppenhet genom att hon uppmuntrar patienten till att uttrycka sig 

verbalt, sina tankar, känslor och rädslor. En total förståelse är inte möjlig då sjuksköterskan 

inte befinner sig i patientens situation. Sjuksköterskan skall heller inte bli patientens vän, utan 

hålla ett avstånd så att hon kan ta ett steg tillbaka och hjälpa på rätt sätt (Sahlsten, Larsson, 

Lindencrona & Plos, 2005). 

 

Trygghet 

Eldh, Ehnfors & Ekman (2004) studie visade delaktighet som att känna trygghet, att förstå, att 

söka och bevara en känsla av kontroll. Delaktighet innebär att vara trygg i själv och att vara 

trygg hos vårdgivaren. Att vara trygg i sig själv innebär att lita till sin egen förmåga, lita till 
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kroppens förmåga, vara trygg i de signaler och tecken den egna kroppen signalerar och vara 

trygg i de egna målen. Vara trygg i sig själv är att veta hur mycket man kan tolerera och klara 

av, känna sin egen begränsning, lyssna och uppmärksamma den egna kroppens signaler och 

vad signalerna säger och en känsla att kroppen är pålitlig. Trygg i sina egna mål är vetskapen 

om att målen man satt upp själv är relevanta och rimliga. Att vara trygg hos vårdgivaren 

bygger på samarbete, behovet av ett fastslaget kontrakt likväl som att bli lyssnad på, vilket 

visas i en ömsesidig interaktion med en vårdgivare där relationen byggs av respekt för den 

andres förträfflighet och kunskap. Ytterligare en studie visar den del av delaktighet som rör 

trygghet hos vårdgivaren. Där framkom att om patienter upplevde tillit och hade en 

förtroendefull relation med sjuksköterskan så upplevde de trygghet i den vård de mottog. De 

hade även förtroende för personalen och upplevde att de kunde skapa en relation med 

sjuksköterskan där de kunde ha en åsikt och att de blev lyssnade på (Nordgren och Fridlund, 

2001).  

 

Engagemang 

Om sjuksköterskan enligt Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos (2005) visar ett personligt 

engagemang där hon ser individen bakom patientrollen och är involverad känslomässigt, ökar 

möjligheterna till ett samspel. Sjuksköterskornas strategier består av att våga, bjuda in, 

bekräfta och invänta. Att våga innebär delaktighet i och att dela patientens angelägenheter. 

T.ex. att våga säga vad man tänker, fråga frågor och svara på tilltal. Sjuksköterskan kommer i 

kontakt med sina egna känslor, tankar och reaktioner och utvecklas därigenom. Att bjuda in 

innebär att ge tillåtelse till äkta delaktighet och att stödja patientens aktiviteter i den egna 

vården. Patienten är involverad från första början i en atmosfär av egenansvar, vilket 

karaktäriseras av säkerhet, respekt och ärlighet så att patienten kan vara sig själv. Bekräfta 

innebär som stödjande, uppmuntrande, stimulerande och att visa att man är tillgänglig, 

sjuksköterskan bekräftar patienten och vice versa. Patienten bekräftas genom att 

sjuksköterskan lyssnar, visar acceptans och uttrycker sympati för tankar och känslor. Att 

invänta menas att vänta tills patienten har accepterat situationen och att samarbeta, vilket 

kräver tålamod.  I en studie framkom att om sjuksköterskan inte förstår att patientens 

delaktighet kräver en genomtänkt interaktion mellan två parter och anpassade och lämpliga 

handlingar vid varje möte, så leder detta till att patienten inte känner sig sedd eller bekräftad, 

patienten kan rent av känna sig förolämpad. Om sjuksköterskan inte förstår vikten av att 
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arbeta med patienten mot gemensamma mål, så leder det till att patienten inte ges möjlighet 

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

I Kiessling och Kjellgren (2004) framkom att kontinuerligt kunskapsutbyte om planeringen 

var viktig för känslan av kontroll och delaktighet. Patienterna vill vara mentalt förberedda på 

olika provtagningar och undersökningar och inte hamna utanför den egna vårdprocessen, utan 

ha kontroll av läget. Patienterna vill uppleva att de har kontroll över när saker och ting görs, 

men också att de behöver bevaka att saker och ting gjordes när de skulle göras. 

