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SAMMANFATTNING



 

Patientens rätt till delaktighet har ytterligare förstärkts i Sverige genom lagstiftning sedan 
2014. Processen att stärka patientens roll och delaktighet i sin vård inom vården har påbörjats 
och nya arbetsmodeller befinner sig under utveckling och implementering. 

Syftet med detta examensarbete har varit att beskriva patientens erfarenheter av att vara 
delaktig i sin vård i hemmet.

För att besvara syftet och beskriva kunskapsläget valdes en deskriptiv design i form av en 
allmän litteraturöversikt utifrån 15 artiklar av både kvantitativa och kvalitativa ansats.

Resultatet visar att patienters erfarenheter av delaktighet är komplexa. Patienter strävar efter 
att blir behandlade med respekt för sin individualitet och att vara en partner i vårdrelationen 
för att kunna vara delaktiga. Utöver det visar resultatet av detta examensarbete att patienter 
har en insikt i sitt eget ansvar och en stark vilja till delaktighet men att förmågan varierar och 
delaktigheten beror även på organisation av vården, som patienter själv har svårt att påverka. 

Resultatet visade att patientens erfarenheter av sin delaktighet i sin vård i hemmet är 
mångfaldiga och komplexa, men är beroende av organisatoriska faktorer som tillgänglighet 
och kontinuitet av vården. Dessa faktorer ligger utanför patientens möjligheter att påverka 
dem. Tolkningen av resultatet kunde visa att patientens delaktighet ägde rum endast i den 
utsträckning som vården och vårdpersonalen gav möjlighet och förutsättningar till. 

Slutsatsen blev att det ger stöd till antagandet att medvetenheten och kunskapen hos 
vårdpersonalen skulle behöva ökas. 

Resultatet återspeglar tyvärr inte om patienter varit tillfreds med den delaktighet som de 
kunde uppnå, så ytterligare forskning av både kvalitativ och kvantitativ ansats kan vara av 
värde för att driva utvecklingen inom vården till en förbättrad patientdelaktighet. 

Dessutom kan det finnas olika uppfattningar hos båda parter i vårdrelationen om 
förutsättningar för delaktighet. Vidare forskning om förståelsen av patientens förväntningar, 
samt eventuella missuppfattningar på vårdpersonalens sida kan vara av intresse för att 
utveckla fungerande strategier och arbetsmodeller för att i framtiden ytterligare kunna främja 
patientens delaktighet i sin vård. 

Nyckelord: delaktighet, hemsjukvård, patientperspektiv, personcentrerat vård, vård i hemmet 
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INLEDNING

Som sjuksköterska verksam inom avancerad sjukvård i hemmet där patientens delaktighet i 
sin vård i hemmet beaktas och diskuteras, länkades intresset till patientens roll och 
förväntningar gentemot hälso- och sjukvård. Den digitala utvecklingen i samhället leder till att
människor har access till information vid alla tidpunkter och information finns av allmän, 
pseudovetenskaplig och även vetenskaplig kvalitet. Detta kan även ha påverkat människors 
förväntningar på hälso- och sjukvård.

BAKGRUND

Delaktighet

Delaktighet är ett svårdefinierat begrepp. I svensk ordbok och lexikon beskrivs delaktighet 
som aktiv medverkan, ha del i eller av något, medinflytande, känslan av att vara till nytta 
(Nationalencyklopedin, 2017). Delaktighet innebär att människor själva ska bestämma och ta 
beslut angående sin hälsa och sitt välbefinnande. 

För individen ska kunna vara delaktig behövs det en dialog där individens kunskaper betraktas
som likvärdig med kunskapen hos vårdpersonalen. Dialogen behöver föras för att göra 
personen delaktig i planering och genomförande av den egna vården och behandlingen 
(Ekman, 2014). 

Delaktighet i vården uppstår när båda parter, patienter och vårdpersonalen, medverkar i 
processer för delat beslutsfattande (Leksell & Lepp, 2013). Delaktighet kan även fungera som 
en copingstrategi eller skyddande faktor i samband med existentiell kris. Delaktighet är att 
ingå i ett sammanhang, att vara inräknat i händelseförlopp. Delaktighet och ansvar är nära 
relaterade och skapar betydelse och mening till personen (Sand & Strang, 2014). 

Ur sjuksköterskans perspektiv ses delaktighet som att ge information på ett sätt som ger 
patienten möjlighet att agera och på så vis skapa förutsättning för patientens delaktighet 
(Eldh, 2006). 

Delaktighet har för patienten en bredare betydelse än att bli försedd med information och ges 
förutsättningar att medverka i beslutsfattning i sin vård och behandling. Delaktighet ur 
patientens perspektiv ligger nära en beskrivning av att dela i betydelsen av att dela kunskap 
och att uppleva ömsesidigt informationsutbyte. Delaktighet kan också ses som ansvar utifrån 
situation och de egna värderingarna och grundas då på känslan att förstå, att ha tilltro och att 
ha kontroll (Eldh, 2006). 

I detta examensarbete kommer delaktighet av patientens perspektiv belysas.

Delaktighet i lagar och styrdokument

Hälso- och sjukvårdslag (SFS, 2017:30) styr och beskriver krav och skyldigheter för hälso-
och sjukvårdspersonal inom yrkesutövande. Kravet på god vård och omvårdnad anses kopplat
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bland annat till respekt för patientens självbestämmande, kontinuitet och kvalitet av relationen
mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonalen, samt att hälso-och sjukvård ska utvecklas 
systematisk och fortlöpande. Socialstyrelsen (SOS, 2009) skriver att god vård ska vara 
individanpassad och ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar och 
integritet. I patientlagen (SFS, 2014:821) förankrades patientens rättighet till delaktighet 
genom att ställa krav på att vården ska utformas i samråd med patienten. Patientens 
medverkan ska möjliggöras utifrån patientens individuella förutsättningar och önskemål. Samt
att patienten och anhöriga ska få möjlighet att delta i vårdgivarens patientsäkerhetsarbete 
(SFS, 2014:821).  

Delaktighet ur historiskt perspektiv

I svensk sjukvård finns det ingen tradition av att göra patienten delaktig, utan patienten har 
varit mer av en passiv mottagare (Ekman, 2014). Ur traditionellt och historiskt perspektiv 
betraktat har samhälle varit präglat av ett paternalistiskt syn- och förhållningssätt. Detta har 
speglats även inom hälso- och sjukvård. I vårdrelationen mellan vårdpersonal och patienten 
kan det fortfarande förekomma att patienten ger personalen fullmakt att fatta besluten åt dem, 
för patienten anser att vårdpersonalen har specialistkunskap och erfarenheten som krävs. 
Detta tar uttryck i att vårdpersonalen gör det de anser vara bäst för patienten i situationen och 
dennes hälsa (Birkler, 2007). Det kan vara oombedd, oönskat, men med grundtanke: ” att ta 
fullt ansvar för den skyldighet som ligger i att ha en annan människas frihet i sin hand” 
(Birkler, 2007, s. 153).

Delaktighet ur vårdpersonalens och anhörigas perspektiv

I en norsk studie av personalens perspektiv på delaktighet identifierades två huvudfaktorer 
som har effekt på patientens delaktighet och dessa är personalens inställning och omgivande 
faktorer. Personalen upplevde att de behöver ha rätt utbildning och kunskaper, vara mera 
medveten om egna skyldigheter gentemot patienten och ett ökat samarbete och 
ansvarsförståelse i tvärprofessionella team. Vårdkulturen på arbetsplatsen påverkar 
personalens agerande och gemensamma värderingar behöver definieras. Det återfinns i 
studiens beskrivna yttre faktorerna. Där nämns bland annat gemensam planering, samarbete 
och kontinuitet, tydlig kommunikation och journalföring i mening av informationsöverföring 
mellan personalen. Underlättande av delaktigheten ansågs av personalen vara ett förbättrat 
samarbete med anhöriga. Personalen upplevde att det saknas tid i det dagliga arbetet för att 
tillämpa individbaserad vård, fast de förstod att patientens delaktighet skulle öka kvalitén på 
vården och resultat för patienten (Norheim & Guttormsen, 2012). 

I en amerikansk studie av sjuksköterskornas syn på patientens delaktighet blev resultatet att 
personalens hållning var positiv till att göra patienterna delaktiga, att de insåg fördelar med 
detta och hade övervägande respekt för patientens rättigheter. Begränsningar beskrevs utifrån 
personalens perspektiv i patientens fysiska och mentala förmåga och den egna uppfattningen 
om ansvaret för sekretess och säkerheten. Sjuksköterskorna beskrev att det är tidskrävande att 
först förstå patientens möjligheter och sedan leda och stödja patienten i att vara delaktig. 
Verksamheten ger inte alltid utrymme för denna process och andra uppgifter behöver 
prioriteras (Tobiano, Buknall, Marshall, Guiname & Chaboyer, 2015). 
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En annan studie från Danmark visar att personalens roll starkt kopplas till dialogen som gav 
möjlighet till att ge fakta baserat information, rådgivning och anhörigas frågor till temat. Det 
som ökade känslan av delaktighet var stödet i beslutsfattning av anhöriga och även andra 
patienters erfarenheter i sammanhanget. Det som upplevdes störande var dock att personalen 
verkade upptagen och hade brist av tid (Erlang, Nielsen, Hansen & Finderup, 2015). 

I samband med att vårdskador rapporterats fann man att delaktigheten eller brist på denna 
utgjorde en tredje del av alla i perioden rapporterade fall av vårdskador. Upplevelsen av brist 
eller saknad av delaktighet grundades på känslan av att inte blivit hört, att inte fått eller fått 
felaktig information om planerat vård och behandling och patientens tillstånd, att det inte togs 
hänsyn till patientens behov och önskemål. Allt detta ledde till att anhöriga kände sig 
förbisedda, kränkta i sin värdighet och integritet, sårbara och utlämnade, samt att skadan hade 
kunnat undvikas. Personalens bemötande av var en av de identifierade underkategorier och 
bedömdes som avgörande (Andersson, Frank, Willman, Sandman & Hansebo, 2015). 

Amerikanska experter ville identifiera nödvändiga förändringar för att bemöta det kommande 
paradigmenskiftet inom vården. För detta höll de en konferens och kom fram till att 
förändringen som krävs är att personalen behöver se patienten och anhöriga som en del i det 
tvärprofessionella teamet, som experter på sig själva och att individualisera vården i avseende 
av patientens behov relaterat till dennes förutsättningar och värderingar. Relationen mellan 
patient och personalen måste präglas av ömsesidigt lärande och transparens med målet att 
gemensamt hitta lösningar. Utöver detta ansågs att modellen personcentrerad vård behöver 
utvecklas världen över och skulle bli en del i den akademiska utbildningen för vårdpersonal 
(Swartwoud, Drenkard, McGuinn, Grant & El-Zein, 2016). 

Teoretisk referensram - personcentrerad vård

Ett grundantagande för en personcentrerad vård är att vi alla är personer som kan råka ut för 
ohälsa. I personcentrerad vård ska vårdpersonalen sätta personen i behov av vård i centrum i 
stället för sjukdomen. Personen anses som en värdefull och jämbördig partner i vård och 
omsorg och dennes unika perspektiv ges samma likvärdiga giltighet som det professionella 
perspektivet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Vårdpersonalen har ett etiskt ansvar att motivera för jämställdhet av personens perspektiv 
med professionens bedömning. Med förståelse för språkets makt och språkets funktion att 
sortera, etikettera och konstituera vår verklighet, så blir det tydligt att patientcentrerad vård 
inte är lika med personcentrerat vård. Genom att flytta fokus från patient med sjukdom och 
behandling till personbegreppet öppnas synen upp för andra värden, resurser och 
prioriteringar (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Personen i sitt sociala sammanhang och i relation med sina närstående, familj och andra 
betydelsefulla kan inkluderas i vård och omsorg. Ett personcentrerat förhållningssätt innebär 
att ge personen bästa möjliga förutsättningar att göra evidensbaserade val i avseende av hälsa 
eller vård och behandling. Samtidigt respekterar personens val utan att moralisera eller 
ifrågasätta valet i efterhand. För att en personcentrerad vård ska kunna realiseras behövs en 
gemensamt fastställd humanistisk och inkluderande värdegrund tillsammans med 
organisatoriska förutsättningar som stödjer ett personcentrerat förhållningssätt i hela 
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vårdprocessen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Modellen bidrar till att uppmuntra och stärka patienten i att aktivt delta i sin vård. 
Personcentrerad vård består av tre delar; patientens berättelse som grund, partnerskap som 
form av delat beslutsfattande mellan patient och sjukvårdpersonal och som dokumentation av 
patientens erfarenheter, förutsättningar och värderingar. Planeringen utgår från patientens 
resurser och behov. Planerad vård ska kunna följas av båda patienten och personalen och 
behöver anpassas under vårdförloppet (Ekman, 2014). 

Patienten ses av sjukvården som en person och inte som sjukdom eller diagnos. Personalens 
roll i personcentrerad vård består av att identifiera, stödja och bekräfta patientens resurser för 
sin vård (Ekman, 2014). 

Personens egen berättelse ger en djupare insikt om personen samt bättre tillgång till personens
emotionella, sociala och rent praktiska behov, önskemål och förväntningar. Utifrån det kan 
sjuksköterskan lättare stärka personens förmåga, främja delaktighet och stödja personen i att 
ta egna beslut. Först om patientens behov, förväntningar och önskemål styr sjuksköterskans 
arbete och organisationen har mindre uppgiften utan patienten i fokus kan målet, att vara 
patientfokuserat, uppfyllas (Ekman 2014). 

Helheten kan enbart ses när hela personen är i centrum (Edvardsson, 2010). ”Att se personen, 
bekräfta hans/hennes upplevelse av sjukdom, utgå ifrån individens perspektiv och inkludera 
personen i alla aspekter av vården är centralt för personcentrerat omvårdnad” (Edvardsson, 
2010, S.29). 

