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SAMMANFATTNING 

 

Patientlagen trädde i kraft år 2015. Syftet med lagen var att stärka och tydliggöra patientens 

ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 

Sjuksköterskan har en viktig roll och ett ansvar för att öka patientens upplevelse av att vara 

delaktig. Trots att det har gått flera år sedan patientlagen trädde i kraft är det viktigt att 

synliggöra patientens delaktighet i sin omvårdnad. Syftet med denna studie var att belysa 

vilka faktorer som hindrar och skapar möjlighet för ökad patientdelaktighet inom ortopedisk 

omvårdnad ur ett sjuksköterskeperspektiv. 

Metoden som användes var en allmän litteraturöversikt. Databassökning skedde i PubMed 

och Cinahl. Begränsningen av urvalet är mellan år 2007 – 2017. Femton artiklar granskades, 

både kvalitativa och kvantitativa studier. 

Resultatet visar på att om det förekommer brister i kommunikation mellan sjuksköterska och 

patient, teamarbetet inom personalgruppen inte fungerar, en hög arbetsbelastning och hur 

kulturen på vårdenheten är, kan skapa hinder för patientdelaktighet. Däremot kan 

sjuksköterskans attityd och engagemang, införandet av personcentrerad vård samt reflektion 

och handledning skapa möjligheter för patientdelaktighet. 

Slutsatsen är att det behövs nya arbetssätt, kompetensutveckling både individuellt och i grupp 

samt en organisationsförändring för att åstadkomma ökad patientdelaktighet. 

 

Nyckelord: Delaktighet, Personcentrerad vård, Hinder, Möjligheter, Ortopedisk omvårdnad 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 2 

Ortopedisk omvårdnad ............................................................................................................ 2 

Delaktighet ................................................................................................................................ 3 

Kommunikation ........................................................................................................................ 4 

Personcentrerad vård .............................................................................................................. 5 

Sjuksköterskans roll ................................................................................................................. 6 

Problemformulering ................................................................................................................. 7 

SYFTE ....................................................................................................................................... 7 

METOD ..................................................................................................................................... 7 

Urval .......................................................................................................................................... 7 

Datainsamling ........................................................................................................................... 8 

Dataanalys ............................................................................................................................... 10 

Forskningsetiska övervägande .............................................................................................. 11 

RESULTAT ............................................................................................................................ 12 

Hinder för patientdelaktighet ............................................................................................... 12 

Möjligheter för patientdelaktighet........................................................................................ 14 

DISKUSSION ......................................................................................................................... 17 

Metoddiskussion ..................................................................................................................... 17 

Resultatdiskussion .................................................................................................................. 18 

Slutsats ..................................................................................................................................... 20 

REFERENSER ....................................................................................................................... 21 

 

Bilaga 1- Litteraturöversikt bedömningsmall 

Bilaga 2 – Artikelmatris 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

2 

 

BAKGRUND 
 

Idag ställer patienter större krav på delaktighet och inflytande i vården. Dessa krav kan 

personal inom hälso- och sjukvården bemöta genom ökad kunskap och fokus på patientens 

upplevelse av sin vård och behandling. Ökad delaktighet och inflytande över vård och 

behandling betyder inte samma som att ha rätt att bestämma, men patientens val ska vara 

avgörande om det finns fler medicinskt motiverade behandlingar. Patienten är specialist på sig 

själv och en viktig resurs. För att möjliggöra delaktighet behöver patienten information, stöd 

och kunskap om medicinska behandlingar och om hur sjukvården är organiserad (vad gäller 

patientens rättigheter genom lagar och förordningar). Sjukvården ska enligt lag ske i samråd 

mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 

stadgas att hälso- och sjukvård ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård och att 

den särskilt ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. I 

Patientlagen (SFS 2014:821) står det att hälso- och sjukvården så långt som möjligt ska 

utformas och genomföras med patienten, även patientens närstående ska få möjlighet att 

medverka vid utformningen av vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess 

eller tystnadsplikt inte hindrar detta. Även i Socialtjänstlagen (SOL 2001:453) stadgas att en 

verksamhet ska bygga på respekt för människors rätt till självbestämmande och integritet.  

 

Enligt Socialstyrelsens föreskrift om ett systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska 

verksamheter inom hälso- och sjukvård ha ett ledningssystem, detta ledningssystem ska 

användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. För 

att säkerställa patientdelaktighet, kan olika uppföljningar och mätningar göras för att 

identifiera och ta reda på hur patienterna upplever den vård dom erhållit. I sjukhusets 

kvalitetsmål har det under flera år ingått en enkätuppföljning av hur patienten uppfattat given 

vård och behandling. Några av de obligatoriska frågorna gäller information, bemötande och 

delaktighet. Målet, att patienter känner sig helt delaktiga har visat sig svårt att uppnå. 

Ortopedisk omvårdnad 

 

Omvårdnad var från allra första början ett praktiskt yrke med fokus på praktiska uppgifter och 

skedde nära patienten, oftast i dennes hem. Sjuksköterskan Florence Nightingale som avled år 

1910 var känd som ”damen med lampan” och för sin envisa kamp med att sjuksköterskor 

måste ha en utbildning (Götlind, 2010). Allt eftersom människors behov har förändrats har 

även omvårdnaden förändrats och akademiserats. Sjuksköterskans uppgifter vänder sig mot 

enskilda eller mot grupper av individer som söker vård. Omvårdnad har en inriktning mot att 

främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa, återställa hälsa samt vårda patienter vid 

livets slut. Förutom detta ska sjuksköterskan kunna undervisa patienter och medarbetare, ha 

administrativa uppgifter – leda omvårdnadsarbetet och utveckla omvårdnadsämnet – ta till sig 

och arbeta efter evidensbaserad kunskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En 

sjuksköterska måste ha kunskap i området att vara människa och att vara människa i olika 

situationer bl.a. i relation till sjukdom. Människa, hälsa, omgivning och vårdande är 

konsensusbegrepp inom all omvårdnad (Wiklund-Gustin och Bergbom, 2017).  

 

Ortopedi betyder ”raka barn” och bildas av de grekiska orden orthos som betyder rak och 

paideia som betyder barn (Svensk Ortopedisk Förening, 2018). Ortopedi var från början 

inriktad på behandlingsmetoder med bandage, korsetter och apparater som kunde påverka 

deformiteter i rörelseapparaten. I samband med införande av anestesi och upptäckten av 

röntgen i slutet av 1800-talet, utvecklades ortopedin till en kirurgisk specialitet. Idag 
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behandlas medfödda och förvärvade sjukdomar inom rörelseorganen, vilket innebär skelett, 

leder, muskler, senor och annan bindväv tillsammans med de perifera nerverna. De stora 

diagnosgrupperna består av frakturer och andra skador, artros, artrit, ryggsjukdomar och 

idrottsskador. Den ortopediska vården omfattar både kirurgisk och icke-kirurgisk vård. Sett 

till antalet operationer per år är ortopedi den volymmässigt största kirurgiska specialiteten. 

Ortopedi innefattar även trauma och multitrauma (vilket innebär flera skador). Sjuksköterskor 

behöver specifik kunskap för att vårda patienter och ge en hög kvalitet, det krävs även 

multidisciplinära team vid omhändertagande av ortopediska skador där ledarskap, 

kommunikation och samarbete är av stor vikt (Kumlien & Rystedt, 2016). 

 

Inom ortopedisk omvårdnad ingår allmän omvårdnad – det som alla människor behöver. Här 

ingår också specifik omvårdnad anpassad efter patientens specifika behov och resurser. Med 

den utveckling som sker inom det ortopediskt medicinska området kan allt svårare operationer 

genomföras på allt svårare sjuka personer, vilket kräver att sjuksköterskan kan identifiera och 

individualisera omvårdnadsbehovet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Flera ingrepp sker 

också inom dagkirurgisk vård eller med korta vårdtider vilket betyder att återhämtningen sker 

i hemmet. Vårdtiden för 5–10 år sedan var 7–10 dagar för en knäplastikoperation (knäleden 

byts ut mot en konstgjord led). Idag kan vissa patienter genomgå samma typ av operation och 

gå hem redan dagen efter operation, för att återhämta sig i hemmet. 