Kontrollbehovet innebär ansvarstagande, engagemang och delaktighet som inte alltid 

harmonierar med hälsotillståndet, energin behövs till att bli frisk. Några såg samtidigt en 

positiv effekt av kraven, det höll dem aktiva. De yngre och även de pigga äldre patienterna 

såg de riktigt gamla och svaga som chanslösa i frågan om delaktighet. Delaktighet kräver 

både energi och engagemang. Även om patienten upplever ett visst motstånd hos personalen 

kan de få sin vilja igenom, om de kan bevaka sina intressen och vara ihärdiga. Eldh et al 

(2004) menar att delaktighet var föränderligt under vårdtiden. Patienterna förväntade sig inte 

att kunna vara delaktiga då de befunnit sig på akutrummet, men de förväntade sig att vara 

delaktiga i vården på vårdavdelningen. Kiessling och Kjellgren (2004) belyser svårt sjuka 

patienters syn på delaktighet. Patienterna upplevde att de hade tillit till vårdpersonalen, att de 

fick den vård som var bäst för dem då de var så svårt sjuka att de inte orkade ta del av sin 

vård.  

 

Organisation 

Om patienten ges tid och möjlighet till att uttrycka sina synpunkter, ökar möjligheten till 

delaktighet enligt Kiessling och Kjellgren (2004). Sambandet mellan tid och delaktighet 

stärks ytterligare av en studie som visar att om patienten upplever tidsbrist hos personalen 

utgör det ett hinder för samtal och delaktighet. Patienterna ville inte störa personalen och 

tidsbrist är ett hinder för att ställa frågor eller be om tid för ett samtal, de upplevde att de 

ibland kände sig tvingade till att kräva sin rätt från sjuksköterskan att ta sig tid för dem 

(Nordgren & Fridlund, 2001). I Sainio, Eriksson & Lauri (2001a) studie uttryckte patienter att 

de kände sig maktlösa inför sjukhusets rutiner, vilket det inte gick att göra något åt. Bristen av 

tid beskrev patienterna i relation till den korta vårdtiden. Det framkommer att om 

kontinuiteten är bristfällig mellan sjuksköterska och patient är det svårt att implementera en 

god patientdelaktighet, vilket var en konsekvens av neddragningar av antalet sjuksköterskor 
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samt deras individuellt lagda scheman. Är det för få sjuksköterskor så finns det ingen tid över 

för att prata med patienten eller chans till att utveckla någon relation. När det blir för många 

patienter per antalet sjuksköterskor måste de prioritera sina arbetsuppgifter. Sjuksköterskans 

individuellt lagda scheman gör att en brist på kontinuitet uppstår. Konsekvensen kan bli att 

det inte finns någon sjuksköterska som har ansvar över en och samma patient över hela 

vårdtiden och att en patient möter fler sjuksköterskor än nödvändigt (Kiessling & Kjellgren, 

2004; Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007). Däremot ges möjlighet till en 

djupare relation med en öppenhet för samtal om det är färre sjuksköterskor involverade kring 

en patient. Att känna igen personalen är en viktig trygghetsfaktor som gynnar och stärker 

samarbetet, vilket ökar möjligheten till delaktighet. Bristande kontinuitet minskade patientens 

möjligheter till delaktighet eftersom patienten ofta fick olika besked och upplevde att 

personalen inte hade all kunskap, vilket resulterade i att patienten upplevde en osäkerhet och 

otrygghet (Kiessling & Kjellgren, 2004; Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos 

2007; Sainio et al, 2001a).   