Begreppet personcentrerat vård växte fram inom vård av äldre personer och av personer med 
intellektuella funktionshinder. Under 2000-talet har forskare, vårdutvecklare och vårdpersonal
på olika sätt bidragit till att förverkliga de goda idéerna för att sedan sprida de till andra delar 
av vården. Begreppet har även fått genomslag i internationella policydokument från WHO, 
samt i nationella riktlinjer och policydokument bland annat i USA, Storbritannien, Australien,
Nya Zeeland, Norge och Sverige. Både nationellt och internationellt har begreppet 
personcentrerad vård vuxit fram som en beskrivning av god och humanistisk omvårdnad. 
Fortfarande behövs mer kunskap om vilken förändringsstrategi som är mest effektiv när det 
gäller att utveckla en personcentrerad vård och omsorg (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).

Vård i hemmet

Socialstyrelsen (2008) skriver att det inte finns en enhetlig begreppsförklaring för 
hemsjukvård. Det talas ofta om olika typer av hemsjukvård som t.ex. basal eller avancerad 
hemsjukvård. Hemsjukvård kan vara ansluten till primärvård, sjukhusvård eller vara 
kommunal hemsjukvård. Enligt definitionen av socialstyrelsens termbank är hemsjukvård 
som vård som ges i patienterna bostad såväl som i särskild boende. Lagstiftningen ger ingen 
tydlig beskrivning av vad hemsjukvård är, vad den ska omfatta och hur den skiljer sig från 
andra vårdformer.

Hemtjänst som ett socialt stöd, hjälp i hemmet åligger kommunerna. I socialtjänstlagen 
(2001:453) fastställs att kommunerna ska verkar för att underlätta för den enskilde att kunna 
bo hemma samt att äldre ska inom ramen av möjligheter kunna välja när, hur och vilken hjälp 
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i boendet ska ges. Hemtjänsten omfattar hjälp med personlig omvårdnad och dagliga sysslor 
(Nationalencyklopedin 2011).

Specialiserad hemsjukvård är en medicinskt specialiserad vård som oftast är inriktad mot 
patienter med begränsad restlivstid. Denna ligger i landstingets ansvar och tillhör inte den 
hemsjukvården som organiseras av kommunerna. Verksamheter av denna typen av 
hemsjukvård erbjuder vård som finner sin motsvarighet i den slutna vårdens verksamheter. 
Den benämns olika t.ex. ASIH – avancerad sjukvård i hemmet, AHS – avancerad 
hemsjukvård, MOH – medicinskt omfattande hemsjukvård, SAH – sjukhusansluten 
hemsjukvård eller LAH – lasarettsansluten hemsjukvård (Socialstyrelsen, 2008).

Den riktar sig till patienter med allvarlig kronisk sjukdom, komplexa sjukdomstillstånd som 
kräver specifik kompetens och/ eller hög tillgänglighet av vård för att kunna vistas hemma 
och patienter med begränsad återstående livstid med behov av medicinska och 
omvårdnadsinsatser hela dygnet. ASIH ansvarar för patienter med behov av vård som tidigare
enbart kunde ges på sjukhus t.ex. vårdinsatser som smärtlindring, provtagning i venösa 
accesser, stödjande samtal, övervakning, intravenös antibiotikabehandling eller kortvarigt 
vätskestöd. Vård i hemmet anses som ett komplement eller alternativ till sjukhusvård 
(Vårdgivarguiden, 2018).

Vård i hemmet är ett återkommande begrepp i detta examensarbete och avser kvalificerad 
eller avancerad sjukvård i hemmet i stället för den basala hemsjukvården.

Problemformulering

Kravet på patientens delaktighet inom vården har förstärkts nyligen och det har förankrats i 
svensk lagstiftningen 2014. Denna lagstiftning borde rimligen ha ökat patientens delaktighet i 
sin vård på senare tid även om detta inte alltid är tydligt ute i den kliniska praktiken. 

Förmodligen kommer patienter med sina specifika behov och värderingar ta mer plats i 
vården. Detta kommer troligen medföra en förändring i sjuksköterskerollen. Högre krav på 
vårdpersonalen avseende kommunikation, information och undervisning behöver bemötas. 
Utvecklingen av lämpliga metoder och modeller inom hälso- och sjukvården, som 
personcentrerad vård för att kunna främja patientens delaktighet pågår fortfarande både på 
nationell och internationell nivå. Det framkommer i forskningen att personalen behöver och 
uppskattar adekvat utbildning i konceptet personcentrerad vård.

Tidigare forskning visar också att även om personalen inser och förstår vikten och fördelar 
med patientens delaktighet så upplever de att förutsättningar för att kunna skapa delaktighet 
saknas. Tidsaspekten som en påverkande faktor kom fram i flera studier. Vid brist av tid 
fallerade delaktigheten och andra uppgifter prioriterades av personalen. Brist på delaktighet 
kan leda till kränkning av både patienten och närstående och i vissa fall också till vårdskador.

En ökad kunskap och förståelse av patienters erfarenheter av delaktighet i sin vård i hemmet 
kan ge en bättre insikt på vilka förändringar som måste genomföras på olika nivåer i vård och 
omvårdnad för att öka och säkra patientens delaktighet. Förhoppningen är att detta 
examensarbete kan bidra till att ge sjuksköterskor en ökad förståelse av det egna ansvaret i 
omvårdnad att främja patientens delaktighet.
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SYFTE

Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att vara delaktig i sin vård i hemmet.

METOD 

Detta examensarbete är av deskriptiv design med kvalitativ ansats, en allmän litteraturöversikt
utifrån Fribergs (2017) beskrivning. Metoden valdes till detta examensarbete för att få en 
fördjupad kunskap och beskriva patienternas erfarenheter av att vara delaktig i sin vård i 
hemmet. Metoden ger enligt Friberg (2017) också en möjlighet att fördjupa och beskriva 
kunskapsläget utifrån bearbetat material inom ett specifikt område. 

Urval

För en allmän litteraturöversikt görs ett urval av artiklar som verkar besvara arbetets 
frågeställning och syfte väljs efter klar definierade och motiverade kriterier. I urvalet ingår 
studier av både kvalitativ och kvantitativ ansats (Friberg, 2017).

Inklusionskriterier: För detta arbete valdes både kvalitativa och kvantitativa studier som 
handlar om patientens delaktighet i sin vård och patienters erfarenheter av delaktighet med 
fokus på vuxna patienter. Artiklarna fick inte vara äldre än 7 år och vara publicerade mellan 
2011–2018. De sökta artiklarna skulle kunna relaterats till studiens syfte att beskriva vuxna 
patienters erfarenhet av delaktighet i sin vård i hemmet. 

Exklusionskriterier: Artiklarna som handlade om vårdpersonalens eller anhörigas perspektiv 
på patientens delaktighet valdes bort, eftersom fokus låg på att beskriva patienters perspektiv. 
Artiklar exkluderades för att de handlade om barn och patienter som behandlades på sjukhus. 

Datainsamling

För att göra en litteraturöversikt så måste datainsamling ske systematiskt och strukturerat. 
Dokumentation av sökord, sökstrategi och sökvägar ska det göra möjligt för läsaren att följa 
processen, förstå motivation för urvalet och urvalet granskas på kvalitet (Friberg, 2017). 

Databaser som användes var CINAHL complete och Pubmed för att få en bredare 
helhetsöverblick och för att materialet skulle ha vetenskaplig anknytning. Sökningarna 
gjordes med hjälp av avancerat sökverktyg, för att finna relevanta artiklar. Artiklarna som 
valdes inriktades inte på några specifika diagnosgrupper för att lättare kunna dra generella 
slutsatser i diskussionsavsnittet. 

Sökningen började med att hitta fungerande sökord i respektive databas och söka de separat, 
vilket ledde till ett stort antal träffar. Kombination av de två huvudsökord, home care services 
och patient participation som motsvarar MeSH termer minskade antalet hittade artiklar 
betydligt, tillägg av avgränsningar sänkte antalet ytterligare. De tillagda begränsningarna 
sänkte antalet träffar till ett överskådligt antal. Under processen upptäcktes flera synonymer 
för olika begrepp t.ex. participation eller involvement och andra relevanta begrepp t.ex patient
perspective eller empowerment som kombinerades med AND eller OR och hjälp av 
databasens avancerade sökning. Avgränsningarna för full text, abstract available, publicering, 
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all adult och språkbegränsning på engelska lades till. Sökning gjordes om vid sex tillfällen 
och dokumenterades i en tabell. Se nedan tabell 1 sökning.

Tabell 1 Sökning

Datum/databas Sökord Antal 
träffar

Antal 
lästa 
abstrakt

Antal hämtade 
artiklar

18/12–2017
Pubmed

Home care 
services(Mesh)
Patient 
participation(Mesh)
Avgränsningar:
Abstract
5 years
Danska,svenska,norska,
engelska
Age 19–44
Ej review

1053
924
276
176

13 6

18/12–2017
Pubmed

Home care AND self 
care AND patient- 
professionals-relation
Avgränsningar:
Abstract
5 years
Danska,svenska,norska,
engelska
Age 19–44
Ej review

78 1 1

20/12–2017
Cinahl 
complete

Participation OR 
involvement 
Home care OR home 
care services 
Kombinerat sökning av
Home care OR home 
care services AND 
Participation OR 
involvement
Avgränsningar: Full 
text, 
Abstract,2013–2018, 
peer reviewed, 
engelska, age all adult

7811

548
40

0

0
2

0

0
1

28/12–2017
Cinahl 
Complete

Patient experience 
Patient experience 
AND involvement
Avgränsningar:
Full text 

2160
78

0
4

0
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Abstract
2013–2017
Peer reviewed
Engelska
All adult

2160
78

0
4

0

28/12–2017
Cinahl 
complete

Utifrån artikel Siouta 
et. al., se similar results
AND home care AND 
participation
Avgränsning:
fulltext

267

135

4 3

29/12–2017
Cinahl 
complete

Empowerment
Patients perspective
Involvement AND 
patients perspective 
AND homecare

Patients perspective 
AND home care
Patient perspective 
AND involvement OR 
participation
Home care OR home 
care services
Kombination av
Patient perspective 
AND involvement OR 
participation AND
Home care OR home 
care services
Avgränsningar: Full 
text, abstract, peer 
reviewed, engelska, 
2012–2018, all adult

62

1

26

71 342/ 
5801

733

37

2

1

1

3

1

0

1

1

6/1–2018 
Pubmed, 

Person centered care
Patient participation
Home
Patient participation 
AND home care OR 
care at home OR home 
health care AND 
patient perspective 
Avgränsningar Fulltext,

126

122 211
71 744
25 175
3026

119

2

3

0

2
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abstract 5 years, 
english Adult 19 – over
65 ,Nursing journals

126

122 211
71 744
25 175
3026

119

2

3

0

2
6/1–2018 
Cinahl 
Complete

Person centered care 
AND patient 
participation OR 
patient perspective
AND home care OR 
home care services OR 
home health care
Avgränsningar
Full text, abstract,peer 
reviewed,all adult, 
english, 2012-2018

555

5

15

0

3

0

25/1–2018 
Pubmed

Home care services 
AND patient 
participation AND 
quantitative
Home care services 
AND quantitative
Avgränsningar
Full text free, abstract, 
english, adult 19+, 
19–44, aged 65+

18

785
72

1

1
4

0

0
0

25/1–2018
Cinahl 
complete

Home care servises OR
patient perspektive 
AND qualitative 
studies
Avgränsningar
Full text, abstract, 2011
-2018, peer reviewed, 
english, human, all 
adult

153 153 3

Total 210 22

Sökningen avslutades när samma studier återkom i konstellation av sökorden. 

Om titeln verkade passa in i arbetes syfte och frågeställning lästes artikelns abstrakt. 
Granskning av abstrakten kunde visa att det trots avgränsningar fanns artiklar med äldre 
datum, som handlade om unga personer eller att undersökta patienter varit inlagd på sjukhus 
för vård och behandling. 

Syftet med detta arbete var att beskriva patientens erfarenheter av att var delaktig i sin vård i 
hemmet och utifrån det valdes artiklar som inriktade sig på patientens perspektiv på 
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delaktighet. Om abstraktet visade på att studien kan besvara syftet av detta arbete valdes 
artikeln för närmare granskning. 21 artiklar hämtades sammanlagd. Se Bilaga 1. 

Utifrån innehållet av abstraktet sorterades artiklar i en färgkod grön för kommer att användas, 
gul för kommer troligen användas och rött för de artiklar som eventuell skulle exkluderas. 20 
artiklar kom med för en närmare granskning av studiernas resultat för relevans, under denna 
granskning exkluderades ytterligare fyra artiklar. Det visade sig under detaljgranskning för 
kvalitet och relevans att innehållet hade fel tema eller syftade på fel grupp eller undersökte fel
perspektiven för syftet av detta arbete. 

De 16 valda artiklarna granskades på kvalitet och under denna kvalitetsgranskning första gång
närmare på resultat. Kvalitetsgranskning gjordes med hjälp av Sophiahemmet Högskolans 
bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 
kvantitativ och kvalitativ metodansats. Kvalitén bedömdes på tre nivåer hög = I, medelhög = 
II och låg = III. Artiklarna skulle innehålla en strukturerad ordning med; bakgrund, syfte, 
metod, resultat och diskussion. Kvalitetsgranskning dokumenterades i en matris, se Bilaga 2. 

Bland de 16 kvarvarande artiklar fanns bara en kvantitativ studie. En ytterligare sökning i 
både Pubmed och Cinahl complete gjordes med sökord home care services, patient 
perspective och quantitative studies. Kombination med OR och AND samt avgränsningar som
tidigare användes. Sökningen gav få träff och vid abstraktgranskning visade sig fel fokus. 
Författaren valde att göra en sekundärsökning. Detta resulterade i fem artiklar av kvantitativ 
ansats varav två inkluderades för analysen efter kvalitetsgranskning. Slutligen återstod 15 
artiklar, tre av kvantitativ och 12 av kvalitativ ansats.