 

Inom all omvårdnad som bedrivs är det viktigt att reflektera över fenomen såsom delaktighet, 

samverkan och makt. Sjuksköterskan ska stödja patienten och vara en företrädare för 

patientens perspektiv. Patienten har rätt till, och ansvar för beslut som rör det egna livet. För 

att patienten ska ha möjlighet till att göra medvetna val som rör den egna hälsan och 

omvårdnaden, krävs det information om rättigheter samt kunskap om behandlingsmetoder och 

dess konsekvenser. En god omvårdnad bygger på att sjuksköterskor har en god teoretisk 

kunskap och en förmåga att utföra omvårdnadsåtgärder med ett medvetet etiskt 

förhållningssätt (Edberg et. al., 2010).  

 

Delaktighet 
 

Patientdelaktighet är ett sammansatt ord, där patient kommer från det latinska ordet patíens 

vilket betyder den som lider/uthärdar och delaktighet som har betydelsen att medverka i 

något. Begreppet delaktighet är ett vagt och mångtydigt begrepp och kan utifrån olika unika 

individer betyda helt olika saker. Patientdelaktighet kan beskrivas att som patient få ta del av 

ens vård och behandling (Eldh, 2009). 

 

Ett delat beslutsfattande mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal innebär att 

tillsammans fatta viktiga beslut om behandling. Ofta är det komplexa situationer som måste 

koordineras effektivt och flera professioner krävs, sjuksköterskan och patienten är dom 

viktigaste parterna i det samarbetet. Delat beslutsfattande uppmuntrar och gör det möjligt för 

patienten att få en unik roll i sin vård- och behandling. För att nå dit krävs ett samarbete 

baserat på kommunikation och förståelse för situationen (Suter, 2009). Patientens aktiva 

deltagande i planering, ett delat informationsutbyte och att patienten får uttrycka sina 

förväntningar inför en planerad operation har visat sig ge en mer realistisk förväntan på 

resultat och bättre patientupplevelse. Detta har även visat sig i utfallet av självrapporterad 

hälsa i samband med planerade höftprotesoperationer (Smith-Atkinson, 2016). 
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I Statens beredning för medicinsk utvärdering beskrivs hur patienten tidigare hade en passiv 

roll vilket var den rådande samhällsnormen. Under 1900-talet utmanades normen av principen 

om en individs autonomi, begreppet patientdelaktighet skapades. Den senaste definitionen 

kännetecknas genom en relation mellan patient och vårdgivare, samt genom att hälso- och 

sjukvårdspersonal måste lämna ifrån sig delar av sin makt för att patienten ska känna 

delaktighet (SBU, 2017). Fokus på hälso- och sjukvård har flyttat från att vara en traditionell 

och paternalistisk till att involvera patienten mer i sin omvårdnad. Den traditionella vården 

har haft fokus på att föreskriva vård istället för att utgå från patientens personliga preferenser 

(Robinson, Callister, Berry och Dearing, 2008). 

 

I svensk sjuksköterskeförenings värdegrund för omvårdnad beskrivs autonomi som ett etiskt 

begrepp som innefattar självbestämmande och frihet genom oberoende, och beskriver 

patientens rätt till att fatta beslut om sin egen livssituation. Detta innefattar också patientens 

rätt till information och krav på samtycke vid vård och behandling (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Autonomi begreppet är tätt sammankopplat med begreppen 

människovärde, helhetssyn och integritet. Autonomi betonar individens kapacitet att fatta 

egna beslut vilket är centralt i personcentrering och innebär att en individ har kapacitet att 

fatta ett informerat beslut (Ekman, 2014).  

 

Kommunikation  

 

Med en god kommunikation mellan sjuksköterska och patient kan missnöje med vården och 

risker för vårdskador undvikas (Larsson, Palm och Hasselbarch, 2016). Patienter är ofta nöjda 

med bemötande och behandling i vården men mindre nöjda med information och delaktighet. 

Författarna beskriver vikten av att själv som patient kunna bidra till ett bättre 

behandlingsresultat genom att vara välinformerad. Information är nödvändig för att patienter 

ska känna trygghet och delaktighet. Kommunikation innebär även icke-verbala uttryck såsom 

tonfall, gester, minspel och beröring. Den icke-verbala kommunikationen spelar stor roll och 

kan förstärka eller motsäga den verbala kommunikationen. Dom s.k. informationsbarriärerna 

(institution-, känslo-, kunskap-, roll-, förståelse- och språkbarriär) kan störa maktbalansen 

mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal vid informationsöverföring. Samtalet är ett 

viktigt verktyg, dialogens betydelse och syftet för samtalet är avgörande för att skapa 

vårdkvalitet. Information innebär inte per automatik att patienten förstår innebörden, varje 

individ tolkar fakta utifrån tidigare värderingar och sin egen förförståelse. Att samtala och 

informera kräver träning. 

Robinson et al. (2008) beskriver vikten av att använda öppna frågor, lyssna uppmärksamt och 

ge tid för patienten att uttrycka sig som en möjlighet för patientdelaktighet. Förbättrad 

kommunikation, individualiserad vård, delat beslutsfattande och patientutbildning är andra 

faktorer för ökad patientdelaktighet och självständighet enligt författarna. 

Kommunikation är en väsentlig och viktig del i utbyte av information mellan patient och 

sjuksköterska för att skapa samsyn och för att patienten ska känna sig sedd enligt Kim (2000). 

Kim är en omvårdnadsteoretiker som beskriver sin syn på omvårdnaden i fyra olika domäner 

och lyfter fram kommunikationens vikt i patient-sjuksköterskedomänen som en av de fyra 

domänerna. Övriga domäner är; patientdomänen, omgivningsdomänen samt yrkesdomänen. 

Travelbees interaktionsteori i sin tur bygger också på att kommunikationen mellan 
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sjuksköterska och patient är grundläggande för god vård. Det finns flera beröringspunkter 

mellan Travelbees teori och personcentrerad vård. Hon beskriver det som grundläggande att 

alla människor är likvärdiga, och att man ska se varje patient som en människa och inte någon 

som är ”sjuk”. En ytterligare koppling med personcentrerad vård är att alla upplever sitt 

lidande, som vid sjukdom, subjektivt. Oberoende av sjukdom/diagnos kan patienten uppleva 

sig ha ohälsa och upplevelsen av hälsa-ohälsa är därför en unik upplevelse. Patienten står 

alltid i centrum och det är viktig att från början bygga upp en relation för att kunna tillgodose 

patientens behov. Travelbee och personcentrerad vård har därmed även samsyn i behovet av – 

Patientberättelsen.  Sjuksköterskan måste avsätta tid och själv ha ett personligt engagemang 

för att se patienten och dennes behov. En viktig del i detta är att kunna kommunicera på ett 

optimalt sätt för att öka samspelet mellan sjuksköterska och patient (Travelbee, 1971).  

 

Personcentrerad vård 
 

Ekman (2014) beskriver patientens trefaldiga underläge. Det första är det institutionella 

underläget som patienten befinner sig i bara för att ha hamnat längst ner i en hierarkisk 

sjukvårdsorganisation. Det andra är det existentiella underläget som uppstår på grund av 

utsatthet och sjukdom. Det tredje är det kognitiva underläget som infinner sig då ett hot mot 

ens egen existens eller en anhörigs liv är hotat. Personcentrerad vård förutsätter en medveten 

etik som grund till omvårdnadshandlingar, en relation och ett förhållningssätt till patienten 

och dess anhöriga. Ekman (2014) beskriver även en referensram för ett personcentrerat 

förhållningssätt utifrån filosofen Paul Ricoeurs etik. Han sammanfattade etikens innebörd 

”som en strävan efter det goda livet med och för andra inom rättvisa institutioner” (Ekman, 

2014, s 75) vilket av många ses som en förlaga till personcentrerad vård. En strävan efter det 

goda i livet innebär att livet ses som en helhet och kännetecknas av mening, att patienter är 

personer som har en vilja, behov och förmåga. Med rättvisa institutioner menas 

människovärdesprincipen samt en jämlik och jämställd vård (Ekman, 2014). 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) beskrivs begreppet personcentrerad vård som en 

god och humanistisk omvårdnad. Kitwood (1997) var den som först använde begreppet i sitt 

arbete med att beskriva en god vård för demenssjuka, han upplevde att demenssjuka patienter 

sågs som levande döda där kroppen endast var ett tomt skal. Många omvårdnadsteorier är 

byggda på begrepp såsom person, miljö och hälsa vilket kan påminna om och ligga till grund 

för en personcentrerad vård (Leksell & Lepp, 2015). McCormack genomförde 2004 en av de 

första litteraturgenomgångarna av personcentrerad vård inom gerontologi och definierade 

personcentrering som ett förhållningssätt med fyra centrala begrepp: vara i relation, vara i en 

social värld, vara på plats och vara sig själv (McCormack, 2004). Grunden i personcentrerad 

vård innebär att vården utgår från den unika personen och dennes rätt till hälsa, att vården 

efterfrågar personens förmågor och är aktiverande. Att vården är sammanhållen och att varje 

människa bemöts med värdighet, respekt och medkänsla och dessutom utgår från ett 

grundläggande etiskt förhållningssätt. Inom personcentrerad vård förskjuts perspektivet till att 

beskriva ”vad” en patient är till att berätta ”vem” en person är. Personcentrerad vård bygger 

på tre delar: Patientens berättelse, partnerskap dvs. teamets samlade kunskap där patienten är 

en självklar del, samt att säkerställa den planerade vården/överenskommelsen – 

dokumentationen (Ekman, 2014).  