 

Vårdkommunikation 

Samtal 

Patientens delaktighet i sin vård förväntas öka deras motivation till att förbättra deras 

välbefinnande, få bättre behandlingsresultat samt känna sig nöjda med den givna vården. För 

att som patient kunna delta i sin vård krävs lämplig, relevant och tillräcklig information i en 

trygg och stödjande miljö enligt Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos (2007). 

Kiessling och Kjellgren (2004) menar att genom samtal med patienten kan vårdpersonalen få 

kunskap om patientens syn på sitt hälsotillstånd. Möjligheten att samtala om sin situation, om 

sin sjukdom och dess behandling har stor betydelse för känslan av delaktighet. Den 

medicinska informationen hjälper patienten att förstå vårdprocessen och att vara delaktig i 

den. En bra läkare ger patienten tid och en viktig förutsättning är att patienten förstår språket 

som talas. Genom samtal och genom att lyssna på patienten kan vårdpersonalen visa att de 

bryr sig om patienten menar Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos (2007). Det är 

värdefullt för patienten när sjuksköterskan uppmärksammade både deras verbala och 

ickeverbala signaler, vilket gjorde att de kände sig sedda, hörda och värdefulla. Att bli sedd 

och hörd menas att sjuksköterskan lyssnar, ger feedback och är emotionellt öppen, om 

personalen inte bryr sig om en människa upphör möjligheten till delaktighet. Kommunikation 
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innebär att förstå och att bli förstådd, vilket är behövligt för uppbyggnaden av en fungerbar 

relation med patienten. Skapa kommunikation kräver kontakt och dialog. Kontakt är en 

förutsättning för en aktiv delaktighet där sjuksköterskan använder sig själv i att lära känna 

patienten. Detta involverar ett aktivt lyssnande i meningen att tolka och svara på vad patienten 

uttrycker eller uttalar. Svaren måste både vara förståeliga och meningsfulla. När patienten är 

oförmögen att uttrycka sig själv, måste sjuksköterskan använda sig av signaler för att skapa 

kontakt, t.ex. kroppsspråk, ögon- eller huvudrörelser. Dialog skapar syfte och möjlighet till 

feedback till och från patienten i fråga för att nå bekräftelse. Feedback är viktigt för patientens 

kunskap om sig själv och känslan av meningsfullhet (Larsson, Sahlsten, Sjöström, 

Lindencrona & Plos, 2007). 

 

Bekräftelse 

Patienten upplevde delaktighet när sjuksköterskan gav bekräftelse på den information och 

kunskap patienten delade med sig av och när den användes rätt enligt Sahlsten et al (2009). 

Om man som patient ges möjlighet att ha synpunkter så ökar detta möjligheten till delaktighet. 

Om personalen inte bryr sig om en människa upphör möjligheten till delaktighet. 

Sjuksköterskan bör inte låta det hon vet innan om patientens historia genom 

journalhandlingen ”färga” samtalet, utan att hon går in i det med ett öppet sinne och fokuserar 

på patientens berättelse. Förutom att lyssna till orden, tonfall, kroppsspråk så är ämnen som 

inte är uttalade också noterade. Sjuksköterskan försöker göra sig förtrogen med patientens 

tankar i syfte att stödja patientens förmåga i att undersöka sin situation. På så sätt motiveras 

patienten till att våga dela med sig av sina erfarenheter. Vilket gör att sjuksköterskan får veta 

vad patienten vet och har kunskaper om, insikt i och erfarenhet av som leder till större 

delaktighet för patienten. I en tidigare studie av Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos (2005) 

beskriver de betydelsen av sjuksköterskans fokus på patientens resurser och faktiska behov, 

vilket uppstår genom medvetna samtalsstrategier och baseras på utbyte av information och 

kunskap. Utbytet av information och kunskap innefattar patientens självbild och insikt i sin 

situation. Sjuksköterskans strategi innebär att hon gör en resursinventering av patientens 

förståelse för situationen, förväntningar och behov som upplevs. Genom att fokusera på 

patientens självbild hjälper sjuksköterskan patienten i att tänka i nya banor, genom stöd och 

bekräftelse, i att finna en ny självbild, i att se möjligheter. Att sjuksköterskan ger genomtänkt 

och respektfull feedback för att klargöra patientens tankar och att stödja aktiva val är viktigt. 