Dataanalys

Efter datainsamling och urval och kvalitetsgranskning påbörjades analysen. Dataanalysens 
process har blivit inspirerad och influerad av metodbeskrivning av deskriptiv innehållsanalys 
av Henricsson (2016).

De artiklar som hade passerat urvalet och kvalitetsgranskning lästes en första gång i sin helhet
av författaren för att få en första förståelse av innehållet och sammanhang. De analyserades på
likheter och skillnader i metod och syfte i de valda studierna för att få en bättre uppfattning 
om materialets karaktäristika. Därefter börjades med analys för likheter och skillnader i 
resultat.

Alla artiklar numrerades för att enklare kunna navigera och behålla överblicken över det valda
materialet och enklare relatera fynd mellan artiklarna. På grund av mängden började 
författaren med att läsa de kvalitativa artiklarna först. Återkommande formuleringar, fraser 
och meningar färgmarkerades för att senare kunna snabbt återfinnas i textmängden. 
Kommentarer av författaren lades till om tänkbara områden som skulle kunna användas i 
presentationen av resultatet. Tidigt identifierades sex återkommande områden.
Matchande resultat i de kvalitativa artiklarna listades upp i respektive område med hjälp av 
numreringen utan rangordning som en översikt. Alla artiklar behandlades med samma 
tillvägagångssätt. Efter andra läsningen anlades en översikt av alla kvalitativa artiklar i form 
av en tabell och alla artiklar lästes ytterligare en gång. I tabellen samlades artiklarna och 
resultat sorterades i de valda kategorierna. Texten analyserades nu på återkommande 
formuleringar och fraser, för att bättre förstå innehållet. Utvärdering av sorteringen gav 
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upplysning vad som verkar mest förekommande i sammanhang av delaktighet, se bilaga 3. 

Av de sex områden kunde tre olika huvudkategorier sammanfattas med två underkategorier 
var. Slutligen fanns det tre huvudkategorier omvårdnad och omsorg, dialog och kunskap och 
organisation med varsina två underkategorier att bli bekräftad och få återkoppling och 
individuella behov och önskemål, ömsesidigt utbyte av information, kontinuitet och 
tillgänglighet som skulle användas i presentationen av resultatet, se tabell 2 översikt av 
kategorierna.

Tabell 2 översikt av kategorierna

Huvudkategorier Underkategorier Återkommande fraser/ord i patientens 
beskrivning/ ledord (antal gånger av 
förekomst)

Omvårdnad och 
omsorg

Att bli bekräftat och 
återkoppling 

Individuella behov och 
önskemål 

Synlighet (6), psykiskt/mentalt (5), 
Respekt (4), Stöd (4), Frågor (3), Svar (3), 
Förtroende (3), Förståelse (3), Tid (3), 
Tilltro (2), Medicinsk (2), Förmåga (2), 
Behov (5), Önskemål (5), Inflytande (4), 
Individualitet (4), Hänsyn (3), 
Individ/person (2), Möjligheter (2), 
Individuell situation (2)

Dialog och 
kunskap

Ömsesidigt utbyte av 
information 

Lämplig erfarenhet och 
kompetens 

Svar (3), Information (8), Samarbete (7), 
Möjligheter (6), Förmåga (6), 
Individualitet (6), Frågor (5), Dialog (4), 
Diskussion (4), Planering (3)
Förtroende (5), Kunskap (8), Information 
(4), personalen (8), Kompetens (9), 
medicinskt (6), Själv/egen (4), Möjligheter 
(2), Erfarenhet (3)

Organisation Kontinuitet 

Tillgänglighet 

Kontakt (4), Kontinuitet (5), Avbrott i 
kontinuitet (5) Vårdrelation (3), 
uppföljning (2)
Egna villkor (5), Tillgång (3), Behov (5), 
Kontakt (6)

Forskningsetiska övervägande

Forskning ska bedrivas med god kvalitet och med hänsyn till etiska överväganden och 
riktlinjer. God vetenskaplig kvalitet hänger ihop med god etik. Resultat av forskningen ska 
användas på ett ansvarsfullt sätt (Vetenskapliga rådet, 2017). 

Vid syntesarbetet och bearbetning av resultatet eftersträvades ett objektiv förhållningssätt 
(Polit & Beck, 2017). Författaren av detta examensarbete försökte att vara så neutral som 
möjligt och hålla sig textnära trots detta har det varit svårt att inte tillåta förförståelse efter 
decennier av klinisk erfarenhet ta över. 

Alla inkluderade studier till detta examensarbete var etiskt granskade. Författaren har 
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dokumenterat tillvägagångssättet och egen granskning av materialet till arbetet för att visa en 
kvalitetsmedvetenhet i användandet av metoden som valdes, samt dokumentation av alla 
källor som användes för arbetet. Detta för att följa hederlighetsprincipen (Vetenskapliga rådet,
2017). 

Vägledning och reflektion med handledaren har varit en viktig del då författaren har varit 
själv i processen. 

RESULTAT

Syftet med detta examensarbete var att beskriva patientens erfarenheter av att vara delaktig i 
sin vård i hemmet. 

Resultatet visade patientens delaktighet i sin vård var beroende på patientens personliga 
förutsättningar men även av omständigheter och sammanhang de möter i vården. Detta 
presenteras nedan i tre huvudkategorierna omvårdnad och omsorg, dialog och kunskap och 
organisation med tillhörande två underkategorier vardera, se nedan tabell 3 översikt av 
huvudkategorier och underkategorier, för överskådlighet av kategorierna. 

Tabell 3: Översikt av huvudkategorier och underkategorier

Att bli bekräftat och få återkopplingOmvårdnad och Omsorg

Individuella behov och önskemål

Ömsesidigt utbyte av informationDialog och kunskap

Lämplig erfarenhet och kompetens

TillgänglighetOrganisation

Kontinuitet

Omsorg och omvårdnad 

Huvudkategorin omsorg och omvårdnad beskriver patientens erfarenheter av sin delaktighet i 
den personliga kontakten med vård och med tillhörande två underkategorier, att bli bekräftad 
och få återkoppling och den andra att få vård med hänsyn till sina individuella behov och 
önskemål. Delaktighet framkom genom patientens personliga förväntningar på vården och 
förekom i samtliga studier.

Att bli bekräftad och få återkoppling

Delaktighet uppkom när patienter upplevde stöd som gav förtroende och trygghet genom 
bekräftelse och återkoppling.

Patienter önskade att bli sedda och hörda, betrodda och tagna på allvar (Nordin et al., 2014; 
Nygård et al., 2011; Näsström et al., 2013; Näsström et al., 2017; Randström Björkman et 
al.,2013; Swedberg et al., 2012; Söderberg et al., 2015). Delaktighet beskrevs av patienter i 
termer av tillit, förtroende, respekt, individualitet och av rum och tid för en meningsfull 
relation till vårdpersonalen, oavsett vilken profession de tillhörde. Det framkom att patientens 
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delaktighet varierade i olika sjukdomsfaser, som hade effekt på patientens vilja och förmåga 
till delaktighet (Siouta et al., 2015; Lindberg et al., 2013).

Bekräftelse upplevdes även när medicinskt stöd, diagnos och behandling gavs och när det 
fanns utrymme och tid i vårdmötet ör att lyfta både fysiska och psykiska bekymmer, som t.ex.
upplevelse av symtom eller oro (Nordin et al., 2014; Nygård et al., 2011; Näsström et al., 
2013; Näsström et al., 2017; Randström Björkman et al., 2013; Swedberg et al., 2012; 
Söderberg et al., 2015). 

Samtal gav stöd, lättnad och bekräftelse och när sjuksköterskan gav återkoppling baserat på 
vad hon hade observerat, dokumenterat eller utifrån den information patienten givit och 
patienten gav respons tillbaka. Återkoppling skedde ömsesidigt och tid att tänka efter fanns 
(Näsström et al., 2013; Näsström et al., 2017; Randström Björkman et al., 2013). 

Förtroende för vårdpersonal ansågs vara viktig för patientens delaktighet. Förtroende byggdes
genom att patienterna ansåg att de hade fått adekvat medicinsk vård, blev korrekt 
undersökt/utredd, fått en diagnos och egen insikt om effektiv behandling. När patienter 
upplevde sig förbisedd, missförstådda och inte bekräftade, ledde det till negativa känslor och 
tankar. Detta gjorde då att patienter ångrade att de hade sökt vård och därför inte följde 
personalens råd och rekommendationer. Denna känsla fanns kvar och de tvivlade då om att 
söka vård åter igen (Nordin et al., 2014). 

Den tidigare erfarenheten av omsorg och omvårdnad i samband med vård i hemmet påverkade
patientens förmåga till delaktighet lika mycket som den egna personliga uppfattningen om sin 
frihet respektive beroende (Söderberg et al., 2015). 

När patienter varit för svag eller påverkad av sjukdomen ville de gärna lämna delaktigheten 
och överlåta beslut angående vård samt behandling till personalen eller anhöriga (Lindberg et 
al., 2013). 

Patienter upplevde att delaktigheten begränsades av hög ålder och att de hindrades av att vara 
gammal och beroende, samt av att ha dålig hälsa. Att när rollen i samhället och sociala 
sammanhang förändrades med åldern uppstod känslan att vara värdelös och inte längre vara 
en del av samhället. Samtidigt påverkades äldre patienter av sina livserfarenheter och det 
framkom att involvera sig uppfattades lika som att klaga. Att klaga ansågs ofint och inget att 
sträva efter. Delaktighet sattes då lika med att vara jobbig eller rent av oförskämd. Äldres 
värderingar och normer påverkade negativt förmågan och viljan att bli delaktiga. Deras 
normer visade att de äldre patienter hade en traditionell syn på personalen, som överordnad 
och sig själv som mottagare av vård. Denna passivitet ansågs av patienter också som ett 
hinder för delaktighet (Bagchus et al., 2014). 

Individuella behov och önskemål

Delaktighet innebar att patienterna får möjlighet att påverka vården utifrån sina individuella 
behov och ges utrymme för egna önskemål i planering. 
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I samband med patientens erfarenhet och upplevelse av sin delaktighet beskrevs vikten att ha 
möjlighet att påverka planering. Vården skulle planeras med hänsyn till personlig nivå, med 
realistiska mål, att få patienten inse den egna potentialen och rollen. Planering skulle baseras 
på patientens individuella förmåga och realistiska mål och en träningsplan upprättades, samt 
att patienter själva fick ta en lämplig nivå av ansvar. Vård i hemmet ansågs mest meningsfull 
då den baserades på individuell situation och önskemål. Att gemensamt planera realistiska 
mål, kort- och långsiktigt tillsammans med vårdpersonal, att planera meningsfulla övningar, 
utvärdera och diskutera framsteg, att dela med sig av frustration men även glädje beskrev 
patienter som viktigt i sina erfarenheter av sin delaktighet. Patienter blev uppmuntrad till en 
mer aktiv roll (Näsström et al., 2014; Randström Björkman et al., 2013; Reunanen et al., 
2014). 

I stället för standardiserad vård ville patienter få behandling som var anpassat till patientens 
individuella behov (Nordin et al., 2014). Patienter önskade att vårdplanen skulle anpassas till 
deras individuella situation, behov och önskemål och att vårdpersonalen skulle ha kännedom 
om och kunna besvara patientens önskemål i samband med vård som utfördes (Swedberg et 
al., 2012). 

Patienters känsla att vara beroende ökade risken att andra bestämde och att inte få möjligheten
att välja/bestämma själv stärkte intrycket att inte ha kontroll över situationen. Patienter 
upplevde att de inte varit tillräckligt viktiga (Swedberg et al., 2012). Patienter lämnades åt 
sina föreställningar och interpretationer om sin vård. Ytterligare aspekt som hindrade 
delaktigheten var om patienter inte fick yttra sig i frågan om sjukdom och behandling (Nygård
et al., 2011).

I en kvantitativ studie identifierades väsentliga faktorer som patienterna relaterade till högre 
delaktighet. Dessa var att få vård i hemmet, få eller inga symtom på nedstämdhet, högre nivå 
av kunskap om sin sjukdom, samt att vara yngre, manlig kön och samboende och att dessa 
faktorer påverkade varandra och förändrades över tid. I början av studiens genomförande 
värderade patient sina omvårdnadsbehov och att få sina behov uppfyllda högre än att få 
information och vara delaktighet i sin vård. Patientens delaktighet utvecklades positiv under 
tiden studien pågick när det gällde mottagen information under strukturerat vård i hemmet 
(Näsström et al., 2014). 

Patienterna hade högre förväntningar på delaktighet i vården som helhet än vad de sedan 
upplevde att de fick. Vid en jämförelse mellan patienter som utförde självständiga 
vårdaktiviteter och de som fick hjälp med detta var förväntningar högre på vården hos den 
sistnämnda gruppen (Money et al., 2015). 

Dialog och kunskap

Huvudkategorin kunskap och dialog samlar patientens beskrivna erfarenheter av att ses som 
en partner i vården. Underkategorierna beskriver hur patientens erfarenheter av sin delaktighet
kopplas ihop med kunskap och information, som patienter beskrev att de behövde för att 
uppfatta sig delaktiga.  

Ömsesidigt utbyte av information

I denna underkategori visas att delaktighet blev av patienter kopplat till att bli involverad i en 
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dialog om sin vård och att kunna uttrycka sina åsikter om olika delar i planering och 
genomförande av denna, samt att egna val tas hänsyn till vid överväganden av behandling. 

Patienter efterfrågade att aktiv delta i diskussion om behandlingen och veta om olika 
behandlingsmetoder, ville själv ge förslag, berätta om sin situation med sjukdomen, sig själv, 
sina erfarenheter och tillföra information, detta i form av en dialog (Högberg et al., 2015; 
Lindberg et al., 2013; Nordin et al., 2014; Näsström et al., 2013; Näsström et al., 2017; Siouta
et al., 2015; Swedberg et al., 2012). 