Personcentrerad vård handlar om att sjuksköterskan har förmåga att sätta sig in i en annan 

människas perspektiv och är inställd på att kunna anpassa sitt arbetssätt utifrån patientens 
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behov och önskemål. Detta innebär att sjuksköterskan behöver ha ett helhetsperspektiv, vara 

ärlig, engagerad och kunna visa respekt för den enskilda patienten (Edberg et al, 2010). Det 

innebär också att sjuksköterskan bör ha ett öppet sinne och intresse av att lyssna på patientens 

berättelse samt förståelsen för sin egen situation. Sjuksköterskan ska skapa möjlighet för 

patienten att få leva det liv som önskas, trots sjukdom. Detta kräver en god kunskap om 

patientens värderingar, behov och intressen för att vi som sjuksköterskor ska kunna erbjuda en 

god och personcentrerad omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Edvardsson 

(2010) beskriver miljöns betydelse för personcentrerad vård, och miljö är en plats där den 

sjuke involveras genom sin livsberättelse avseende tidigare förväntningar och upplevelser. 

Miljön innefattar alla aspekter såsom ljus, ljud, arkitektur och psykosociala faktorer. Olika 

sinnesnedsättningar såsom syn, hörsel eller kognitiv nedsättning påverkar patientens 

upplevelse. 

Berwick (2009) beskriver sin egen upplevelse i egenskap av patient och om rädslan för att 

förlora sin mänsklighet som patient. Att separeras från en vän eller sin partner pga. oskrivna 

regler som inte tillåter att anhöriga får vara delaktiga vid olika typer av undersökningar etc. 

väcker starka känslor. Han ger också förslag på frågor som vi borde ställa till våra patienter: 

Vad vill du ha och vad behöver du? Hur bra är jag på att tillmötesgå dina krav? Hur kan jag 

hjälpa dig? En annan viktig faktor i vårt förhållningssätt borde vara att lyssna, lära och be om 

ursäkt om något gått fel. 

Forskning har visat att med hjälp av personcentrerad vård har vårdtiderna minskat för 

patienter som vårdats för höftfraktur och kroniska hjärtsjukdomar. Personcentrerad vård har 

också haft effekt genom att minska patienters oro och reducerat medicinska komplikationer 

efter kirurgi. Detta har i sin tur reducerat kostnader för sjukvård i samhället (Ekman, Hedman, 

Swedberg & Wallengren, 2015). 

Sjuksköterskans roll 
 

I ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) för sjuksköterskor beskrivs vikten av 

att ge information så att patienten har den information som krävs för att kunna ge ett samtycke 

till omvårdnad och medicinsk behandling. Detta gäller även rätten till att avstå och välja bort 

behandlingar. Dessutom beskrivs sjuksköterskans ansvar till att initiera och stödja lämpliga 

åtgärder för att tillgodose patienternas vårdbehov och sociala behov. Inom all vård och 

omvårdnad är det viktigt att patienten får känna sig delaktig i beslut, och alltid erbjudas en 

möjlighet till delaktighet. I beslut där patienten är involverad behöver sjuksköterskan kunskap 

om hur patientdelaktighet kan stödjas/skapas i en vårdrelation, för att optimera patientens 

känsla av delaktighet. 

Det finns en ökad evidens för att patienter som är informerade och engagerade i sin vård är 

mer benägna att följa sina behandlingsplaner och får på det viset ett ökat välbefinnande. 

Kommunikation och information har visat sig ha en stor betydelse för patient delaktighet. 

Sjuksköterskan har en nyckelroll i att uppmuntra och engagera patienten till ökad delaktighet, 

vilket i sin tur skapar självkänsla hos patienten (Wilson, 2009).  

Vaismorado, Jordan och Kangasniemi (2014) skriver om vikten av att sjuksköterskan har en 

positiv attityd, ger uppmuntran och stöd till patienten samt att teamet har en anpassad 

utbildningsnivå, som centrala delar för patientdelaktighet och patientsäkerhet. Att ställa 

frågor, låta patienter delta i teamet, rapportera avvikelser från normala procedurer och rutiner 

gör att patientsäkerheten ökar. Partnerskap och relation mellan patient och sjuksköterska 
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krävs för att skapa en arbetsmiljö som värdesätter patientdelaktighet. Ansträngningar för att 

involvera patienten att bli delaktig, säkerställer patientsäkerhet och gör patienten medveten 

om sina förmågor och copingstrategier. En delaktig patient vågar uppmärksamma 

sjuksköterskor på eventuella fel och brister som begås. 

Dahlberg och Ekman (2017) skriver att förståelsen för en patientberättelse inte sker 

automatiskt i mötet mellan sjuksköterska och patient, det krävs medvetenhet och 

koncentration. Nyckeln till förståelse är reflektion och att ha ett reflekterande förhållningssätt. 

Reflektion innebär eftertanke eller begrundande, att vara öppen för nya erfarenheter. Ett 

reflekterande förhållningssätt kännetecknas av att vara lyhörd för patientens berättelse, att se 

både det verbala och det icke verbala. Att förstå vad patienten säger/menar och vilken 

betydelse detta har. Att kunna reflektera är avgörande för att förstå patientens värld. 

 

Problemformulering 
 

Alla människor är unika och har rätt till hälsa utifrån sin egen förmåga och sina egna resurser, 

med stöd av hälso – och sjukvårdspersonal. Det är viktigt att patienten får känna sig delaktig 

och erbjudas möjlighet att vara med i beslut som berör dennes vård. Därför är det intressant 

att studera vilka faktorer som kan påverka patientens delaktighet i sin omvårdnad ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. 

 

SYFTE 
 

Syftet var att belysa faktorer som skapar hinder och möjligheter för patientdelaktighet inom 

ortopedisk omvårdnad ur ett sjuksköterskeperspektiv. 

METOD 
 

För att få en bild av nuvarande forskningsläge inom valt område valdes litteraturöversikt som 

metod. En litteraturöversikt bygger på vetenskapliga tidskriftsartiklar och ger en överblick 

över kunskapsläget, vilket i sin tur hjälper till att avgränsa det valda problemområdet. En 

annan avsikt är att finna eventuella kunskapsluckor inom ämnet. En litteraturöversikt ska vara 

reproducerbar samt innehålla strategier för sökning och kvalitetsgranskning. Detta 

angreppssätt minimerar risken för godtycklighet och att slumpen skulle kunna avgöra 

resultatet (Rosén, 2016). Avsikten med denna litteraturöversikt är att summera redan befintlig 

evidens om hinder och möjligheter för patientens delaktighet inom ortopedisk omvårdnad.  

Urval 
 

Till denna litteraturöversikt valdes artiklar med kvalitativ metod för att hitta fenomen som var 

beskrivande och vägledande enligt Danielson (2017). För att begränsa sökningen till artiklar 

som kunde besvara syftet med studien användes inklusion- och exlusionskriterier. Aktuella 

inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara peer reviewed, på engelska, 
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svenska/norska/danska, helst beröra akutsjukvård med anknytning till ortopedi, population 

>18 år och att publikationerna ska vara publicerade mellan åren 2007 - 2017. Genom att ange 

tidsangivelsen var målsättningen att få tillgång till senast aktuella forskningen inom valt 

område. Alla översiktsartiklar exkluderades. ”Human” användes för att exkludera artiklar som 

inte handlade om människor samt ”Adult” för att exkludera artiklar som handlade om barn 

under 18 år. Endast originalartiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter inkluderades i 

studien. 