Förberedelser av möten innebär att planera vad, när, vart, hur och varför före mötet med 
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patienten. Sjuksköterskan måste erbjuda patienten stöd och hjälp i prioritering till ett möte och 

klargöra förslag och mål med det (Sahlsten et al, 2009). 

 

Information och beslutsfattande 

Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos (2005) beskriver möjligheten att påverka består av 

sjuksköterskans medvetna interaktion i syfte att ge personen möjlighet att påverka och att vara 

delaktig i en process som resulterar i delat ansvar, vilket baseras på information, val, beslut 

och ansvar. Information utgör basen av delaktighet. Behov av information innehåller både 

patientens rätt och sjuksköterskans behov att ge information, att enas i situationen och att få 

möjlighet till att delta. Med val menas att patienten får möjlighet att välja mellan olika 

alternativ och göra val som denne fått tillräcklig, riktig och sann information om, vilket 

förutsätter att sjuksköterskan ger rätt val. Beslut som tas kan både vara gemensamma och 

individuella. Gemensamma beslut är en rätt till att påverka, att man tar beslut tillsammans 

med sjuksköterskan. Konsekvensen av olika val förklaras av sjuksköterskan som ger patienten 

utrymme i processen. Med individuella beslut tillåts patienten att bestämma själv. 

Sjuksköterskan godkänner beslutet oavsett vad hon själv har för åsikt, patientens egna beslut 

stöttas. Att ta ansvar inbegriper både att dela ansvar med sjuksköterskan eller ett eget ansvar. 

Initialt hjälper sjuksköterskan patienten att ta ansvar, som leder till att patientens egen 

förmåga byggs upp, så patienten kan ges frihet i att agera i en viss situation. När patienten har 

tagit ansvar för sin situation upplevs delaktighet. Nordgren och Fridlund (2001) beskriver 

vikten av att patienten kan påverka och ta del i beslut som rör den egna vården. Patienterna 

upplevde att de kunde ha en åsikt och att de lyssnades till och på så sätt upplevdes en känsla 

av frihet och självbestämmande. Om sjuksköterskan inte tog sig tid till att se patientens 

behov, fann patienten ingen mening i att ge uttryck för dem. Larsson, Sahlsten, Sjöström, 

Lindencrona & Plos (2007) beskriver att ju mer involverad en patient är i sin vård desto bättre 

förberedd är patienten för att kunna vara delaktig i olika sköterskehandlingar. Kunskap krävs 

för att känna sig oberoende och känna att man behärskar sin situation. Även om patienten inte 

vill vara delaktig i omvårdnaden, så upplever de ändå ett behov av information. Stöd av 

sjuksköterskan krävs för att kunna delta i sin vård. För att patienten skall kunna delta aktivt 

förväntas det från sjuksköterskan att information ges på ett omfattande och lämpligt sätt, 

anpassad till patientens behov. Detta belyses även i Sainio et al (2001a) att information var 

lika viktigt som att ställa frågor. I synnerhet visade patienterna vikten av att få noggrann, 

tillräcklig och tillförlitlig information, att få realistiska svar på frågor liksom information som 
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var relevant till den aktuella situationen. Att få information och att ställa frågor var ofta 

sammanvävt med varandra, och en del patienter upplevde att det enda sättet att få information 

var genom att ställa frågor. Sjuksköterskorna upplevde att planerad information till patienten 

var avgörande för att patienten skulle kunna vara delaktig. Det patienterna förväntade sig mest 

från sjuksköterska och läkare var bra och grundlig information, som var given i ett ärligt och 

vänskapligt uppträdande och information som var lätt att förstå. Patienter ville bli 

presenterade olika alternativ relaterade till deras vård och behandling. Dessa alternativ rörde 

huvudsakligen omvårdnadsåtgärder som smärtstillande medicin och mat, men även ibland 