En ömsesidig interaktion med vårdpersonalen ansågs av patienterna vara underlag för 
delaktighet, att ha haft möjlighet att ställa sina frågor och få svar, att förstå och bli förstådd, 
resonera och värdera sin egen kunskap. De uttryckte vikten av att bli tillfrågade om sina 
åsikter, känslor och att detta togs med i överväganden och i beslut angående vård och 
behandling. (Högberg et al., 2015; Lindberg et al., 2013: Näsström et al., 2013; Siouta et al., 
2015). Detta tillsammans med tydliga instruktioner för egen träning bidrog till förbättrat 
självförtroende och stärkte förmågan (Randström Björkman et al., 2013; Reunanen et al., 
2014). 

Patienternas erfarenhet av delaktighet beskrevs vara större när deras kunskap och erfarenheter
uppskattades och när de själva utförde vårdåtgärder. De efterfrågade information om 
medicinering och biverkningar av läkemedel, information om olika behandlingsmöjligheter 
samt att få kunna välja emellan dem (Lindberg et al., 2013; Näsström et al., 2013; Siouta et 
al., 2015). 

Patienterna uppvisade en signifikant skillnad mellan att aktivt fatta beslut eller att enbart ha 
möjligheten till beslut. Båda patientgrupperna i studien uppskattade att ha möjligheten till 
beslut nästan lika högt men den gruppen som ännu var aktiv i sin vård en hade högre poäng i 
avseende att faktiskt ta beslut (Money et al., 2015)

Lämplig erfarenhet och kompetens

I denna underkategori beskrivs hur erfarenhet av att personalen hade rätt kompetens gav 
patienterna möjlighet till delaktighet i sin vård genom att bygga förtroende för deras 
rådgivning och även beslut angående vård och behandling.

När patienter upplevde personalen erfaren och kompetent fick de förtroende för dem och 
förväntningar att få lindring av sina symtom genom lämpliga åtgärder (Söderberg et al., 2015;
Nygård et al., 2011; Siouta et al., 2015). 

De patienter som fick svar på sina frågor och rådgivning hade bättre förmåga att hantera sin 
sjukdom och symptom själva. Delaktighet visade sig i att patienter som var förtrogna med 
procedurer gav instruktioner till vårdpersonalen eller att patienterna instruerade ovan och 
oerfaren personal för att säkerställa att vården utfördes korrekt (Näsström et al., 2017; 
Swedberg et al., 2012).
 
Patienter ställde krav på kunskap och kompetens hos sig själva om vården relaterat till sin 
sjukdom men även krav ställdes på personalens kunskap och kompetens för att kunna vara 
trygga i att vara delaktiga i sin vård och behandling. Kunskap och kompetens bidrog också till
att patienter kunde lita på och ha förtroende till personalen (Randström Björkman et al., 
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2013). 

Äldre patienterna utgick ifrån att personalen hade den nödvändiga kunskapen, var 
välutbildade och att det då inte fanns någon anledning att ifrågasätta deras kompetens 
(Bagchus et al., 2014).

Patientens delaktighet utvecklades positiv över tid vid vård i hemmet. Högre delaktighet 
kunde identifieras, färre symtom av nedstämdhet uppvisades, bättre egenvård och högre nivå 
av kunskap om sjukdomen framkom (Näsström et al., 2014).

Organisation

Huvudkategorin organisation innehåller patientens erfarenheter av sin delaktighet beroende på
yttre omständigheter som var svåra att påverka för patienterna. Detta presenteras nedan i 
underkategorierna tillgänglighet och kontinuitet på vården.  

Tillgänglighet 

Denna underkategori beskriver hur patientens delaktighet påverkades av att självständig 
kunna ta kontakt med vården.
Delaktighet uppkom när patienterna hade möjlighet att påverka tidpunkten för vård respektive
att själv initiera kontakt (Näsström et al., 2013). 

Den direkta kontakten med vården förmedlade upplevelse av delaktighet att patienter kunde 
själv initiera kontakt med hemsjukvården vid behov eller försämring av tillståndet och att 
patienter fick vård när de behövde det. Samt att vården fanns tillgänglig vid alla dygnets tider 
och året runt (Söderberg et al., 2015).

I fyra av studierna beskrev patienter hemmet som den bästa platsen att återhämta sig på. 
Hemmet gav mer autonomi i det dagliga livet och bidrog till välmående. Det gav ett mer 
naturligt rum för möjligheten att bli lyssnad på. Vård i hemmet uppfattades av patienter som 
flexibelt och öppen för inflytande från patientens sida (Näsström et al., 2013; Näsström et al., 
2017). 

Patienter beskrev även att ha tillgång till webbaserad kommunikation oavsett tid ingav känsla 
av trygghet och självstyre. Studien visade också på att det inte nödvändigtvis behövdes ett 
personligt möte, utan kopplades till möjligheten i sig (Högberg et al., 2015). 

Tillgänglighet av vården vid behov, att kunna ta kontakt, att ringa till sjuksköterskan och har 
tillgång till information ökade upplevelse av delaktighet (Siouta et al., 2015).

Kontinuitet 

Underkategorin beskriver kontinuitetens betydelse för patientens delaktighet.

Etablerade relationer med kontinuitet där vårdpersonalen hade förståelse av patientens 
kunskap och önskemål främjade patientens delaktighet (Näsström et al., 2013). 



17

Patienterna ansåg att kontinuitet var viktigt. Kontinuitet bland vårdpersonal och i 
vårdkontakter skapade möjlighet till delaktighet ur patientens perspektiv. Det underlättade 
delaktigheten när patienternas energi inte gick åt att repetera utan de var känd av 
vårdpersonalen. Detta gav enligt patienters erfarenhet bättre förutsättningar för delaktighet om
personalen kände till patientens situation. Mest oro skapade en hög personalomsättning såväl 
nära patienten men också i kontakt med vårdgivare (Randström Björkman et al., 2013; 
Swedberg et al., 2012; Söderberg et al., 2015). 

Mest kontinuitet uppstod ur patientens syn när en redan etablerad kontakt fortsatte till 
hemmiljön (Högberg et al., 2015) eller när samma personal återkom regelbundet i vården. 
Patienterna som tog initiativ till att koordinera sin vård emellan olika vårdinstanser innebar en
ökad möjlighet till delaktighet (Swedberg et al., 2012). 

Kontinuitet underlättade vårdpersonalens förståelse av patientens kunskap och önskemål och 
gav stabilitet i närvaron (Näsström et al., 2013). 

Patienter beskrev en önskan för mer kontinuerlig undervisning, bättre kontinuitet i vård i 
hemmet och god kontakt till vårdsystemet så att patienten blev igenkänd inom olika nivåer i 
vården (Reunanen et al., 2014; Swedberg et al., 2012). 

Vidare beskrev patienterna att de upplevde kontinuitet när de hade möjlighet att själv kunna 
följa upp tidigare möten, följa förloppet i sjukdom och behandling och att ha kontinuerliga 
uppföljningar av samma vårdpersonal. Denna kontinuitet bidrog till tryggheten och i 
konsekvens till känslan av att vara involverad (Siouta et al., 2015; Söderberg et al., 2015). 

I en icke europeisk studie jämfördes patienter med och utan vård i hemmet, denna visade att 
båda patientgrupper upplevde ökat livskvalitet, vilket gav bättre förutsättningar för 
delaktighet. Studiens resultat påvisade att patienter som fick vård i hemmet hade lägre 
återinläggningar på sjukhus (67 procent mot 69 procent) än de som inte hade detta. I avseende
av längden av sjukhusvistelse visade studien en signifikant differens till fördel till vård i 
hemmet. Patienter med vård i hemmet hade tätare uppföljning angående symtom både fysiska 
möten och telefonkontakt. Under hela studien hade 71 procent av patienter i hemmet varit 
oplanerat inlagt på sjukhus eller avlidit jämfört med 76 procent av den andra gruppen. 
Genomsnittlig längd var för hemgruppen 2 dagar mot 4 dagar i den kliniska gruppen, med 
samma men mindre tydlig trend i samband med planerat inläggning. Patienter med vård i 
hemmet hade högre antal dagar utan sjukhusvård, 450 dagar i hemgruppen mot 414 i gruppen 
utan vård i hemmet under studien (Steward et al., 2012). 

DISKUSSION

Metoddiskussion

En allmän litteraturöversikt valdes för detta arbete då syftet var att beskriva patientens 
delaktighet i sin vår i hemmet. Metoden rekommenderas för arbeten på kandidatnivå. Med en 
allmän litteraturöversikt kan kunskapsläget inom ett visst område beskrivas genom att 
sammanställa aktuell, befintlig och relevant litteratur (Friberg, 2017). 
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Författaren av detta arbete har varit noga med att hålla sig till metodens struktur för att minska
risken att egen förförståelse och antaganden tar över vid datainsamling, analys och 
presentation av resultat, vilket styrks av Polit och Beck (2017). 

I metodbeskrivning av Friberg (2017) ingår det analysen av materialets karaktäristika 
avseende likheter och skillnader av metoder och syften. Även denna analysen genomfördes av
författaren och analysen resultat visade. Likheter/Skillnader i metod: Tio av de kvalitativa 
studierna använde intervjuer som datainsamling (Bagchus, Dedding &Bunders, 2014; 
Högberg, Stockelberg, Sandman, Broström & Nyström, 2015; Lindberg et al., 2013; Nordin, 
Fjellman Wiklund &Gard, 2014; Nygård, Malm, Wikby & Ahlström, 2011; Näsström, Idvall 
& Strömberg, 2013; Randström, Björkman, Asplund, Svedlund & Paulsson, 2013; Reunanen, 
Järvikoski,Talvitie,Outi & Härkäpää, 2014; Siouta et al., 2015; Söderberg, Rydell Karlsson & 
Löfvenmark, 2015). Två genomförde fältstudier och observationer, varav en använde sig 
enbart av videoinspelade observationer (Näsström, Mårtensson & Strömberg, 2017) och den 
andra kompletterade observationer med intervjuer för att utveckla en ny teori, grounded 
theory metod (Swedberg, Chiriac Hammar, Törnkvist & Hylander, 2012). Tre studier var av 
kvantitativ design (Money, Barnett, Kuljis & Duffin, 2015; Näsström,Jaarsma,Idvall 
Årestedt&Strömberg, 2014; Stewart et al., 2012). Två av dem baserades på både enkäter och 
journaler och en var en enkätstudie (Money et al., 2015).

Likheter/Skillnader i syfte: Alla inkluderade studier undersökte patientens delaktighet på olika
sätt och med varierande fokus. Fyra av de kvalitativa studierna var inriktat på patientens 
delaktighet i möten med vårdpersonal (Lindberg et al., 2013; Nordin et al., 2014; Nygård et 
al., 2014; Siuota et al., 2015). En studie hade fokus på trygghet/otrygghet (Söderberg et al., 
2015) och en annan undersökte webbaserad kommunikation som stöd för delaktighet 
(Högberg et al., 2015). En av de kvantitativa studierna undersökte faktorer som påverkar 
patientens delaktighet (Näsström et al., 2014) och en annan kvantitativ studie jämförde vård i 
hemmet mot sjukhusvård (Steward et al., 2012). 

Dokumentation av alla faser har genomförts och redovisas bland annat i bilagor till detta 
arbete. Urval och datainsamling beskrevs detaljerat i text och med hjälp av tabeller för att 
skapa överskådlighet. Noggrann dokumentation av metoden gjordes för att säkerställa 
reproducerbarhet, vill säga att andra kan utföra samma studie under samma förutsättningar. 
Henricsson (2016) lägger vikten på reproducerbarhet, vill säga att dokumentera noggranna 
urvalskriterier för inkludering och exkludering, sökningsstrategier och kvalitetsgranskning. 
Redovisa och definiera alla faser på ett sätt som gör det möjligt för läsaren att bedöma 
trovärdigheten och begripa hur slutsatser har dragits, samt att kunna kontrollera om viktig 
litteratur saknas i sammanhanget.

För att stödja trovärdigheten av arbetet och resultatet söktes litteraturen i två olika databaser 
vid sex tillfällen mellan december 2017 och januari 2018. Databaserna som användes var 
Pubmed och CINAHL complete. Båda databaser innehåller vetenskapliga publikationer, varav
CINAHL complete är mera inriktat på omvårdnadsforskning. Enbart originalartiklar av båda 
kvalitativa och kvantitativa ansatser inkluderades. För att hålla aktualitet i materialet 
begränsades tidsramen till antingen 5 år dock inte äldre än 2011. Flest av studierna som ingår 
i detta examensarbete blev publicerat mellan 2013 och 2015. 

Förutom en studie fördelas ursprunget av de studierna till Sverige och olika europeiska länder 
med liknande vårdsystem. Detta kan underlätta överförbarhet av resultat till svenska 
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förhållanden i hälso - och sjukvård i avseende klinisk vardag och organisation. 

Författaren satte ingen begränsning på en specifik grupp avseende patienters diagnos för att få
en bredare insikt om patientens perspektiv på delaktighet i sin vård.

Kritik kan riktas mot obalans mellan kvalitativa och kvantitativa artiklar, dock finns i 
beskrivning av metoden enbart att båda kvalitativa och kvantitativa studier kan ingå (Friberg, 
2017). Det visade sig under sökningen att kvantitativa studier med syfte på patientens 
delaktighet ur patientens perspektiv var får. Därför gjordes en sekundärsökning för att få en 
bredd i resultatet. Dessutom är översättning av det engelska ordet experience lika med 
upplevelse, vana och erfarenheter, vill säga kvalitativa beskrivelse. Däri kan en förklaring av 
obalansen finnas. 

För översättning av enstaka engelska begrepp eller kortare engelska fraser användes 
översättningsverktyg av Google, som t.ex experience eller settings. För att undvika 
missuppfattning eller misstolkning användes författarens modersmål som kontrollverktyg i 
samband med översättningar. 