 

Datainsamling 
 

Litteratursökningen inleddes med en manuell sökstrategi för att få en bild av aktuellt område. 

Konsultation och datorbaserad sökning ingick också i sökstrategin, vidare har referenser i 

andra publicerade artiklar ”browsing” varit till hjälp enligt Backman (2016). Sökord och 

Svenska MeSH termer användes för att göra en strukturerad sökning av artiklar i databaserna 

PubMed och CINAHL.  

Materialet bearbetades systematiskt för att skapa en hög tillförlitlighet. Systematiken bidrog 

till att litteraturstudien ska bli reproducerbar och innehåller även strategier för sökning vilket 

minimerar risken för godtycklighet och att slumpen kan avgöra resultatet (Rosén, 2017). 

Databassökningarna genomfördes under november 2017 och utgångspunkten för sökningen 

var syftet samt inklusions- och exklusionskriterierna för litteraturöversikten. Sökorden var: 

Patient participation, Patient-centered-care, Nurse-patientrelations, Nurse´s role, och 

Orthopaedics vilket senare kompletterades med Communication barriers och Hinders. 

Booelska operatorer användes och orden lades ihop med hjälp av termerna AND, OR och 

NOT. Även trunkering, vilket innebär att sökningen genomförs på en rots alla olika 

böjningsformer samtidigt användes samt citationstecken. Citationstecken används för att hålla 

ihop begrepp (Karlsson, 2017).  

Syftet med sökningen i PubMed var att beskriva patientdelaktighet för patienter inom 

ortopedisk vård och därför valdes Patient participation ut som huvudterm vilket resulterade i 

88 träffar. För att öka antalet träffar och även relevansen för sökningen lades även termerna 

Patient-centered care, Nurse-Patient relations och Nurse´s role till sökningen vilket 

resulterade i 99 träffar. För att ytterligare öka relevansen för att nå syftet för studien, nämligen 

att beskriva hinder och möjligheter för patientmedverkan så adderades termerna 

Communication barriers och Hinders vilket resulterade i ytterligare 25 träffar.  

Sökningen i CIHNAL via Headings med sökorden Participation and Orthopaedics and 

Patient resulterade i 127 träffar, därefter gjordes sökningen om (i hopp om att hitta fler 

relevanta artiklar) med sökorden Participation and Person-centred and Patient vilket gav 82 

träffar. I den sista sökningen byttes söktermen Patient ut mot Nurse vilket minskade antal 

träffar till 26. Vid sökningen i CIHNAL återfanns fem av de artiklar som inkluderats i 

PubMed sökningen.  

Relevansen i artiklarna från databassökningen bedömdes i två steg, i det första steget 

granskades titel och abstract och i nästa steg lästes de utvalda artiklarna i fulltext. 447 titlar 

och 66 abstracts lästes och efter genomläsning av dessa abstracts exkluderades 51 artiklar. 

Orsaken till exkludering berodde antigen på att artiklarna var reviews eller att artiklarna inte 

svarade på syftet för litteraturstudien. Av de kvarvarande femton artiklarna som inkluderades i 
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studien var tolv kvalitativa, en kvantitativ och två RTC (randomiserad kontrollerad studie). 

Exkluderade artiklar redovisas inte. Se tabell 1 och 2. Resultatet av datainsamlingen blev att 

15 artiklar ligger till grund för studiens resultat.  

 

Tabell 1 Sökhistorik i PubMed och CIHNAL 

Databas  

Datum  

 

Sökord Antal träffar  

 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

171129 

Patient Participation 

and Patient-Centered 

Care AND Nurse-

Patient relations 

AND/OR Nurse´s Role 

99 20 7 

PubMed 

171129 

Patient Participation 

AND Patient-Centered 

Care AND Nurse´s 

Role 

88 10 0 

PubMed 

171129 

Patient Participation 

and Patient-Centered 

Care AND Nurse-

Patient relations 

AND/OR Nurse´s Role 

AND/OR 

Communication 

barriers AND/OR 

Hinders 

25 4 1  

CIHNAL 

171205 

 

Participation and 

Orthopaedics and 

patient 

127 (126 

unika) 

10 (1 samma som i 

PubMed 

sökningen) 

CIHNAL 

171205 

Participation and 

person-centred and 

Patient 

82 (80 unika) 10 (2 samma som i 

PubMed 

sökningen) 

CIHNAL 

171206 

Participation or Person-

centred or nurse 

26 (24 unika) 5 (2 samma som i 

PubMed 

sökningen) 

Summa  447 66 8 

 

 

Manuell datainsamling 

En manuell sökning utfördes via genomgång av utvalda relevanta och intressanta artiklars 

referenslistor, tre av dessa valdes ut till studien. Utöver dessa fick författaren tillgång till fyra 

artiklar via handledare och andra professionella yrkesutövare med kunskap inom valt område.  
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Tabell 2 Sökhistorik manuell sökning 

 

 

Sökord Antal träffar  

 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

Artiklar 

från 

referenslista 

  3 3 

Artiklar 

från 

handledare 

  4 4 

Summa   7 7 

 

Dataanalys 
 

De utvalda artiklarna lästes ett flertal gånger i sin helhet och kvaliteten på artiklarna 

bedömdes enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011). Kvalitetsgranskningen består av tre olika nivåer Hög (1), medel (II) och låg kvalitet 

(III) baserat på beskrivning av studiedesign, urval, metodbeskrivning och analysförfarande se 

bilaga 1. 

Varje artikel granskades och redovisas i bilaga 2. För att göra en syntes av alla artiklar som 

ingått i studien sammanställdes de i en tabell för att på det viset underlätta överblicken och 

formulera slutsats och text till resultatet (Rosén, 2016). Tabellerna eller matrisen är en viktig 

förutsättning för att läsarna ska kunna bedöma tillförlitligheten i slutsatsen. 

I nästa steg klassificerades data och väsentlig information färgmarkerades. Därefter kunde 

författaren identifiera likheter och skillnader av innehållet i artiklarna. Dessa skillnader 

utkristalliserades till teman och kategorier och slutligen koder. Ett tema svarar på frågan hur 

och innebär en beskrivning av innebörden i texten som skapar en röd tråd och binder samman 

kategorierna. En kategori svarar på frågan om vad texten innehåller, och en kod är ett 

samlingsnamn för den kondenserade texten och kan ofta beskrivas med ett enda ord enligt 

Danielsson (2017).  

De teman som kunde identifieras var hinder och möjlighet för patientdelaktighet. 

Kategorierna som identifierades var kommunikation mellan sjuksköterska och patient, 
arbetssätt och rutiner på vårdenheten samt hinder och möjligheter för patientdelaktighet ur ett 

organisatoriskt perspektiv. Kategorierna kondenserades ner till meningar och ord (tabell 3). 
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Tabell. 3 Beskrivning av dataanalysen i teman, kategorier och koder.  

Tema Kategori Koder 

Hinder för 

patientdelaktighet 

Kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient som 

kan hindra patientdelaktighet 

 

Relationen mellan sjuksköterska och patient 

Kommunikationens betydelse 

Passivitet hos patienten 

Attityder hos patienter 

Kulturella faktorer ssk/patient 

 

 Arbetssätt och rutiner i 

verksamheten som kan 

förhindra patientdelaktighet  

 

Rutiner 

Standardisering 

Patientsäkerhet 

Sekretess 

Dokumentation 

 

 Organisatoriska hinder för 

patientdelaktighet  

 

Kompetensbrist  

Svårigheter med implementering 

Avsaknad av teamarbete 

Jargong  

Ledarskap 

Hierarkiska strukturer  

Stress  

Hög arbetsbelastning 

Hög personalomsättning  

Oerfarna sjuksköterskor 

 

Möjlighet för 

patientdelaktighet 

Kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient som 

kan främja patientdelaktighet 

 

 

Engagemang  

Kommunikation,  

Attityder 

Autonomi  

Empowerment 

 

 Arbetssätt och rutiner i 

verksamheten som främjar 

patientdelaktighet  

 

Partnerskap  

Personcentrerad vård  

Ronder 

Rapportering  

Dokumentation  

 

 Organisationens möjlighet för 

att främja patientdelaktighet  

 

Teamarbete  

Interprofessionellt arbete  

Ledarskap  

Organisation  

Reflektion  

Lära av varandra 

Utbildning 

 

   

 

Forskningsetiska övervägande 
 

Forskningsetik innebär att värna människors integritet, lika värde och självbestämmande. 