hade läkaren presenterat olika behandlingsalternativ. Det framkom dock kritik att läkaren inte 

gav tillräcklig med förståelig information om alternativen. Patienterna upplevde att deras egna 

engagemang var avgörande viktigt, särskilt att ställa frågor och för att få information. De 

upplevde att utan den här typen av engagemang fanns det inte en chans till att få information 

eller till att påverka den egna vården. Uppmuntran från läkare och sjuksköterskor ansågs vara 

en viktig faktor som rör patientdelaktighet i beslutsfattandet. Patienterna ville att de skulle ge 

stöd och uppmuntran till att ta del av sin egen vård. En del av deltagarna uttryckte sig med att 

de ville vara en ”bra patient” men att de inte visste vad som förväntades av dem. 

Informationsspridningen var en viktig förutsättning för delaktighet i beslutsfattandet men det 

finns många problem däri. En patient kan ha fått information men inte förstått, informationen 

kunde ha blivit skev av att den filtrerats ner genom många olika personer, och att olika 

personer givit motsägande information. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att undersöka vilka faktorer som har betydelse för patientens delaktighet i omvårdnaden 

valdes litteraturstudie som metod. Litteraturstudien fokuserar på aktuell forskning inom ett 

valt område och syftar till att finna beslutsunderlag för klinisk verksamhet. Resultatet kan 

omsättas i praktisk handling och ge sjuksköterskan ökad förståelse och ny kunskap om olika 

fenomen. Omvårdnad ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Forsberg & 

Wengström, 2008). Litteraturstudien är dock gjord i ett utbildande syfte och har därför ett 

begränsat användningsområde. Studien baseras på nio vetenskapliga artiklar som bygger på 

kvalitativ forskning. Det kvalitativa synsättet riktar intresset mot individen, hur denne 

upplever, tolkar och strukturerar en omgivande verklighet i relation till sina tidigare 

kunskaper och erfarenheter (Backman, 2008). Studier där kvalitativ forskning som bygger på 
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intervjuer, bedömdes vara relevant för att besvara syftet. Samtliga artiklar som har 

exkluderats från de genomförda sökningarna i Cinahl svarade inte mot syftet som var att 

beskriva faktorer som har betydelse för patientens delaktighet i omvårdnaden ur ett 

sjuksköterske- och patientperspektiv. Watson (1998) beskriver omvårdnad som en 

humanistisk och interpersonlig process. Den kan delas in i teknisk utrustning och specifika 

metoder som sjuksköterskan begagnar sig av, men även omsorgen kring människan. De 

exkluderade artiklarna berörde delaktighet ur ett medicinskt perspektiv t.ex. hur man får 

patienten att vara delaktig i beslut som rör medicinsk behandling eller valmöjligheter som rör 

olika behandlingsalternativ. Sökningen med sökorden ”patient participation” och ”nurse” 

resulterade i 81 träffar. Här valdes att ytterligare lägga till ett sökord, ”care”, för att begränsa 

träffarna. Möjligen kan det då ha fallit bort någon artikel som beskrev faktorer som har 

betydelse för patientens delaktighet i omvårdnaden som kunde ha inkluderats. Fem av de 

inkluderade artiklarna var skrivna av samma författare vilkas namn var återkommande och 

refererade till i övriga artiklar samt bakgrundslitteratur, vilket talar för att de är ”pionjärer” 

inom området patientdelaktighet. Det material som finns kring ämnet verkar vara begränsat 

och många refererar till samma källor. Artiklarna behandlar delaktighet både ur ett 

sjuksköterske- och patientperspektiv, vilket måste anses vara en styrka för resultatet då detta 

ger en bredare bild. Sökorden som valdes ut ansågs vara relevanta för att finna vetenskapliga 

artiklar som kunde besvara syftet. Sökordet ”patient participation” valdes framför t.ex. 