Skrivandet av vetenskapliga arbeten kräver en viss övning och studenter kan ha svårt att vara 
kritiska (Polit & Beck, 2017). Författaren försökt att inta ett kritiskt förhållningssätt gentemot 
materialet och de valda artiklar har kontrollerats på vissa frågor förutom kvalitetsgranskning, 
som t.ex. om studien handlar om rätt ämne, om materialet är tillräckligt bred.

Författaren är novis i att använda vetenskapliga metoder och svagheten i detta arbete ligger i 
att författaren har varit ensam under processen och att det var första gången ett arbete med 
krav av vetenskaplighet skrivits.

Resultatdiskussion

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva patientens erfarenheter av att vara delaktig i sin 
vård i hemmet. 

Sammanställningen av resultatet visar att patienter hade viljan och förmågan till delaktighet, 
men är beroende av de egna personliga förutsättningar och även de förutsättningar som finns 
på vårdarens sida. Delaktigheten som patienter beskrev det varierade i olika sjukdomsfaser, 
som påverkade båda viljan och förmågan till delaktighet. Här blir det tydligt att personalen 
skulle identifiera, bekräfta och återkoppla patientens resurser för delaktighet i den egna 
vården, som det beskrivs i personcentrerad vård (Ekman, 2014). 

Vikten av bekräftelse och återkoppling togs upp av patienter i samtliga kvalitativa studier i 
detta examensarbete. Vidare beskrev patienter delaktigheten kopplat till att bli sedda, hörda, 
betrodda och tagna på allvar. De ville känna tillit och förtroende till vårdpersonalen och 
vården de får. Detta upplevde patienter när de hade blivit behandlade med respekt och empati.

Vid närmare betraktelse motsvarar patientens förväntningar det som omnämns som god vård i
hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30). God vård ska ges med respekt och hänsyn till 
patientens självbestämmande och i en god kvalitet av relation mellan patienten och 
vårdpersonalen. Hälso- och sjukvården ska så utformas och genomföras i samråd med 
patienten, så långt som möjligt (SFS, 2017:30). 
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Resultatet visade att brist på bekräftelse kunde leda till att patienter missade delaktighet. De 
kunde tappa självförtroende och tillit till sina egna upplevelser av symptom och sitt förtroende
och tillit till given information och rekommendationer. Detta stöds av tidigare forskning som 
tyder på att felaktig eller ofullständig information, ej anpassat vård och behandling och 
nonchalans gentemot patientens behov kunde leda till att patienter kände sig förbisedda, 
kränkta i sin värdighet och i konsekvens till skador (Andersson et al., 2015). 

Det framkom i resultatet att för att kunna vara delaktiga i sin vård önskade patienter att vården
skulle baseras och planeras med hänsyn till deras individuella behov och önskemål. 
Vårdpersonalen skulle känna till patientens individuella situation och besvara dennes behov. 
Planeringen skulle utgå från patientens personliga nivå, för att kunna sätta upp realistiska mål 
och får patienten inse sin egen potential till delaktighet i sin vård. 

Vidare visade resultatet att patienterna uttryckte att de varit väl medveten om sitt eget ansvar i
detta, men de ville inte bli ålagd mera än vad de kunde klara av. De önskemål och krav som 
framkom i resultatet av litteraturöversikten stärks av Patientlagen (SFS, 2014:821), där det 
fastställs att patientens delaktighet ska möjliggöras utifrån individuella förutsättningar och 
önskemål (SFS, 2014:821), vilket var syftet med lagstiftningen. 

Resultatet visade också att delaktigheten uppkom ur patientens syn när de själva utförde 
åtgärder och hade själv möjlighet att påverka sin vård eller själv initiera kontakt med 
vårdpersonalen. Patienter ville bli involverat i dialog med vårdpersonalen, där de hade 
möjlighet att pröva sin kunskap. Dialogen skulle gestaltas som ett utbyte av information och 
grundas på en ömsesidighet. Patienter var tydliga med att information skulle behöva ges i rätt 
tid och rätt mängd. 

Detta återfinns i tidigare forskning (Eldh, 2006) som visade att patientens perspektiv på 
delaktighet innebär mera än att få information och möjlighet att delta och medverka i 
beslutsfattning om vård och behandling. Detta visade även patientens beskrivning av vikten 
att dela kunskap och upplever ett utbyte av informationer, känslan att förstå och bli förstått, ha
tilltro och att ha ansvar utifrån den egna situationen och värderingarna. Här blir 
vårdpersonalens ansvar för att bereda för patientens delaktighet synlig genom att skapa 
förutsättningar och möjlighet för patientens delaktighet (Eldh, 2006). 

Det som resultatet visade är att patienter i sin önskan för delaktighet i sin vård efterfråga ett 
likvärdigt partnerskap och relation med vårdpersonalen. Där båda partners kunskap värderas 
lika högt och viktigt, för att gemensamt planera och genomföra vård. Detta eftersträvas i 
person centrerad vård. Där det skrivs för att personen ska kunna vara delaktig behövs det en 
dialog där personens kunskaper betraktas som likvärdig med vårdpersonalens. En ömsesidig 
dialog behöver föras för att möjliggöra personens delaktighet i planering och genomförande 
av sin vård (Ekman, 2014). 

Med detta påbörjades ett paradigmskifte inom vården från VAD lika med sjukdom, 
behandling, åtgärder till VEM lika med personen bakom rollen som patient. För att lyckas 
behöver även synen på vårdpersonalen präglas av ett personcentrerat tillvägagångssätt 
(Ekman, 2014). Sådana förändringar i ett så stort och komplicerad apparat som hälso- och 
sjukvård tar lång tid och behöver läggas upp systematisk. Utbildning och kunskap om 
effektiva strategier för förändringen som sträva mot personcentrerat vård och omsorg behövs 
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fortfarande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

I resultatet framkom att kommunikation är en viktig del i denna dialog och visade att 
delaktigheten påverkades negativ när patienter hade svårigheter att förstå informationen, då 
vårdpersonalen använde sig av komplicerade medicinska termer. Om patienter inte fick 
informationer eller möjligheten att välja/bestämma själv förstärktes intrycket att inte ha 
kontroll över situationen. Patienter upplevde att de inte varit tillräckligt viktiga. I patientlagen 
(SFS, 2014:821) beskrivs detaljerat vilka informationer som ska ges till patienten tex om 
hälsotillstånd, behandlingsmöjligheter, risker, komplikationer, eftervård osv. och patienters 
medverkan genom att utföra vissa åtgärder själv ska utgå från patientens önskemål och 
individuella förutsättningar (SFS, 2014:821). 

Resultat visade på vikten att vårdpersonalen hade kunskap av patientens förståelse och 
önskemål och att patienten hade förtroende för vårdpersonalens kompetens. Personalen 
beskrevs som den mest förlitliga källan för information. Patienter sökte även på andra ställen 
som internet eller andra patienter för information. Intressant i sammanhanget är att det 
viktigaste i detta varit själva möjligheten att få information oavsett om patienten använde sig 
av denna eller inte och att det inte nödvändigtvis behövdes ett fysiskt möte. Detta öppna för 
användning av moderna medier i framtiden. 

Den tidigare forskningen (Swartwoud et al., 2016) stödjer vad patienten beskrev och de 
förväntningar och kraven de ställde för att kunna vara delaktiga i sin vård. Att anse patienten 
och anhöriga som en medlem i det multiprofessionella teamet och som experter på sig själva, 
samt att anpassa vården till patientens behov relaterat till dennes förutsättningar och 
värderingar, har redan beskrivits av forskningen. Även att vårdrelationen behöver utmärkas av
ett genuint intresse för ömsesidigt lärande och transparens med målet att gemensamt hitta 
lösningar. 

Resultat visade att delaktighet fallerade helt när patienter bemöttes med nonchalans och när 
personalen tog sig rätten att tolka symtom utan hänsyn till patientens berättelse, samt att tog 
beslut över patientens huvud. Detta tyder på och beskrivs i tidigare forskning att vårdkulturen 
på arbetsplatsen påverkade personalens agerande och gemensamma värderingar behövde 
definieras (Norheim & Guttormsen, 2012). 

Vikten av en gemensam fastställd och antagen humanistisk och holistisk värdegrund 
tillsammans med organisatoriska förutsättningar beskrivs som basen för ett personcentrerat 
förhållningssätt i hela vårdprocessen. Ett begrepp och arbetsmodell som har utvecklats i 
början inom vård av äldre och personer med kognitiva funktionsnedsättningar och beskriver 
ett gott och humanistiskt tillvägagångssätt inom omvårdnad. Sedan början av 2000-talet har 
processen att vidareutveckla, sprida och anpassa detta till andra delar av vården påbörjats och 
fått genomslag både nationell och internationell (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

I resultatet kom det fram en ytterligare aspekt som påverkar patientens delaktighet och 
förekom i sju av de för översikten analyserade kvalitativa studier. Patienter nämnde 
betydelsen av organisatoriska komponenter som vårdens kontinuitet och tillgänglighet och att 
de hade enbart lite eller ingen inflytande på de komponenterna. Gynnsamt för patientens 
delaktighet upplevdes när en redan etablerad kontakt kunde upprätthållas och fortsatte i 
hemmet. Tröttsam och oro skapande för patienten var en hög fluktuation bland 
vårdpersonalen. Detta innebar för patienten att de behövde starta om att bygga en relation, att 
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berätta om sitt liv med sjukdomen och förklara sina önskemål eller behov. Kontinuitet bland 
vårdpersonal och vårdkontakter förbättrade ur patientens syn möjligheten för delaktigheten då
denna ökade vårdpersonalens förståelse för patientens förutsättningar och gav stabilitet i 
patientens närvaro. Patientlagen (SFS, 2014:821) är här också tydligt med att patientens 
behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses. 

Olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Att utbilda personal på 
olika nivåer inom apparaten är ett steg på vägen. Den tidigare forskningen visade att 
personalen kan uppleva att de inte har tillräckligt eller adekvat kunskap och efterfrågade och 
välkomnade mera utbildning inom personcentrerat vård för att öka förståelsen för vikten av 
den egna rollen för patientens delaktighet i sin vård (Norheim & Guttormsen, 2012). Detta 
stödjas även av svensk sjuksköterskeföreningen som bekräftar att det behövs fördjupat 
kunskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Resultat visade att negativ för patientens delaktighet uppfattades när patienten upplevde att 
vårdpersonalen hade tidsbrist och vårdmötet fokuserade på åtgärder i stället för på patientens 
behov. Även detta styrks av tidigare forskningen där vårdpersonalen ansåg att verksamheten 
inte gav tillräckligt utrymme för processen att individualisera vård och att uppgifter och 
åtgärder behövde prioriteras (Tobiano et al., 2015). Detsamma visade en annan studie där 
personalen upplevde att den dagliga mängden av uppgifter inte gav tid för att tillämpa 
individbaserad vård, fast de hade förståelse av att en delaktig patient skulle uppleva en ökad 
kvalitét på vården och förbättrat resultat för patienten (Erlang et al., 2015). 

Etikdiskussion

Patientens delaktighet främjades när de bemöttes av vårdpersonalen med en humanistisk 
helhetssyn. Respekt för individet, dennes autonomi och integritet varit basala krav från 
patientens sida för sin delaktighet i sin vård i hemmet. Att möta etiska dilemman i den 
professionella vardagen ingår i vårdpersonalens roll och behöver uppmärksammas. Detta visar
på vikten att etiska diskussioner och medvetenheten behöver hållas levande i den dagliga 
verksamheten. Erfarenheten av det kliniska arbetet där etiska forum erbjuds och integreras i 
verksamheten stödja nyttan för vårdpersonalen att upprätthålla ett gott etiskt förhållningssätt.

Kliniska implikationer

De bärande principer av personcentrerad vård återfinns i det som patienter efterfrågade och 
önskade för att uppfatta sig som involverade och delaktiga. Detta tyder på att arbetsmodellen 
personcentrerad vård har potentialen som lämplig modell för att förbättra förutsättningar och 
möjligheter för patientens delaktighet. 

För att fortsättningsvis främja och säkra patientens roll och delaktighet inom vård skulle 
lagstiftningen följas bättre och utveckling av vården mot ett personcentrerat förhållningssätt 
drivas av vårdutvecklare, vårdgivare, vetenskaplig forskning och vårdpersonal. 
Vårdpersonalen behöver få verksamhetsanpassad utbildning inom personcentrerad vård för att
kunna tillämpa principerna i vardagen. 

Det kan tänkas att sjukvårdsorganisationens ekonomi och en del aktuell politik kan påverka 
utvecklingen och fortskridning av processen och således inverkar på patientens erfarenhet av 
delaktighet i sin vård. Den offentliga diskussionen i dagstidningars debattartiklar om hälso- 
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och sjukvårdens ekonomiska styrning och effekten av detta för patienter och vårdpersonalen 
öka medvetenheten om att förändringar i styrning av vården är nödvändiga och vara kvar i 
samhällets intresse. 

Erfarenheten av den kliniska vardagen inom avancerad sjukvård i hemmet bekräftar risken för
att prioritera verksamhetens behov över patientens på grund av de ekonomiska kraven. En hög
arbetsbelastning styr fokusen till de dagliga uppgifterna och leder till att helhetsperspektivet 
fallera och medvetenheten om sitt eget ansvar skymmas. Förhoppningen med detta 
examensarbete var att uppmärksamma patientens perspektiv på sin delaktighet och öka 
kunskap och medvetenhet för detta hos vårdpersonalen.

Slutsats

Resultatet visade att patientens erfarenheter av sin delaktighet i sin vård i hemmet är 
mångfaldiga och komplexa, men är beroende av organisatoriska faktorer som tillgänglighet 
och kontinuitet av vården. Dessa faktorer ligger utanför patientens möjligheter att påverka 
dem. Tolkningen av resultatet kunde visa att patientens delaktighet ägde bara rum i denna 
utsträckning som vården och vårdpersonalen gav möjlighet och förutsättningar till. 

Detta ger stöd till antagandet att medvetenheten och kunskapen hos vårdpersonalen skulle 
behöva ökas. 