Forskningsetiken skyddar de personer som medverkar i olika studier, och att vara 

självbestämmande innebär att varje individ självständigt ska kunna fatta beslut om att 

medverka i en studie. Helsingforsdeklarationen och sjuksköterskans egen internationella 

etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) ska skydda patienter från skada (Kjellström, 

2017). Även personuppgiftslagen (1998:204) har till syfte att skydda människor mot att deras 
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personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Etiska överväganden är av 

stor vikt vid urval och presentation av artiklar till en litteraturöversikt och författaren har 

därför endast valt att redovisa artiklar som är godkända av en etisk kommitté. I dessa artiklar 

har deltagarna i studien fått både muntlig och skriftlig information innan studien startat och 

deltagandet i studien har varit helt frivilligt. Alla resultat i de valda artiklarna redovisades i 

litteraturöversikten oavsett om de stödde författarens egen åsikt eller inte. Författaren har inte 

medvetet förvrängt eller uteslutit fakta. 

RESULTAT 
 

Resultatet presenteras utifrån de två huvudteman som framkom vid dataanalysen, vilka var 

Hinder för patientdelaktighet och Möjligheter för patientdelaktighet ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. Under huvudteman redovisas kategorier som belyser huvudteman.  

 

Hinder för patientdelaktighet 
 

Kommunikation mellan sjuksköterska och patient som kan hindra patientdelaktighet: 

Tobiano, Marshall, Bucknall och Chaboyer (2016) beskriver att sjuksköterskor ibland arbetar 

rutinmässigt och kommunicerar inte tillräckligt med patienten. De flesta arbetsuppgifter utförs 

på sjuksköterskeexpeditionen och inte tillsamman med patienten vilket inte uppmuntrar ökad 

patientdelaktighet. I samma studie framkommer också sjuksköterskornas ibland 

kontrollerande funktion vilket inte heller främjar patientdelaktighet. Att vara kontrollerande 

beskrevs i termerna av att hellre följa rutiner än att låta patienten vara delaktig och styra 

omvårdnadsarbetet, detta förekom framför allt i stressade situationer. Behovet av att ha 

kontroll gjorde att sjuksköterskorna i studien hellre utförde omvårdnadsåtgärder åt patienten 

än att instruera och utbilda patienten till att bli självständig. 

Oxelmark, Ulin, Chaboyer, Bucknall och Ringdal (2017) beskriver att hinder för 

patientdelaktighet kan bero på patientens kognition, kulturella bakgrund och språkbarriärer. 

Avdelningens kultur och ibland invanda rutiner tillsammans med en organisation som inte 

arbetar aktivt för att främja patientdelaktighet är ett hinder i sig. Avsaknad av teamarbete, 

tidspress, att prata över patientens huvud, hög arbetsbelastning och en medicinsk jargong 

minskar möjligheten för patienten att vara delaktig. Vissa patienter vill inta en mer passiv och 

traditionell roll vilket också måste respekteras. Även McMurray, Chaboyer, Wallis, Johnson 

och Gehrke (2011) har uppmärksammat det faktum att patienter ibland önskar att inta en mer 

passiv roll och ser sig mer som passiva lyssnare än delaktiga i kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient.  

Alharbi, Carlström, Ekman, Jarneborn och Olsson (2014) menar i en studie om patientens 

upplevelse av personcentrerad vård att patienter som inte blir sedda eller lyssnade på eller 

möter auktoritära läkare som talar om patienten istället för till patienten blir osynliggjorda. 

Detsamma gäller när vårdpersonal tittar på datorskärmen istället för på patienten. Att bli 

informerad betyder inte samma som att vara delaktig, en del patienter i studien ansåg att dom 

fått bra vård och var välinformerade, men var ändå passiva och deltog inte i sin vård. Vissa 

patienter ansåg att detta förhållningssätt var bekvämt men den vertikala hierarkin ledde till att 

patienten blev beroende av de professionella. Att inte bli inviterad i sin vård ledde till att 
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patienten kände sig svag och hade svårigheter att klara sig själv hemma efter utskrivning. Att 

patienten ses som passiv kan bero på att vi inte förstår hur vi ska bjuda in patienten till 

delaktighet, vilket i sin tur kan bero på det existerande paternalistiska hälsosystemet vi har i 

Sverige enligt författarna till studien. 

Arbetssätt och rutiner i verksamheten som kan hindra patientdelaktighet 

Sharma och Klocke (2014) har studerat hur dagen rondsystem varken uppmuntrar till 

teamarbete eller ger möjlighet till interprofessionell kommunikation. Brister i medvetenhet 

och kommunikation mellan olika professioner angående planerade omvårdnadsåtgärder, 

dokumentation och vårdplanering leder till frustration, förvirring och minskad kvalitet på 

omvårdnaden. 

Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane och Chaboyer (2015) menar att även om 

sjuksköterskor uppfattar patienten som en partner kan det ibland vara svårt att låta patienten 

delta fullt ut i omvårdnaden. Detta menar författarna beror på att sjuksköterskor ibland känner 

sig bundna av regler och föreskrifter gällande patientsäkerhet. Sjuksköterskorna upplevde 

dessutom en rädsla för att felaktigheter skulle kunna uppstå om patienten fick ansvar för att 

exempelvis sköta sin egen medicinering. Ansvarsfrågan och risk för avvikelser utgjorde ett 

hinder för att bjuda in patienten till delaktighet. Även Tobiano et al (2016) beskrev 

svårigheten med patientdelaktighet i samband med medicindelning och ett rutinorienterat 

arbetssätt istället för ett personcentrerat arbetssätt. 

Ett liknade hinder för patientdelaktighet i samband med medicindelning påvisades av Bolster 

och Mania (2010). Författarna beskrev där att orsaken bestod av tidsbrist och att 

sjuksköterskan inte hann skapa en relation med patienten. I ett flertal fall skedde 

medicindelningen utan att sjuksköterskan hade ögonkontakt med patienten, vilket berodde på 

att rutiner var viktigare än personcentrerad vård. I studien framkom en diskrepans i vad 

sjuksköterskan sa och gjorde, sjuksköterskan trodde sig ha en mer personcentrerad attityd än 

vad som framkom i studien. I en del av observationerna skedde en tvåvägs kommunikation 

men oftast bestod kommunikationen av att sjuksköterskan använde standardiserad information 

istället för ett personcentrerat arbetssätt som ska utgå från patientens situation och önskemål. 

Andra hinder berodde på sjuksköterskornas kompetens och sociala förmåga.  

Sjuksköterskans dokumentation som hinder för ökad delaktighet är något som Broderick och 

Coffey (2013) har tittat på. Det visade sig i deras studie att omvårdnadsjournalen ofta var 

inkomplett och att det saknades information om den psykosociala aspekten av omvårdnaden. 

Dokumentationen utfördes inte heller tillsammans med patienten och inget av det som 

dokumenterats visade på att patienten varit delaktig i beslut rörande sin vård.  

Organisatoriska hinder för patientdelaktighet 

Personcentrerad vård uppfattas olika inom olika yrkesgrupper. I en jämförande studie mellan 

sjuksköterska, läkare och socialarbetare framkommer det att upplevelsen av vad 

personcentrerad vård innebär i det dagliga arbetet varierade mellan olika professioner. I 

läkargruppen värderades arbetet med personcentrerad vård lägre än hos övriga yrkesgrupper 

och ansågs tillhöra omvårdnadsarbete och inte det medicinska. Definitionen av 

personcentrerad vård var densamma för alla yrkeskategorier nämligen att identifiera, förstå 

och svara upp mot patientens behov. Sjuksköterskor och socialarbetare såg patientdelaktighet 

via ett personcentrerat arbetssätt som en förutsättning, och hävdade att de hade den högsta 
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positionen i hierarkin kring personcentrerad vård. Läkarna å andra sidan accepterade den 

inställningen och sin plats i den hierarkin (Gachoud, Albert, Kuper, Stroud & Reeves, 2012). 

Alhabari, Olsson, Ekman och Carlström (2014) har uppmärksammat att organisationskulturen 

och patientens upplevda hälsotillstånd, tre månader efter utskrivning har ett samband. 