”patient partnership” och ”patient involvement”, vilka enligt Cahill (1996) inte är synonyma 

med ”patient participation”. Det kan finnas artiklar som använder andra begrepp som ändå 

beskriver delaktighet, men detta har inte undersökts eftersom tillräckligt många artiklar 

hittades vid den valda sökningen. Sökorden ”nurse-patient relationship”, ”nurse” och ”care” 

valdes då sjuksköterskans relation och vårdande är centralt för patientens delaktighet. 

Sökningen valdes att genomföras i databasen Cinahl som fokuserar mot 

omvårdnadsvetenskapliga referenser och är specialiserad på omvårdnadsforskning i 

jämförelse med t.ex. PubMed som inte är en lika ”renodlad omvårdnadsdatabas” (Forsberg & 

Wengström, 2008; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Sökning i enbart en databas kan 

naturligtvis ge ett mindre utbud av artiklar som kan leda till ett begränsat resultat. Även tiden 

är en förklaring till att varför inga fler sökningar genomfördes. Tiden prioriterades för att 

användas till att arbeta med materialet som valdes att inkluderas i studien. För att möjliggöra 

att resultatet skulle vara överförbart till omvårdnaden i dag, valdes artiklar att inkluderas från 

2000-talet. Dock gjordes inga begränsningar i årtal i sökningen. Sökträffarna resulterade i att 

de flesta artiklarna var från 2000 och framåt, vilket tyder på att mer forskning har gjorts kring 

14 



 

patientens delaktighet under det senaste årtiondet. Åtta av de nio inkluderade artiklarna 

byggde på studier genomförda i Sverige och belyser därmed den svenska hälso- och 

sjukvården. Detta medförde för författarna att de lätt kunde förstå vad som beskrevs och även 

relatera detta till arbetet. Studiens resultat upplevs därmed vara möjligt att applicera i 

vårdsammanhang. Då författarna läst och tolkat alla inkluderade artiklars resultat var för sig, 

medför detta att risken för feltolkningar minimeras. För att värdera den vetenskapliga nivån 

på artiklarna valdes Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall som arbetsinstrument, vilken 

modifierades för att anpassas till litteratursammanställningen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2006).  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa faktorer som har betydelse för patientens delaktighet i 

omvårdnaden, vilket resultatet visar. Där framkommer ett flertal faktorer som ingår i 

vårdrelationen och vårdkommunikationen, vilka utgör pelarna i studien. För patientens 

delaktighet har sjuksköterskan en central roll.  Sjuksköterskan skall kunna tillgodose 

patienters basala och specifika omvårdnadsbehov, vilket hon gör genom olika 

omvårdnadshandlingar som i sin tur leder till att patienten upplever sig sedd och bekräftad, 

vilket gör att patienten upplever en känsla av trygghet och tillit. Detta utgör kärnan för att 

etablera en förtroendefull relation som ligger till grund för vårdandet och hur patienten 

kommer att ta del av sin vård. 

 

Vårdrelation 

I resultatet framkommer det att relationen är av stor betydelse för patientens upplevelse av 

delaktighet. Det framkommer att patienten ger uttryck för behov som att känna sig bekräftad 

och att kunna utveckla tillit, trygghet och förtroende för sjuksköterskan. Genom att lära känna 

patienten kan sjuksköterskan se patientens behov av och förmåga till delaktighet. För att 

patienten skall uppleva sig delaktig bör en vårdrelation inledas. Den kommer att ligga till 

grund för hur patienten kommer att uppleva sin egen vård och ta del av den. Björck och 

Sandman (2007) menar att vårdrelationen, vilken är liktydig med relationen mellan patient 

och vårdare, utgör kärnan i vårdprocessen och grunden i vårdandet. Vårdrelationen står i 

centrum för vårdandet. Det är i relationen som mötet med hela människan sker, den utgör 
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grunden för hälsoprocesserna hos patienten. Vårdrelationen beskrivs eller definieras som en 

relation där vårdaren skall ha vissa önskvärda egenskaper, relationen skall ha vissa önskvärda 

egenskaper och skall åstadkomma vissa önskvärda effekter hos patienten (Björck & Sandman, 