Resultatet återspeglar tyvärr inte om patienter varit tillfreds med den delaktigheten som de 
kunde uppnå, så ytterligare forskning både kvalitativ och kvantitativ kan vara av värde för att 
driva utvecklingen inom vården till förbättrat patientdelaktighet. 

Dessutom kan det finnas olika uppfattningar hos båda parter i vårdrelationen om 
förutsättningar för delaktighet. Vidare forskning om förståelsen av patientens förväntningar, 
samt eventuella missuppfattningar på vårdpersonalens sida kan vara av intresse för att 
utveckla fungerande strategier och arbetsmodeller för att i framtiden ytterligare kunna främja 
patientens delaktighet i sin vård. 
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Stockelberg, D.
Sandman, L.
Broström, A.
Nyström, M.

2015
Sweden

The Meaning of 
Web-Based 
Communication 
for support: From 
the 
Patientens´perspec
tive Within a 
Hematological 
Healthcare Setting

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva 
betydelsen av 
användandet av 
webbaserad 
kommunikation 
för stöd utifrån 
patientens 

Detta var en 
randomiserat pilotstudie
med hermeneutisk 
empirisk metod

N=15 (5) Man identifierande följande
5 kategorier som beskriver 
vad som var viktigt ur 
patientens perspektiv:
Att få utrymme att säga sitt
Att stärka ett ärende
Att förlänga vårdrelationen
Att ha tillgång till 
individuellt medicinskt stöd

II
RCT
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perspektiv Att ha möjlighet att 
uttrycka känslor  

II
RCT

Lindberg,J,
Kreuter,M.
Taft, C.
Person, L.-O

2013
Sweden

Patients 
participation in 
care and 
rehabilitation 
from the 
perspective of 
patients with 
spinal cord injury

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
meningen med 
delaktighet i vård 
och rehabilitation 
ur perspektivet av 
patienter med 
skadad ryggrad

Detta var en kvalitativ 
studie av semi 
strukturerat intervjuer

N= 14(4) Studien fann att patienten 
anser delaktighet som en 
nödvändig förutsättning, 
det behövs en medvetenhet 
om det egna ansvaret och 
personalens stöd och 
främjande av delaktighet. 
För att patienten kan vara 
delaktig behövs det respekt 
för integritet, planering och
förberedande av 
beslutstagande, information
och förmedling av kunskap,
motivation och uppmuntran
och att familjen involveras.

I
K

Nordin, C.
Fjellman -
Wiklund,A.
Gard, G.

2014
Sweden

In search for 
recognition- 
Patient´s 
experience of 
patient 
participation prior 
to multimodal 
pain rehabilitation

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
patientens 
erfarenheter av 
delaktighet i 
smärtrehabilitatio
n

Denna studie var av 
kvalitativ design, 
intervjustudie

N=24(7) Denna studie fann att 
patienter behöver för att 
uppleva sig delaktig att bli 
igenkänd, tagen på allvar, 
tydlig kommunikation och 
korrekt medicinsk 
behandling. Utveckling av 
en relation mellan patient 
och personal ansågs 
främjande för delaktighet, 
likaså om det fanns en 
dialog mellan parterna. 
Distanserat uppträdande av 

I
K



4

personalen ansågs som ett 
hinder för delaktighet, 
likaså standardiserat vård 
och behandling.

I
K

Nygård, A.
Malm, D.
Wikby, K.
Ahlström, G.

2011
Sweden

The expierence of 
empowerment in 
the patient-staff 
encounter: the 
patient´s 
perspective

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka hur 
patienter upplever 
möten med 
personal i 
avseende av att bli
stärkt/bemyndigat

Detta var en kvalitativ 
intervjustudie med 
kvalitativ induktiv 
innehållsanalys som 
metod

N= 22(2) Man identifierande 5 
kategorier som beskrivs av 
patienten främja deras 
myndighet
Att ha tillgång vid behov
Att bli bekräftat i mötet
Att ha förtroende till 
personalens kompetens
Att vara delaktig vid beslut
Att lära sig för att bättre 
hantera den egna vården
Och 2 kategorier som 
hindrar patienter
Bristande dialog och 
inflytande
Nonchalant bemötande

I
K

Näsström, L.M.
Idvall,E A-C.
Strömberg, A.E.

2013 
Sweden

Heart failure 
patients 
describtion of 
participation in 
structured home 
care

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
patienter med 
hjärtsvikt som får 
strukturerat vård i 
hemmet beskriver 
delaktighet i 
vården

Detta var en kvalitativ 
studie med 
intervjubaserat 
innehållsanalys som 
metod

N=19(0) Det man fann i denna 
studie var att patientens 
delaktighet kopplas av 
patienterna till 
kommunikation, 
tillgängligheten, 
förtroendefull relation till 
personalen, samarbete med 
personalen och möjlighet 
att vara med i 

I
K
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beslutsfattande

I
K

Näsström, L.
Jaarsma, T.
Idvall, E.
Årestedt, K.
Strömberg, A.

2014
Sweden 

Patient 
participation in 
patients with heart
failure receiving 
structured home 
care- a 
procpective 
longitudinal study

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva påverkan
av strukturerat 
hemsjukvård på 
patientens 
delaktighet över 
tidsperiod för 
patienter med 
hjärtsvikt, samt att
undersöka 
faktorer som 
associeras med 
delaktighet i 
vården

Denna studie var av 
kvantitativ, prospektiv 
pre-post longitudinell 
design

N= 274(174)
N=100(51) 
efter 12 
månader

I denna studie fann man att 
först värderades patientens 
vårdbehov som viktigast, 
sedan lades värdering på 
delaktighet i vården och 
allmän tillfredställelse i 
delaktigheten, lägst 
bedömdes information.
Senare värderades 
information högre under 
tiden och delaktighet 
ökade. Under studiens gång
ökade både information och
delaktighet i patientens 
värdering.
Positiv påverkande faktorer
identifierandes som att vara
manlig, yngre, samlevnad 
med en partner, kunskap 
om hjärtsvikt och 
hemsjukvård. Dessutom 
spelade det en roll hur 
patienternas behov 
besvarades och personalens
attityd.

I
P

Näsström, L.
Mårtensson, J.
Strömberg, A.

Participation in 
care encounters in
heart failure home

Syftet med denna 
studie var att 
identifiera och 

Denna studie var av 
kvalitativ design med 
videoinspelade 

N= 17 
patienter
N= 10 

Denna studie fann att 
delaktighet främjas när 
informationer byts ut, när 

I
K
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2017
Sweden

- care beskriva 
delaktighet i vård 
i möten i hemmet

observationer som 
metod

personal patienten kan yttra sina 
önskemål och genom ett 
öppet tillvägagångssätt 
bjuds på dialog mellan 
personal och patienter. 
Delaktighet behöver 
interaktion och 
engagemang.

I
K

Petriwskyj,A.
Gibson, A.
Webby,G.

2014
Australien

Participation and 
power in care: 
exploring the 
„client“in client 
engagement

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
erfarenheter av 
klientens 
delaktighet både 
från klientens och 
personalen 
position

Denna studie var 
kvalitativ design med 
fokusgrupp och singel 
intervjuer

N= 94 
personal
N=85 
klienter

Denna studie fann att 
delaktighet berodde mycket
på personalens agerande, i 
vilken omfattning de tillåter
delaktighet, uppmuntrar till 
delaktighet och skapar 
möjlighet till delaktighet. 
Anledning ansågs av både 
personal och klienter var 
brist på tid för att bygga en 
relation. Nyckeln till 
delaktighet ligger i respekt 
för klientens person, 
värderingar, övertygelser 
och förutsättningar, deras 
roll som expert på sig själv 
och sin vård, deras kunskap
och att bli behandlat med 
värdighet.

II
K

Randström 
Björkman; K.
Asplund, K.

Activity and 
participation in 
home 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka äldre 

Denna studie var av 
kvalitativ design, 
intervjustudie

N=12
6 patienter/6 
anhöriga

Denna studie fann att de 
äldre människor upplever 
sig beroende på adekvat 

II
K
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Svedlund, M.
Paulson, M.

2013
Sweden

rehabilitation: 
older people´s and
family members´ 
perspectives

personers och 
deras 
familjemedlemma
rs erfarenheter av 
aktivitet och 
delaktighet i 
samband med 
rehabilitation i 
hemmet 

information, undervisning 
och assistens för de dagliga
aktiviteterna och att 
rehabilitation var en 
pågående process med 
tanke på kroppens 
funktioner och strävan för 
välmående. Familjen s stöd 
ansågs nödvändig för 
rehabilitationen. Samtidigt 
hade de äldre känslor av att 
vara beroende och icke 
delaktig i rehabilitationen.

II
K

Reunanen, M.A.T.
Järvikoski, A.
Talvitie, U.
Outi, P.
Härkäpää, K.

2014
Finland

Indivudualised 
home-based 
rehabilitation after
stroke in eastern 
Finland – the 
clients perspective
                              

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
patientens 
erfarenheter av 
interventioner i 
hemmet och vad 
de ansåg viktiga 
aktiviteter och 
funktioner för sin 
reintegration

Denna studie var av 
kvalitativ design, 
intervjustudie

N= 15(1) Denna studie fann att 
patienter behöver ha en 
dialog med personalen, att 
lära sig nya strategier för 
vardagen, att vara delaktiga
i aktiviteter som stödjer 
återvändande till arbete, att 
få undervisning och träning
och att behöva utforska 
möjligheter av kommunal 
service och kommunala 
anläggningar.

II
K
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Siouta,E.
Hellström 
Muhli,U
Hedberg, B.
Broström, A.
Fossum, B.
Karlgren, K.

2015
Sweden

Patientens 
experiences of 
communication 
and involvement 
in decision 
making about 
atrial fibrillation 
treatment in 
consultation with 
nurses and 
physicians

Syftet var att 
undersöka hur 
patienter beskriva 
delaktighet och 
kommunikation 
om 
beslutsfattande av 
behandling i 
möten med 
sjuksköterskor 
och läkare

Detta var en studie av 
kvalitativ induktiv 
design
Intervjustudie

N= 22 Denna studie fann patienter
behöver få förtydligande 
om respektive behandling, 
behöver förvärva kunskap 
om sjukdomen och 
behandling. I förberedelse 
av beslutsfattning behöver 
patienterna bygga 
självförtroende, samarbete 
med personalen i 
beslutsfattning. Patienter 
behöver känna sig förstått 
och trygg under och 
emellan mötena med 
sjuksköterskor och läkare.

I
K

Swedberg, L.
Chiriac Hammar, 
E.
Törnkvist, L.
Hylander, I.

2011
Sweden

Patients in 24hour
home care striving
for control and 
safety

Syftet med denna 
studie var att 
förbättra 
förståelse för 
patienter med 24 
timmars vård i 
hemmet

Denna studie var av 
kvalitativ design, med
fältstudier, 
observationer och 
intervju som metod 
grounded theory

N= 4 
patienter
N= 12 
assistenter
78 tim 
observatione
r
17 intervjuer

Denna studie kom fram till 
en tre delat teori. Att vara 
otrygg i vårdsystemet, att 
komma till rätta i 
vårdsystemet, leder till ett 
säkert vårdsystem. Att 
tappa kontrollen, att ta 
kontrollen, lika med att ha 
kontroll.

I
K

Söderberg, A.-C.
Rydell Karlsson, 
M.
Löfvenmark, C.

2015
Sweden

Experience of 
security and 
insecurity among 
patients with eart 
failure in 
advanced home 
care

Syftet med denna 
studie var att 
besriva 
upplevelsen av 
trygghet och 
otrygghet hod 
patienter med 

Denna studie var av 
deskriptiv kvalitaitv 
design med med 
semistruktureade 
intervjuer som metod

N= 12 (8) Denna studie fann att 
patienterna upplevelse av 
trygghet/otrygghet 
kopplades till tillgänglighet
till vård, till kontinuitet i 
vården, till tid att 
kommunicera och att få 

I
K
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hjärtsvikt som 
vårdas i hemmet 
av avancerad 
sjukvård i hemmet

uttrycka sina behov, 
önskemål och känslor, samt
att få ställa frågor och få 
svar på dem

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  
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Bilaga 3 dataanalys

Kvalitativ artikel Resultat

Bagchus, C., Dedding, C., & Bunders, 
J.F.G. (2014). I´m happy that I can still 
walk`: Participation of the elderly in home 
care as a specific group with specific needs
and wishes, Health Expectations,
18,2183–2191. doi: 10.1111/hex.12188
Huvudfynd: Delaktighet beror på 
patientens fysiska och mentala påverkan av
antingen sjukdom eller åldern. Vid 
undersökning av äldre människors 
perspektiv på delaktighet visade det sig att 
äldre var mest intresserat av klara 
vardagen, att begränsningar i den fysiska 
förmågan som nedsatt syn och hörsel, 
försämrat mobilitet och allmän dålig hälsa 
påverkade båda förmågan och intresset för 
att bli involverat. Delaktighet i beslut om 
sin vård inte värderades som mindre viktigt
eller oviktigt. Synen på delaktighet 
färgades av både tidigare erfarenheter i 
livet och av uppfostringen. Perspektiv på 
delaktighet tolkades lika med att klaga, att 
vara jobbig eller rent av oförskämd.
Diskussion Forskarna drar ändå slutsats att 
trots att äldre är präglat av uppfostran och 
livets erfarenheter har en önskan av att bli 
sedd, hörd och tagen på allvar och vill 
uttrycka sig om individuella behöv och 
önskemål angående sin vård.

Återkoppling/bekräftelse Äldre önska 
som alla andra att bli sedd, hörd och 
tagen på allvar. 
Individualitet/behov/önskemål Äldre 
vill ge uttryck till individuella behov och 
önskemål angående sin vård. Lämplig 
kunskap/kompetens De äldre utgår ifrån
att personalen har den nödvändiga 
kunskapen, att de är välutbildat.