Organisationskulturen har en stark påverkan på produktionen och en analys av 

organisationskulturen är nödvändig i samband med organisationsförändringar. Att 

implementera personcentrerad vård för att öka patientdelaktighet kan ge olika effekt i olika 

organisationer och leder inte alltid till att uppsatta mål nås, vilket beror på om organisationen 

är flexibel eller kontrollerande. En flexibel organisation värderar sammanhållning och 

förtroende och en kontrollerande organisation värderar kontroll, rutiner och stabilitet. En 

flexibel organisation är att föredra för att skapa varaktiga förändringar men kan också vara 

hindrande för verksamheter i att uppnå sitt mål med förändring gentemot exempelvis 

personcentrerad vård. 

Ett hinder för att implementera arbetssätt som möjliggör patientdelaktighet är omsättning av 

personal, inhyrda sjuksköterskor, oerfaren personal och en stressig arbetsmiljö (Tobiano et al, 

2015). Omsättningen av personal gör det svårt att bibehålla rutiner och att skapa nya. Ett 

annat hinder som Jangland och Gunningberg (2017) sett i sin uppföljningsstudie av ett 

implementeringsprojekt för ökad patientdelaktighet är läkarnas brist på engagemang och 

ibland avvisande attityd. Detta visade sig vara en stor utmaning vid fortsatt arbete med 

patientdelaktighet implementeringsprojekt. Omsättningen av facilitatorer som genomdrev 

implementeringsprojektet blev i sin tur ytterligare ett hinder.  

Möjligheter för patientdelaktighet 
 

Kommunikation mellan sjuksköterska och patient som kan främja patientdelaktighet 

Tobiano et al. (2015) skriver att sjuksköterskan har en avgörande roll för att främja 

patientdelaktighet, detta sker genom att sjuksköterskan gör det möjligt för patienten att delta i 

vården och även få delta i sjuksköterskans arbetsuppgifter. Sjuksköterskans roll i införandet 

av patientdelaktighet är komplex och ska rymma varje enskild patients särskilda behov och 

möjligheter, dessutom ska sjuksköterskan kunna göra en bedömning av patientens tillstånd 

och behov av omvårdnad. Att reflektera över sitt eget arbete, använda sig av humor och skapa 

ett klimat som ger möjlighet till fördjupad relation kan hjälpa sjuksköterskor att bli medvetna 

om, och att hitta nya sätt för att öka patientens engagemang och delaktighet. Strategier för 

sjuksköterskorna i studien för ökad patientdelaktighet, var att behandla varje patient med 

respekt och göra det möjligt för patienten att delta aktivt i sin vård. En förutsättning för detta 

var att arbeta personcentrerat. Tobiano et al. (2015) skriver vidare att ökad delaktighet leder 

till ökad patientsäkerhet då patientens roll stärks, vilket leder till oberoende och gör att även 

sjuksköterskan känner större självsäkerhet. 

Sjuksköterskan syn på och roll för patientdelaktighet beskrivs också i en studie av Oxelmark 

et al. (2017). Att lyssna på och lära känna patienten gav sjuksköterskan möjlighet att upptäcka 

individens egna inneboende resurser och kunna sätta individuella mål. Genom att låta 

patienten delta aktivt i sin omvårdnad, ställa öppna frågor och medvetet lämna över ansvar vid 

olika omvårdnadsaktiviteter uppmuntrades patienten till förståelse och ökat engagemang. 

Patientdelaktighet bygger på medverkan och för att patienten ska få tillbaks makten krävs det 

att hälso- och sjukvårdspersonal ser patienten som en person och inser att patienten är expert 

på att leva med sin sjukdom. Även Alharbi et al. (2014) belyser i sin studie att patienter som 
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blev lyssnad på och sedda som en människa och inte en sjukdom upplevde delaktighet. Att 

bilda partnerskap, vara delaktig och involverad i sin vård gav en känsla av kontroll och 

säkerhet, vilket i sin tur ledde till en ökad vilja av att ta ansvar för sin egen vård. Möjligheten 

att få ställa frågor och reflektera över sin situation, gav en känsla av att bli respekterad och 

motiverad.  

Wolf, Moore, Lydahl och Britten (2017) skriver att patienter verkar värdera mänsklig kontakt 

högt utöver de formella aspekterna av patientdelaktighet, vilket innebär överenskomna mål 

och vårdplanering. Patientens upplevelse av att personalen är kompetent skapar trygg- och 

säkerhet. Villkoren för det informella partnerskapet är kommunikation och samarbete, att 

lyssna engagerat och uppmuntra patienten till delaktighet genom att ”pusha”, att vara 

patientens ”ögon och öron”, att få patienten att se sig som en person. Patienten ska inte 

behöva känna en press att ta egna beslut men ska få en möjlighet via information och 

guidning av vårdpersonal. Tobiano et al. (2016) har sett att engagemang, uppmuntran, 

kommunikation och ett delat beslutsfattande i samband med och när, sjuksköterskan utför sina 

arbetsuppgifter leder till ökad patientdelaktighet. 

Sharp, McAllister och Broadbent (2015) har visat att sjuksköterskans förmåga att utföra 

arbetsuppgifter och känna medlidande var en viktig egenskap för att skapa patientdelaktighet 

och en god omvårdnad. Nödvändigheten av partnerskap där sjuksköterskan kunde urskilja 

individuella behov och agera för att möta dessa, samt vikten av att kunna förflytta sig från 

problem till lösning skapar delaktighet. Att sjuksköterskan kände medlidande hade också den 

effekten att patienten kände något ”mer” än bara bli omhändertagen, ett hopp och ökade 

coping strategier – detta i sin tur skapade en katalysator för empowerment och delaktighet. 

Arbetssätt och rutiner i verksamheten som främjar patientdelaktighet:  

I en studie om interaktion mellan patient och sjuksköterska i samband med medicinutdelning 

på en akutvårdsavdelning fann Bolster och Mania (2010) att sjuksköterskor som var 

uppmärksamma på vikten av att involvera patienten i samband med medicinutdelnings 

aktiviteter hade en personcentrerad filosofi. Då patienten var delaktig ökade patientsäkerheten 

eftersom patienten kunde uppmärksamma och identifiera eventuella fel i samband med 

medicinutdelningen. Det var också ett bra tillfälle för dialog med patienten om medicinens 

syfte inför utskrivning. Att ställa öppna frågor och uppmuntra patienten till delaktighet i 

samband med medicinutdelning är av stor vikt. Reflektion och utbildning i ett personcentrerat 

arbetssätt skapar möjlighet för patientdelaktighet. 

Svanström, Andersson och Berglund (2016) har undersökt hur en lärande och stödjande 

arbetsmodell kan öka patientens delaktighet och autonomi i vården. Vikten av reflektion och 

handledning för sjuksköterskan visade sig vara en förutsättning för att arbeta mer 

personcentrerat och skapa delaktighet för patienten. Reflektionsstunderna gav också en 

möjlighet till att lära av varandra. Genom lärande kunde sjuksköterskan se nya 

tillvägagångssätt för kommunikation och dialog. Att sjuksköterskan ställde öppna frågor 

gjorde att patientens situation framkom på ett helt nytt sätt. Den viktigaste frågan var: Vilka är 

dina förväntningar på mig idag? Att starta en dialog genom att fråga om den nuvarande 

situationen dvs. här och nu och vara nyfiken gav ökad delaktighet och stärkte patientens 

förmåga till att medverka aktivt i sin vård.  

Sharma och Klocke (2014) beskriver hur patientcentrerade ronder har bidragit till att 

sjuksköterskor har förbättrat sin kommunikation med patienten, haft en positiv inverkan på 

sjuksköterskornas arbetssituation samt bidragit till bättre teamarbete och minskad hierarki 
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mellan olika yrkesgrupper. Personcentrerade ronder bidrog också till ett samarbete som 

befrämjat partnerskap och ett interaktivt lärande. Att dokumentera och revidera 

omvårdnadsåtgärder tillsammans med patient, familj (om dom fanns närvarande) och kollegor 

skapade en ökad förståelse och förbättrade moralen i teamet. Detta har i sin tur lett till att 

avvikelser har minskat genom förbättrad interprofessionell kommunikation. Broderick och 

Coffey (2012) tar upp betydelsen av att dokumentera omvårdnad tillsammans med patienten. 

Sjuksköterskor behöver utbildning i skrivkunskap och i att dokumentera personcentrerat för 

att främja effektiv kommunikation.  