2007).  I studien framkom att patienter ger uttryck för behov som att känna sig bekräftad och 

att kunna utveckla tillit, trygghet och förtroende för sjuksköterskan. Genom att lära känna 

patienten kan sjuksköterskan se patientens behov av och förmåga till delaktighet. Används 

begreppet vårdrelation värdeneutralt, så säger det endast att något eller någon förhåller sig till 

något annat eller någon annan på ett visst sätt enligt Björck och Sandman, 2007. En relation 

kan vara god eller dålig, ytlig eller djup, intensiv, långvarig eller obefintlig. För patientens 

välbefinnande är det viktigt att lyfta fram vårdrelationens betydelse. Vårdrelationen kan vara 

avgörande för om patienten upplever ett lindrat lidande och blir stärkt i sin hälsoutveckling, 

eller inte (Björck & Sandman, 2007). I studien framkom att sjuksköterskan bör rikta 

uppmärksamheten mot den kännande medmänniska som patienten är, inte bara mot 

sjukdomen eller behovet av hjälp. För patienten är sjuksköterskans omvårdnadssätt det 

avgörande för hur hon upplevs. Sjuksköterskan kan bidra till att patienten kan uppnå 

välbefinnande, känna sig respekterad och accepterad, vilket leder till att patienten kommer 

våga gå in i en relation med sjuksköterskan och ta större del av sin vård. I relationen med 

patienten bör sjuksköterskan öppna sig för den andre och vara känslig för vederbörandes 

behov, annars blir kontakten opersonlig. Vårdrelationens innehåll är beroende av vårdaren, 

menar Björck och Sandman (2007), av hennes människosyn och hennes förhållningssätt. För 

att åstadkomma en ökad förståelse för hur patienter påverkas av vårdrelationen, är det viktigt 

att vårdpersonal ges möjlighet tillreflektion och utbildning i bemötande av patienten och 

skapandet av goda relationer (Björck & Sandman, 2007).  Watson (1993) uttrycker detta som 

ett av omvårdnadens mål. Hon beskriver i sin omvårdnadsteori att sjuksköterskan bör utveckla 

en förtroendefull relation för att kunna stödja och hjälpa patienten i att hantera sin situation, så 

att patientens självinsikt och förståelse främjas. Relationen har betydelse för att uppnå vårdens 

mål. Det är inte enbart sjuksköterskans strategier som främjar delaktighet, utan det krävs att 

parterna har ett engagemang och en vilja att delta. Det krävs även en öppenhet inför 

relationen, att både sjuksköterska och patient vill mötas och utveckla en relation som främjar 

för delaktighet. Relationen är avgörande för hur patienten kommer att uppleva sin vård och 

känslan av att vara delaktig i den.  
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Vårdkommunikation 

I resultatet framkom att patienter upplevde samtalet med sjuksköterskan som betydelsefullt 

för upplevelsen av delaktighet. Samtalet är ett redskap för sjuksköterskan för att komma nära 

patienten och används till att bygga en relation, att informera och förbereda patienten, svara 

på frågor, förklara, bekräfta samt kontrollera att patienten har förstått den givna informationen 

rätt. Watson (1998) beskriver vikten av att undervisning och inlärning utgår från hur patienten 

upplever sin situation och att den bör anpassas till patienten. Patienten kommer på så vis 

medverka på ett aktivt och ansvarsfullt sätt, uppleva reducerad rädsla och ångest samt bidra 

till att patienten upplever kontroll över sin situation. Samtalet är ett viktigt verktyg för att 

uppnå och skapa delaktighet. För att patienten skall uppleva sig delaktig krävs en god 

kommunikation i mötet med patienten, för att kunna förstå patienten. En god 

vårdkommunikation möjliggör för patienten att han vågar ta del av sin vård. Stål (2008) 

menar att vårdkommunikation har fokus på att det individrelaterade professionella mötet skall 

förstås utifrån ett antal perspektiv. Mötet sker inom bestämda villkor och att enskilda 

individer och mindre grupper, kommer till mötet med olika förutsättningar, föreställningar 

och förväntningar. Vårdkommunikation är det ämne som fokuserar på olika förutsättningar 

och villkor som föreligger när människor möts och träder in i en relation i vårdsammanhang 