Högberg, K.-M., Stockelberg, D., 
Sandman, L., Broström, A., & Nyström, 
M. (2015). The meaning of web-based 
communication for support: from the 
patients´perspective within a hematological
healthcare setting. Cancer nursing, 38(2), 
145–154. 
doi:10.1097/NCC.0000000000000145
Viktigt fynd Patienterna beskrev att skriftig
kommunikation hade fördelen att de inte 
blev avbrutna och att de kunde återgå till 
vad som hade skrivits. Att skriva gjorde att
de genomtänkte vad de ville uttrycka. Att 
inte ha en direkt mittemot gjorde att då 
vågade ta upp vissa ämnen, att ställa sina 

Återkoppling/bekräftelse när de fick 
medicinskt stöd och blev bekräftat i att få 
svar, att bli förstått och att själv förstår, 
att bli sedd. 
Individualitet/behov/önskemål att få 
möjlighet att uttrycka egna åsikter och 
känslor Lämplig kunskap/kompetens att
få svar från kunnig, kompetent personal 
som patienten litar på. Dialog/utbyte av 
information att kunna ställa frågor och 
lämna information om den egna 
situationen inte enbart om medicinska 
ärenden. Tillgänglighet att kunna 
använda mediet när det kändes rätt eller 
nödvändig, oberoende på tiden på dygnet 
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frågor utan känsla att hålla sjuksköterskan 
ifrån nåt annat. Distansen gav en viss 
upplevelse av trygghet

på egna villkor, frekvent kontakt på eget 
villkor, tillgång till medicinskt stöd 
Kontinuitet Förlängning av en etablerad 
kontakt med samma personal, 

Lindberg, J., Kreuter, M., Taft, C., & 
Person, L.-O. (2013) Patient participation 
in care and rehabilitation from the 
perspective of patients with spinal cord 
injury. Spinal Cord, 51, 834–837. doi: 
10.1038/sc.2013.97
Viktigt fynd Patienter beskriver att vilja 
och förmågan till delaktighet varierade 
under rehabilitationsprocessen relaterat till 
den egna fysiska påverkan av sjukdomen, 
samt och att de är oerhört viktigt att det tas 
hänsyn till från personalens sida. Samt att 
information ges i rätt mängd, vid rätt tid 
och vid rätt plats.

Återkoppling/bekräftelse om att behov 
och önskan av delaktighet varierar under 
rehabilitationsprocessen och anpassas, att 
kunna få svar på frågor, att få rådgivning, 
att bli motiverat till nya mål 
Individualitet/behov/önskemål att bli 
behandlat som en individ med egna 
individuella önskemål Lämplig 
kunskap/kompetens att få information 
angående sin aktuellt hälsotillstånd och 
prognoser Dialog/utbyte av information 
att få vara med i diskussion om den egna 
vården och rehabilitation, bli tillfrågat om
egen åsikt och känslor, att få chansen att 
ta egna beslut om olika möjligheter, att 
ställa frågor och få svar

Nordin, C., Fjellman Wiklund, A., & Gard,
G. (2014) In search for recognition: 
patients´ experience of patient participation
prior to multimodal pain rehabilitation
Viktiga fynd I denna artikel beskrivs det 
mest negativa erfarenheter från patientens 
sida. Att personalen upplevdes oengagerat 
och distanserat, även fysiskt. Personalen 
förminskade patientens symtom och drog 
egna slutsatser och erbjöd inte information 
om behandlingar. Vilket ledde till att 
patienterna började tvivla på den egna 
uppfattningen om sina symtom och sin 
förmåga att uttrycka sig. Patienter kände 
sig uppgiven, förvirrat och dum. 
Delaktighet kopplades av patienterna till 
emotionella och mentala förutsättningar. 
Vid bästa förutsättningar fanns delaktighet,
men patienterna måste anstränga sig.

Återkoppling/bekräftelse att bli 
medicinskt bekräftat, att bli behandlat 
med respekt och bekräftat 
Individualitet/behov/önskemål att få 
behandling som är anpassat till patientens
individuella behov i stället för 
standardiserat vård och behandling 
Lämplig kunskap/kompetens att få 
lämplig medicinsk hjälp, blir korrekt 
undersökt/utredd, att få en diagnos, egen 
insikt om effektiv behandling, att kunna 
lita på personalen Dialog/utbyte av 
information att bli involverat i en dialog 
om alternativ behandling, att få 
tillräckligt information, att ställa krav och
frågor, att egna val kommer med i 
överväganden av behandlingen 
Kontinuitet att inte behöver börja om 
med ny personal varje gång

Nygård, A., malm, D., Wikby, K., & 
Ahlström, G. (2011) The experience of 
empowerment in patient – staff encounter :
the patient´s perspective. Journal of 
Clinical Nursing, 21, 897–904. 
doi:10.1111/j.1365-2702.2011.03901.x 
 Viktigt fynd Patienter som hade god 
kunskap om sitt tillstånd och sin sjukdom 
var mera intresserat av att vara med i 
beslutsfattning, medan de som helt 
förlitade sig på personalens professionella 

Återkoppling/bekräftelse att bli lyssnat 
på och behandlat med respekt 
Dialog/utbyte av information delar 
kunskap och samarbeta Lämplig 
kunskap/kompetens att själv har och får 
relevant kunskap, ha förtroende till 
personalens kompetens, att följa upp 
medicinskt resultat och ha kontroll 
Individualitet/behov/önskemål att bli 
sedd som en individ/person 
Tillgänglighet att kunna ta kontakt när 
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kunskap hade lite till inget intresse eller 
upplevde inte behovet av att vara 
involverat. Att bli bemött med nonchalans 
och utebliven dialog gjorde att patienterna 
upplevde ingen delaktighet i sin vård.
Diskussion Personalens roll som 
undervisare/utbildare/lärare

behovet fanns

Näsström, L. M., Idvall, E. A.-C., & 
Strömberg, A.E. (2013) Heart failure 
patients´describtion of participation in 
structured home care. Health Expectations,
18, 1384–1396. doi: 10.1111/hex.12120
Viktigt fynd Brist av förtroende för 
personalens kunskap hade negativ effekt på
delaktighet. Patienter kände sig delaktiga 
när deras åsikter beaktades även om de 
sedan inte ville eller kunde ta ett eget 
beslut. Däremot hade det den motsatta 
effekten om hembesöket var åtgärdsinriktat
och kort. Vård i hemmet uppfattades som 
flexibelt och öppen för inflytande. 
Hembesök ansågs hade mindre tidspress 
jämfört med andra kontakter med hälso- 
och sjukvård. Etablerade relationer med 
kontinuitet där personalen hade förståelse 
av patientens kunskap och önskemål 
främjade patientens delaktighet. 
Diskussion: Att få vård i hemmet främjade 
patientens delaktighet och vård i hemmet 
skiljde sig från tidigare erfarenheter av 
vården

Återkoppling/bekräftelse Patienterna 
hade möjlighet att ta upp psykiska 
problem och resonera själv kring hälsan. 
Samtalet gav bekräftelse, lättnad och 
stöd.  Dialog /utbyte av information 
Patienter fick svar på sina frågor och 
rådgivning, vilket ledde till bättre 
förmåga att hantera situationen själv. 
Utbyte av information i form av dialog 
gav bättre delaktighet. Patienter blev 
uppmuntrat till en mera aktiv roll. 
Lämplig kompetens och kunskap 
Patienter beskrev vikten av att kunna ha 
förtroende till personalens kompetens, att 
försämring i sjukdomen blev upptäckt 
och behandlat i tid. Patienter upplevde sig
själv delaktig när deras kunskap och 
erfarenheter uppskattas och när de kunde 
själv utföra åtgärder. 
Individualitet/behov/önskemål Patienter
vill vara kapabel att själv påverkar 
huruvida och när hembesök skulle bli av. 
De önskade att vården planeras utifrån 
patientens behov och med hänsyn på 
deras kunskap. Tillgänglighet Patienter 
kunde själv initiera kontakt med 
hemsjukvården vid behov eller 
försämring av tillståndet, den direkta 
kontakten förmedlade upplevelse av 
delaktighet. Kontinuitet i kontakten och 
relationen med personalen ökade 
ömsesidigt förståelse och personalen 
kunde besvara patientens behov och 
önskemål, att inte behöva börja om från 
början.

Näsström, L., Mårtenson, J., & Strömberg, 
A. (2017) Participation in care encounters 
in heart failure home-care
Viktiga fynd De fann att hemmiljön 
främjande för patientens delaktighet, då 
patienterna hade en mera aktiv roll i 
hemmet. Sjuksköterskor behöver visa ett 
genuint intresse för patientens individuella 

Återkoppling/bekräftelse 
Sjuksköterskan gav återkoppling baserat 
på vad hon hade observerat, 
dokumenterat eller på de informationer 
patienten hade givit och patienten 
reagerade på sjuksköterskan. 
Återkoppling skedde mot båda håll och 
tid att tänka fanns. Sjuksköterskan visade 



4

situation och engagemang. Delaktighet 
blev tydligt i diskussioner och 
gemensamma beslut.

tilltro i patienters informationer. Dialog 
/utbyte av information I denna studie 
blev delaktighet synlig när en aktiv dialog
och utbyte av information ägde rum 
mellan båda parter, resonemang kring 
sjukdom, effekt av medicinering, 
hantering av egenvårds åtgärder och 
planerad vård. Lämplig Kompetens och 
kunskap Patienter gav instruktioner till 
sjuksköterskor, var förtrogna med 
procedurer, justerade ibland själv 
medicineringen vid behov och resonerade
kring egen kunskap om sjukdomen. 
Individualitet/behov/önskemål Patienter
hade möjlighet att specifikt uttrycka sina 
önskemål, synpunkter och viljan 
angående planerat vård.

Randström Björkman, K., Asplund, K, 
Svedlund, M., & Paulson, M. (2013) 
Activity and participation in home 
rehabilitation: older people´s and family 
members´ perspectives
Viktigt fynd Hemmet definierades som 
bästa platsen att vara på och för 
återhämtning, samt att hemmet befrämjade 
autonomin i det dagliga livet. Däremot 
fanns det en rädsla att hemmet gjordes om 
till en arbetsplats och många främmade 
kom in till hemmet

Återkoppling/bekräftelse Upplevelse av
att vara beroende behövde lyftas, att 
kunna prata med personalen gav mentalt 
stöd, att någon lyssnade på dem och 
behandlade de med respekt. Dialog och 
utbyte av information En ömsesidig 
interaktion mellan de äldre och terapeuten
tillsammans med tydliga instruktioner för 
egen träning bidrog till förbättrat 
självförtroende och stärkte förmågan. 
Gemensam planering av realistiska mål 
kort- och långsiktigt. Lämplig 
kompetens och kunskap Patienterna 
ville få anpassat information t-ex om hur 
hjälpmedel används och att terapeuten 
hade erfarenhet och kompetens. 
Individualitet/önskemål/behov Planera 
för rehabilitation baserat på patientens 
individuella förmåga, sätta upp realistiska
mål och en träningsplan, samt att får en 
lämplig nivå av ansvar på sig. 
Tillgänglighet Äldre gav uttryck av 
behov att ha en person till hands och att 
kunna få hjälp på olika nivåer, från 
kroppsvård till fysisk träning. 
Kontinuitet Patienter beskrev en önskan 
för mer kontinuerlig undervisning och 
bättre kontinuitet inom hemtjänsten.

Reunanen, M. A. T., Järvikoski, A., 
Talvitie, U., Outi, P., & Härkäpää, K. 
(2014) Individualised home-based 
rehabilitation after stroke in eastern 

Återkoppling/bekräftelse Genom stöd 
från terapeuter hade kognitive och 
funktionell förmåga blivit förbättrat och 
stärkt patienters själv förmåga, gemensam
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Finland: the client´s perspective.
Viktigt fynd Rehabilitationen hemma var 
för de flesta patienter för fokuserat på 
fysiska aspekter. Det fanns en önskan om 
mera psykologiskt stöd i anpassning till 
nya livssituationen. Hemmet ansågs som 
en naturlig omgivning för dialog mellan 
personalen och patienter.

utvärdera framsteg i rehabilitationen 
Dialog/utbyte av information 
Tillsammans med terapeuter planera 
meningsfulla övningar, utvärdera och 
diskutera framsteg, att dela med sig av 
frustration men även glädje 
Individualitet/önskemål/behov Planera 
för rehabilitation i hemmet ansågs mest 
meningsfull då den baserades på 
individuell situation och önskemål.

Siouta, E., Hellström Muhli, U., Hedberg, 
B., Broström, A., Fossum, B., & Karlgren, 
K. (2015) Patients´experiences of 
communication and involvement in 
decision- making about atrial fibrillation 
treatment in consultaions with nurses and 
physicians
Viktigt fynd Patientens delaktighet 
minskade när sjukdomen försämrades och 
patienten hade försämrats i sitt fysiska 
tillstånd. De fann det viktigt att få tid för 
dialog och möjligheten att själv ta beslut 
även om de sedan valde att överlåta 
beslutet till personalen. Diskussion För 
övrigt ansågs det att de viktigaste 
förutsättningar för delaktighet fanns i 
upplevelse av förtroende och trygghet

Återkoppling /bekräftelse Patienter 
upplevde sig delaktiga i möten när det 
fanns tid och rum för att ställa frågor, 
värdera och reflektera sin egen kunskap, 
får svar på frågorna och kände sig förstått
och de kunde känna förtroende och 
trygghet för att prata om sina tankar och 
oron. Bygger självförtroende inför beslut 
angående behandlingen. Dialog/utbyte 
av information Patienter ville vara med i
diskussion om behandlingen och veta om 
olika behandlingsmetoder, ville själv ge 
förslag, berättar om sin situation med 
sjukdomen och tillföra informationer, 
detta i form av en dialog Lämplig 
kompetens och kunskap patienterna 
ville utveckla sin kunskap om sjukdomen 
och pröva den i samtal med personalen, 
efterfrågade information om medicinering
och biverkningar av läkemedel. Att ha 
information om olika 
behandlingsmöjligheter samt att kunna 
välja emellan de. Tillgänglighet av 
vården vid behov, att kunna ta kontakt i 
att ringa till sjuksköterskan och har 
tillgång till information ökade upplevelse 
av delaktighet. Kontinuitet i att kunna 
följa upp tidigare möten, följa förloppet 
och att ha kontinuerliga uppföljningar 
bidrog till tryggheten och i konsekvens 
till känslan av att vara involverat.