McMurray et al. (2011) visar i sin studie att partnerskap och patientdelaktighet skapas i mötet 

mellan sjuksköterska och patient i samband med olika omvårdnadshandlingar. Patienter som 

känner sig respektfullt behandlade känner sig också välkomna att korrigera eventuella 

felaktigheter vilket leder till en ökad patientsäkerhet. Jangland och Gunninberg (2017) har i 

sin studie sett en ökad acceptans bland sjuksköterskor för att arbeta personcentrerat och öka 

patientens delaktighet. Detta kan vara ett första steg mot en kulturförändring. Reflektion och 

handledning med tränade facilitatorer samt ett dedikerat ledarskap har visat sig ha effekt för 

att skapa patientdelaktighet. 

Organisationens möjlighet för att främja patientdelaktighet 

Organisationskulturen bör förändras till att skapa en miljö som antar en mer personcentrerad 

kultur. Att utbilda sjuksköterskor i kommunikation och främja interaktioner mellan patient 

och sjuksköterska gör att sjuksköterskor förstår patientens behov bättre och lättare kan skapa 

partnerskap enligt Tobiano et al. (2016). Att kompetensutveckla sjuksköterskor i 

kommunikationsstrategier och diskutera personcentrerad vård som ett mått på patientsäkerhet 

skulle främja patientdelaktighet. Sjuksköterskors oro för att inte bibehålla konfidentialitet i 

samband med personcentrerad omvårdnad bör uppmärksammas (McMurray et al. 2011). 

Abdelhadi och Drach-Zahavy (2011) har undersökt hur arbetsplatsens klimat/kultur, dvs. 

medarbetarnas uppfattning om metoder, förfaranden och beteenden som belönas och stöds -

påverkar patientdelaktighet. I studien påvisas en stark relation mellan arbetsklimat och 

personcentrerad vård. Ett bra arbetsklimat är en förutsättning för personcentrerad vård och 

därmed patientdelaktighet. Sjuksköterskor ska ha rätt kompetens och få möjlighet till 

fortbildning. Ett gott arbetsklimat påverkar enligt studien, både sjuksköterskornas 

engagemang och motivation även vid en hög arbetsbelastning. Att arbeta personcentrerat 

borde vara ett kriterium för löneförhöjning. Svanström et al. (2016) menar att implementering 

av nya arbetsmetoder tar tid och kräver tålamod. Grupphandledning och reflektion med 

utbildad facilitator kan hjälpa till att motivera sjuksköterskor till en bestående förändring.  
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DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

 

För att få svar på forskningsfrågan valdes litteraturöversikt som metod. Det är viktigt att ha 

tydliga inklusions- och exklusions kriterier vid val av relevant litteratur samt vid val av 

vetenskapliga artiklar till en litteraturöversikt enligt Rosén (2017). Ortopedi var ett inklusions 

kriterium i databassökningen. Denna term gav dessvärre inte några relevanta träffar, istället 

valdes artiklar med anknytning till akutsjukvård. Detta fynd kan ge en ledtråd till att ämnet 

patientdelaktighet kopplat till ortopedisk omvårdnad kunde vara intressant att studera. 

Möjligtvis hade en kvalitativ intervjustudie med patienter inom ortopedi gett ett bättre svar på 

frågeställningar och syfte för studien, men på grund av en relativt stor okunskap inom ämnet 

valdes metoden litteraturöversikt, för att inhämta mer kunskap och för att kunna planera 

uppföljande studier i ett senare skede. 

Litteraturöversikten har både svagheter och styrkor. En av styrkorna var att sökningen i 

PubMed gav ett flertal bra träffar med hög relevans för ämnet, den sökningen utfördes 

dessutom tillsammans med bibliotekarie vilket gav större tillförlitlighet. Endast 

originalartiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter inkluderades i studien. Dessutom var 

nio av de femton utvalda artiklarna skrivna efter år 2013, vilket borde resultera i en ökad 

tillförlitlighet för resultatet. Sökningen i databasen CIHNAL utfördes självständigt av 

författaren, vilket är en svaghet för studien då erfarenhet och vana av sökningar i databaser 

saknas. Sökningarna i CIHNAL resulterade inte i någon ny artikel, däremot framkom 

dubbletter från sökningen i PubMed vilket kan visa på att rätt sökord användes. 

Att skriva en litteraturöversikt ensam och inte ha en medförfattare att bolla idéer och diskutera 

med, att tolka artiklarnas relevans, förstå resultaten och göra kvalitetsbedömningar 

tillsammans med någon annan skulle kunna skapat en ökad trovärdighet till studien. Samtliga 

artiklar var skrivna på engelska, vilket ibland innebar en svårighet för författaren att uppfatta 

nyanser i språket. För att undvika detta har Google translate använts och en del engelska ord 

har inte någon direkt svensk översättning exempelvis ”service climate”.  

Den egna förförståelsen inom ämnet kan ge vinklade resultat eftersom forskaren ofta själv är 

ett redskap för urval, analys och datainsamling (Rosén, 2017). Förförståelsen har påverkan på 

forskaren under hela arbetets gång men är en viktig del av motivationen. Samtidigt som 

motivationen är viktig kan det även innebära att forskaren går in i arbetet med en begränsad 

öppenhet och en begränsad förmåga att analysera sitt material. Författarens egen förförståelse 

och tidigare arbetslivserfarenhet kan ha påverkat studien genom omedvetna val av de artiklar 

som granskats. 

De forskningsetiska aspekterna värderades och alla artiklar utom en hade godkänts av en etisk 

kommitté. Den studie som inte var godkänd, var en pilotstudie av Sharma & Klocke (2014) 

som undersökte attityder hos sjuksköterskor före och efter implementering av 

personcentrerade, interprofessionella ronder. Studien var anonym och data som berörde 

sjuksköterskornas ålder eller erfarenhet samlades inte in vilket skulle värna om deltagarnas 

integritet. Kjellström (2017) skriver om vikten av ett informerat samtycke för att värna 

deltagarnas rätt att bestämma om deltagande i en studie. Detta kräver att deltagaren får 

information, har förmåga att förstå informationen samt bygger på förtroende. I tretton av de 

artiklar som ingår i denna litteraturstudie har det redovisats att deltagare fått skriftlig 
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information och informerats om att deltagandet i studien är frivillig. I en av studierna 

analyserades journaler och i en annan analyserades EQ5D enkäter som mäter hälsorelaterad 

livskvalitet. Enligt Vetenskapsrådet (2011) är det viktig att analysen görs så transparent som 

möjligt och att i alla steg motivera förfarandet och visa hur data hanterats, allt för att minska 

subjektiva värderingar, vilket skulle innebära bias för resultatet. 

Studierna i artiklarna var gjorda i olika länder, sex från Sverige, fem från Australien, en från 

Kanada, en från USA, en från Irland och en från Israel. Det kan diskuteras huruvida 

sjukvårdsystemen i dessa länder skiljer sig åt och hur detta i sin tur påverkar resultaten.  

Författaren menar att denna litteraturöversikts generaliserbarhet är ganska låg då den baseras 

på ett alltför litet material och behöver kompletteras ytterligare med flera litteraturöversikter 

eller intervjustudier för att vara tillämpbar. Däremot kan den användas som ett 

diskussionsunderlag i den egna verksamheten.  

Resultatdiskussion 
 

De hinder och möjligheter för patientdelaktighet som framkommit i denna litteraturöversikt 

har en stark koppling till den bakgrund som beskrivits. Patientlagen (2014:821) ligger i fokus 

och ska efterlevas av all omvårdnadspersonal. Delaktighet, patientens autonomi, 

kommunikation och sjuksköterskans roll ligger till grund för personcentrerad vård som i sin 

tur skapar patientdelaktighet. Begreppet patientdelaktighet kan diskuteras på flera nivåer 

(mikro/makro/meso), att vara delaktig på verksamhetsnivå kan innebära att patienter och 

patientorganisationer är med och utformar vården. På SLL (Stockholms läns landsting) nivå 

och organisationsnivå kan patientorganisationer vara med och skapa vårdprogram och 

riktlinjer för olika patientgrupper, huvudsaken är att patienten är delaktig i och har ett 

inflytande över sin egen vård (SBU, 2017). I resultatet av denna litteraturstudie har det 

framkommit hur verksamheten på olika sätt kan skapa patientdelaktighet, men begreppet 

delaktighet är svårdefinierat och en del patientorganisationer har nämnt ordet 

patientinvolvering som ett alternativ.  