(Stål, 2008). I studien framkom att samtalet är ett redskap för sjuksköterskan för att komma 

nära patienten och används till att bygga en relation, att informera och förbereda patienten, 

svara på frågor, förklara, bekräfta samt kontrollera att patienten har förstått den givna 

informationen rätt. Samtalet är ett viktigt verktyg för att uppnå och skapa delaktighet. Vad 

som är avgörande för hur ett möte, en relation och en kommunikation visar sig, har sin grund i 

en mängd individuella, sociala och fysiska omständigheter menar Stål (2008). Människan 

kommer till mötet med personliga erfarenheter och förväntningar. Ämnet vårdkommunikation 

har fokus på det som sker i en aktuell kommunikation när människor möts i ett 

vårdsammanhang (Stål, 2008). Goda kommunikationsfärdigheter är hjälpmedel för att förstå 

patienten som person, för att förstå relationen, för att ge bättre hjälp och stöd, för att komma 

fram till bra beslut tillsammans och för att stimulera den andres utveckling på bästa möjliga 

sätt. God kommunikation innebär en kvalitetssäkring av omvårdnadsarbetet och är hjälpande 

och patientinriktad, en god kommunikation är avgörande för vårdens utfall (Eide & Eide, 

2009). I studien framkommer att patienters delaktighet kräver en genomtänkt interaktion 

mellan sjuksköterska och patient, en strävan efter en trygg relation som kan leda till att 

patienten upplever sig sedd och bekräftad. 
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Slutsats 

Patientens rätt till delaktighet i sin vård borde vara självklar, men delaktighet kan ha olika 

innebörd för patienter respektive vårdgivare. Patienten vill bli lyssnad på, de vill uppleva att 

deras egna erfarenheter och kunskaper tas på allvar och de vill vara delaktiga och inte 

underordnade, utan sedd som en partner i vårdarbetet. Om sjuksköterskan inte ser till 

patientens behov av att ha en trygg relation, där patienten upplever sig sedd och bekräftad, 

kan patienten i värsta fall känna sig förolämpad. Det är viktigt att vårdgivaren respekterar och 

beaktar patienternas egen bedömning av sin situation för att de ska uppleva sig delaktiga. Det 

handlar inte om att sjuksköterskan ska bli patientens vän, utan att ha ett professionellt 

förhållningssätt till patienten. Om patienten är delaktig i sin vård och de beslut som rör den 

kommer det leda till att patienten upplever sig mindre sårbar och mindre utsatt. Vidare 

kommer det även att främja ett snabbare tillfrisknande samt att patienten upplever sig mer 

nöjd med sin vård.  

 

Användbarhet 

Flertalet av artiklarna har belyst samma eller liknande faktorer som har betydelse för 

patientens delaktighet i vården. Resultatet av studien anses därmed vara användbart i den 

kliniska verksamheten. Resultatet är lätt att ta till sig och förstå, vilket gör att sjuksköterskan 

lätt kan applicera det i arbetet med patienten. Förhoppningen är att studiens resultat kan ge 

sjuksköterskan en ökad förståelse för patientens upplevelse av delaktighet och betydelse för 

vårdandet.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

I resultatet framkommer faktorer som belyser patientdelaktighet ur ett patient- och personal 

perspektiv.  Det vore intressant att få ta del av hur olika vårdinrättningar arbetar med dessa 

frågor. Hur implementeras patientdelaktighet i vården? Resultatet antas vara baserat på 

patienter som har nordisk härkomst, då det ej angetts något annat, vilket gör det intressant att 

studera om olika kulturella bakgrunder har någon betydelse för hur delaktighet upplevs?  
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