Swedberg, L., Chiriac Hammar, E., 
Törnkvist, L., & Hylander, I. (2012) 
Patients in 24-hour care striving for control
and safety
Viktiga fynd Essentiell för patienter i 24 
timmars vård i hemmet beskriven från 
patientens perspektiv var att ha fungerande

Återkoppling/bekräftelse Personliga 
assistenternas positiva attityd mot 
patientens rätt att bestämma, patienterna 
ville bli behandlat med respekt detta 
uttrycktes i känslan att bli sedd och 
lyssnat till, både från assistenter och 
ansvariga i vårdsystemet. Dialog/utbyte 
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vård i hemmet och fungerande vårdsystem 
runt hemmet. Vilket var inte ofta fallet och 
krävde mycket ansträngning från 
patientens sida. Teoretiska modellen anses 
inte linjärt och inte heller statist eftersom 
patientens tillstånd och förmåga varierar 
hela tiden. Patienterna hade en stark vilja 
att vara delaktiga i beslut angående sig 
själv och sin vård.

av information Patienterna tog initiativ 
till att undervisa och informera, 
koordinera sin vård emellan olika aktörer.
Lämplig kompetens och kunskap 
Patienternas upplevelse var stark kopplat 
till personalens erfarenhet och 
kompetens, patienterna instruerade ovan 
och oerfaren personal 
Individualitet/behov/önskemål Patienter
fick kämpa för sina rättigheter hos 
vårdorganisationen. Patienter ville att 
vårdplanen skulle anpassas till individuell
situation och behov. Assistenterna skulle 
veta och besvara patientens önskemål i 
samband med vård som utfördes. 
Tillgänglighet Patienterna var tvungna 
till att underhålla egna kontakter i 
vårdsystemet för att de hade erfarenhet av
bristande intresse, möten som hölls 
utanför hemmet så att patienten inte 
kunde delta. Hembesök av läkare var 
svårt att få till även när assistenterna 
sökte hjälp. Kontinuitet för god kontakt 
till vårdsystemet så att patienten blev 
igenkänd inuti vården, mest oro skapande
växlande personal såväl nära patienten 
men också i kontakt med organisationen.

Söderberg, A.C., Rydell Karlsson, M., & 
Löfvenmark, C. (2015) upplevelse av 
trygghet och otrygghet bland patienter med
hjärtsvikt som får avancerad sjukvård i 
hemmet
Viktigt fynd Betydelsen av patientens 
livserfarenhet för känslan av trygghet, som 
en trygg barndom med känslan av ansvar 
eller trygghet och stöd i äktenskapet hade 
inflytande på patientens aktuella tillvaro. 
Att blir välbehandlat vid varje tillfälle 
skapade trygghet.
Diskussion att beakta patientens/personens 
livsberättelse är del av person centrerat 
vård

Återkoppling/ bekräftelse Vård i 
hemmet gav bekräftelse till att finnas vid 
behov, det gjorde att patienterna inte 
sökte vård lika ofta, de kunde lyfta sin 
oro och oklarheter vid symtom av 
sjukdomen, personalen tog sig tid och 
lyssnade Dialog/utbyte av information 
Patienterna fick information om 
planeringen och kunde påverka tid och 
innehåll av hembesöket, patienterna ville 
berätta om sig själv och sina erfarenheter,
ställa frågor och får svar. Lämplig 
kompetens och kunskap Patienter 
upplevde personalen kompetent och 
duktiga, de hade förtroende för 
personalens kunskap och kompetens. Få 
lindring av symtom genom lämpliga 
åtgärder Individualitet/behov/önskemål 
Patienterna uppskattade att bli igenkänd 
av personalen, vården utgick från 
patientens behov och de kunde påverka 
vården. Tillgänglighet patienter fick vård
när de behövde det, kunde själv initiera 
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kontakten och vården fanns tillgänglig 
vid alla dygnets tider och året runt. 
Kontinuitet att få kontinuerliga 
hembesök, stor personalomsättning 
skapade otrygghet hos patienterna

                                                    Kvantitativa artiklar

Artikel Omfattning Resultat
Money, A.G., Barnett, 
J.,Kuljis, J., & Duffin, 
D.(2015) Patient 
perceptions and 
expectations of an 
anticoagulation service: a 
quantitative comparison 
study of clinic based testers
and patient self testers.
Viktigt fynd
Båda undersökta 
patientgrupper uppskattar 
att få information om 
valmöjligheter får sin vård 
och behandling, men 
självtestande gruppen hade 
högre benägenhet att 
faktiskt ta egna beslut om 
det.

N=340 inkluderade 
patienter
N1=170 självtester
N2=170 klinisk testat
Enkäten innehöll frågår om
förväntningar och 
upplevelse av lokaler och 
utrustning, tillförlitlighet, 
mottaglighet, bekräftelse 
och empati och frågor om 
att ha möjlighet för beslut 
och att ta beslut
Enkäten hade en skala från 
0–7 

Bevarade enkäter
N1 104 = 61%
N2 87 = 51 %
Båda grupper hade högre 
förväntningar på servicen 
än vad de upplevde. 
Förväntningar var högre i 
den kliniska gruppen än 
bland de själv testande, 
mest i frågan om lokaler 
och utrustning.
Medan den kliniska 
gruppen fick sina 
förväntningar någorlunda 
uppfyllda, vill säga skillnad 
mellan förväntan och 
upplevelse fanns men var 
inte så stor (mean -0,09), 
blev upplevelse för de 
självtestande gruppen tydlig
under förväntan i 
genomsnitt med 0,38 poäng 
mindre i bedömningen.
Störst var skillnaden dock 
avseende möjligheten till 
beslut och att fatta beslut. 
Båda grupper uppskattade 
att ha möjligheten till beslut
nästan lika högt (differens 
på -0,08). Den självtestande
gruppen hade högre poäng i
avseende att ta beslut.

Näsström, L., Jaarsma, T., 
Idvall, E., Årestedt, K., & 
Strömberg, A. (2014) 
Patient participation in 
patients with heart failure 
receiving structured home 
care: a prospective 
longitudinal study
Huvud fynden anser de 

Inkluderade patienter 
N=100 efter12 månader N=
49
Enkäter som berörde 
patientens delaktighet och 
faktorer som hade 
inflytande
Bedömningsskala 1–4
Patientens nöjdhet 1–10

Patientens delaktighet 
utvecklades under studiens 
gång. I början värderande 
patienten sina behov (26,3 
poäng) och deras 
uppfyllelse högre än 
information (14,8) och 
delaktighet (19,5). 
Bedömning och värdering 
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vara att patienten hade en 
hög nivå av nöjdhet i sin 
delaktighet redan från 
början och att den ökade 
under studiens gång. Vidare
säger de att det här är den 
första studien som visar ett 
samband mellan patient 
delaktighet och 
egenvårdsbeteende för 
patienter med hjärtsvikt.

Patientjournaler data om 
patientens hälsostatus och 
behandling

av information ökade under 
tidens gång (16,2) först och 
indikerade att delaktigheten 
(20,2) ökade samtidigt.
Patientens delaktighet 
utvecklades positiv under 
tiden när det gällde 
mottagen information under
strukturerat vård i hemmet.
Vissa faktorer som verkade 
relaterat till högre 
delaktighet kunde 
identifieras av insamlade 
data som att ha haft vård i 
hemmet, mindre symtom av
depression, bättre egenvård 
och högre nivå av kunskap 
om sjukdomen, Samt att 
vara manlig, yngre, 
samboende. Faktorerna 
påverkade varandra.
 

Steward, S., 
Carrington,M.J., Marwick, 
T.H., Davidson,P.M., 
Macdonald, P., 
Horowitz,J.D., Krum, H., 
Newton, P.J., Reid, 
C.,Chan, Y.K., & 
Scuffham, P.A.(2012) 
Impact of home versus 
clinic- based management 
of chronic heart failure.
Viktiga fynd
Patienter i hemmet hade 
färre inläggningar och 
kortare vårdtider, förbättrat 
överlevnad och livskvalitet,
tätare uppföljning av 
hälsostatus och lägre 
dosering av läkemedel. 
Hemsjukvård medför 
fördelar för patienter och 
lägre kostnad för samhället.

Inkluderade patienter N= 
298, 280 randomiserat        
vård i hemmet N=143, vård
på kliniken N= 137
N1= 143 hembaserat vård, 
N2= 140 (98%)hembesök
N3= 137 klinikbaserat vård
N4= 124 som besökte 
kliniken             
Uppföljning efter 6 
månader, 12 månader och 
18 månader

Patienter i hemmet hade 
tätare uppföljning angående
symtom både fysiska möten
och telefonkontakt. 
Patienter i hemmet hade 
samma 
läkemedelsbehandling men 
i lägre dos. Under hela 
studien hade 71% av 
patienter i hemmet varit 
oplanerat inlagt på sjukhus 
eller avlidit jämfört med 
76% av den andra gruppen. 
Dödligheten bland patienter
i hemmet var lägre i slutet 
av studien, men i 
genomsnitt hade båda 
grupper en dödlighet på ca 
20%. Patienter i hemmet 
hade något lägre 
återinläggningar 67% mot 
69% i den andra gruppen. In
avseende av längden av 
sjukhusvistelse visade 
studien en signifikant 
differens till fördel av vård i
hemmet. Genomsnittlig 
längd var för hemgruppen 2
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dagar mot 4 dagar i den 
kliniska gruppen, med 
samma men mindre tydlig 
trend i samband med 
planerat inläggning. 
Patienter med vård i 
hemmet hade ett mycket 
lägre antal dagar utan 
sjukhusvård under studien. 
Båda grupper hade ökat 
livskvalitet.
Analysen av kostnader 
visade att hembaserat vård 
hade 30% lägre kostnader.

Huvudkategorier Underkategorier
Återkoppling och BekräftelseOmvårdnad/omsorg

Båda grupper hade högre förväntningar på 
servicen än vad de upplevde. 
Förväntningar var högre i den kliniska 
gruppen än bland de själv testande, mest i 
frågan om lokaler och utrustning (Money 
et al.,2015)
I början värderande patienten sina behov 
(26,3 poäng) och deras uppfyllelse högre 
än information (14,8) och delaktighet 
(19,5) (Näsström et al.,2014)
Patienter med vård i hemmet hade ett 
mycket lägre antal dagar utan sjukhusvård 
under studien. Båda grupper hade ökat 
livskvalitet. Patienter i hemmet hade 
samma läkemedelsbehandling men i lägre 
dos. In avseende av längden av 
sjukhusvistelse visade studien en 
signifikant differens till fördel av vård i 
hemmet.Båda grupper hade ökat 
livskvalitet (Steward et al.,2012)

Individualitet/ behov/önskemål

Dialog/ utbyte av information
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KunskapUtbildning

Störst var skillnaden dock avseende 
möjligheten till beslut och att fatta beslut. 
Båda grupper uppskattade att ha 
möjligheten till beslut nästan lika högt 
(differens på -0,08). Den självtestande 
gruppen hade högre poäng i avseende att ta
beslut (Money et al.,2015)
Patientens delaktighet utvecklades positiv 
under tiden när det gällde mottagen 
information under strukturerat vård i 
hemmet. Vissa faktorer som verkade 
relaterat till högre delaktighet kunde 
identifieras av insamlade data som att ha 
haft vård i hemmet, mindre symtom av 
depression, bättre egenvård och högre nivå 
av kunskap om sjukdomen, Samt att vara 
manlig, yngre, samboende. Faktorerna 
påverkade varandra (Näsström et al.,2014)

Lämplig kompetens/kunskap

TillgänglighetOrganisation

Medan den kliniska gruppen fick sina 
förväntningar någorlunda uppfyllda, vill 
säga skillnad mellan förväntan och 
upplevelse fanns men var inte så stor 
(mean -0,09), blev upplevelse för de 
självtestande gruppen tydlig under 
förväntan i genomsnitt med 0,38 poäng 
mindre i bedömningen (Money et al.,2015)
Vissa faktorer som verkade relaterat till 
högre delaktighet kunde identifieras av 
insamlade data som att ha haft vård i 
hemmet, mindre symtom av depression, 
bättre egenvård och högre nivå av kunskap 
om sjukdomen, Samt att vara manlig, 
yngre, samboende. Faktorerna påverkade 
varandra (Näsström et al., 2014)
Patienter i hemmet hade tätare uppföljning 
angående symtom både fysiska möten och 
telefonkontakt. Under hela studien hade 
71% av patienter i hemmet varit oplanerat 
inlagt på sjukhus eller avlidit jämfört med 
76% av den andra gruppen Analysen av 
kostnader visade att hembaserat vård hade 
30% lägre kostnader (Steward et al.,2012)

Kontinuitet
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Kontinuitet

Mest nämnda begrepp Gemensamma begrepp

Kompetens (9), Information (8), Kunskap 
(8), Samarbete (7), 
Synlighet (6), Möjligheter (6), Förmåga (6), 
Egna villkor (6), Individualitet (6), 
medicinskt (6), 
psykiskt/mentalt (5), Behov (5), Önskemål 
(5), Frågor (5), Förtroende (5), Kontinuitet 
(5), Avbrott i kontinuitet (5), 
Respekt (4), Stöd (4), Inflytande (4), 
Individualitet (4), Dialog (4), Diskussion 
(4), Kontakt (4), Själv/egen (4),

Information (12), Individualitet (10), Behov 
(10), Kontakt (10), Förtroende (8), Frågor (8), 
Svar (6)