Tanken med personcentrerad vård bygger på att patienten är en jämlik partner. Det 

partnerskapet uppnås endast om patienten inbjuds till att medverka, och får möjlighet till att 

påverka sin egen vård. Detta är en bra tanke och bygger på att en personlig hälsoplan 

upprättas tillsammans med patienten. En personlig hälsoplan bygger på sjuksköterskans 

samlade bedömning och dokumentation av samtal, tillsammans med läkarens bedömning. 

Detta utgör grunden för hälsoplanen som ska upprättas tillsammans med patienten. 

Hälsoplanen ska innehålla planerad vård, behandling, rehabilitering och ett preliminärt 

utskrivningsdatum. Det är inte tänkt att personalen ska skapa något åt patienten utan istället 

identifiera och stärka de resurser som finns hos en sjuk människa (Ekman, 2014). Risken när 

en personlig hälsoplan upprättas kan vara personalens förförståelse för sjukdomen och dess 

behandling. Detta tillsammans med det faktum att tidsbrist föreligger skapar en risk för att 

patienten inte får medverka fullt ut. Att låta patienten dokumentera själv i journalen skulle 

kunna vara en framtida väg, vilket ger uppslag till nya studier i ämnet. 

Hinder 

De hinder för patientdelaktighet som beskrivits i resultatet är delvis självupplevda av 

författaren. Avdelningens rutiner och sjuksköterskans attityd, kommunikation och ibland 

kontrollerande funktion minskar patientens möjlighet att vara delaktig (Tobiano, et al 2016, 

Tobiano, Bucknall, Sladdin, Whitty och Chaboyer, 2018). Korta vårdtider och brist på erfaren 
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personal kan göra det svårt att individualisera vården, det är lättare att arbeta rutinmässigt. 

Dagens rondsystem kan hindra patientdelaktighet (Sharma & Klocke, 2014). Svårigheten för 

sjuksköterskor att hantera sekretess och att dela konfidentiell information med patienten i 

samband med olika omvårdnadsåtgärder såsom exempelvis medicindelning har 

uppmärksammats i flera artiklar (Tobiano et.al 2018 McMurray et al. 2011). Hinder vad gäller 

sekretess skulle kunna avhjälpas genom fler enkelrum på vårdenheterna och ändrade 

arbetssätt.  

Dagens rondsystem kan ifrågasättas och förändras på sikt om ny evidens framkommer 

gällande ändamålsenliga lokaler, vilket skapar förutsättningar för bl.a. konfidentiella samtal. 

Även rutiner i samband med medicinutdelning har beskrivits som ett hinder för 

patientdelaktighet (Bolster & Mania, 2010) vilket även detta kan kopplas till tidsbrist, 

attityder och sekretess. 

Andra hinder som framkom i resultatet var hierarkiska strukturer (Gachoud et al. 2012). Brist 

på engagemang från läkare (Jangland & Gunningberg, 2017). Brist på erfaren personal, 

bristande kontinuitet samt hög arbetsbelastning (Tobiano et al. 2015). Detta har också 

uppmärksammats i en svensk studie av Nielsen, Skagerström, Ericsson och Schildmeijer 

(2017) där författarna har sett att brist på tid begränsar möjligheten för patientmedverkan och 

därmed säker vård. I samma studie framkommer också att patientens respekt för auktoriteter 

utgör ett hinder för många patienters medverkan i sin vård och behandling.  

Möjligheter 

Möjligheterna för patientdelaktighet är många och i resultatdelen framkommer ett antal 

aktiviteter som sjukvården skulle kunna anamma för att skapa patientdelaktighet. Att skapa 

möjlighet i organisationen för vårdpersonal att arbeta efter ett personcentrerat arbetssätt 

genom att utbilda sjuksköterskor i kommunikationsstrategier främjar delaktighet (Tobiano et 

al. 2016). Att diskutera personcentrerad vård på alla nivåer i organisationen, som ett mått på 

patientsäkerhet (Mc Murray et al. 2011) kan vara ett vinnande koncept för ökad delaktighet. I 

flertalet av studierna framkommer personcentrerad vård som en möjlighet för ökad 

delaktighet. Vikten av partnerskap och vikten av kompetent personal för att skapa trygghet 

och därmed patientdelaktighet betonas av Wolf et al. (2017). 

Sjuksköterskans förhållningssätt och attityd beskrivs som en nyckelfaktor av både Tobiano et 

al. (2015) och Oxelmark et al. (2017). Om sjuksköterskan involverar patienten vid 

medicindelning ökar patientsäkerheten då patienten kan uppmärksamma eventuella fel och 

brister (Bolster & Mania, 2010). Att involvera patienten vid rond skapar möjlighet till 

förbättrad kommunikation, teamarbete och minskad hierarki (Sharma & Klocke, 2014). 

Det finns olikheter i synen på hur rutiner påverkar delaktighet. Tobiano et al. (2016, 2018) 

skriver att rutiner försvårar patientdelaktighet. Nilsen et al. 2017 skriver att avsaknad av 

rutiner och verktyg försvårar en mer systematisk patientmedverkan. Detta tolkades enligt 

studien som en önskan från personalen om mer vägledning beträffande hur patientmedverkan 

kan omsättas i praktiken. Tobiano et al. (2018) har sett att det finns en komplexitet mellan 

standardisering och flexibilitet avseende hur sjuksköterskor närmar sig ett mer personcentrerat 

arbetssätt. Detta skulle behöva analyseras djupare och kan vara en implikation för ytterligare 

litteraturstudier.  

Att skapa en god arbetsmiljö där sjuksköterskor får möjlighet till kompetensutveckling, 

minskad stress och tid för samtal med patienten leder till ökad patientsäkerhet. Patienten bör 

bjudas in till diskussion om hur arbetet på vårdenheten kan organiseras för att skapa 
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delaktighet och sjuksköterskor bör få träning i, och reflektera över sin egen unika kapacitet att 

kommunicera och sin egen förmåga att skapa delaktighet (Tobiano et al. 2018). En lärande 

och stödjande arbetsmodell med reflektion och handledning är en förutsättning för att 

sjuksköterskan ska se nya tillvägagångssätt för ökad patientdelaktighet (Svanström et al. 

2016). 

 

Slutsats 
 

Det är många faktorer som påverkar möjligheten till patientdelaktighet. Allt från hur 

sjukvården organiseras på vårdgolven, ledarskapets betydelse och hur arbetsmiljön ser ut för 

sjuksköterskor inom sjukvården. Denna litteraturöversikt påvisar vikten av att arbeta 

personcentrerat med patientens behov i fokus och betydelsen av att reflektera över nya 

arbetssätt som kan underlätta för teamarbete. Både den verbala och -icke verbala 

kommunikationen mellan patient och sjuksköterska har betydelse, genom att använda olika 

kommunikationsstrategier kan förutsättningarna för delaktighet öka. Med rätt förutsättningar 

kan sjuksköterskan i sin yrkesroll vara en betydelsefull part i arbetet med att möjliggöra 

delaktighet för patienten. 
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Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Artikelmatris        Bilaga 2 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Tobiano, 

Bucknall, 

Marshall, 

Guinane, 

Chaboyer 

2015 

Australien 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

sjuksköterskans 

syn på 

patientdelaktighet 

i omvårdnaden på 

en medicinsk 

vårdavdelning. 

Nurses`view of 

patient 

participating in 

nursing care 

Detta var en 

kvalitativ studie 

med induktivt 

förhållningssätt. 

Tjugo 

sjuksköterskor 

rekryterades från 

fyra olika sjukhus 

i Australien. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer 

samt observationer 

genomfördes samt 

en konventionell 

innehållsanalys. 

 

n=20 (0) Sjuksköterskor 

har en avgörande 

roll för att främja 

patientdelaktighet. 

Sjuksköterskorna 

beskrev olika 

strategier för att 

öka delaktighet 

vilka var respekt 

för, och att göra 

det möjligt för 

patienten att delta 

i sin omvårdnad. 

Detta skedde 

genom 

personcentrerad 

vård. Svårigheten 

vara att balansera 

patientdelaktighet 

med säkerhet och 

patient lagar. 

K 

1 
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Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Svanström, 

Andersson, 

Rosén, Berglund 

2016 

Sverige 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva 

erfarenhet från 

implementering 

av en lärande, 

stödjande modell 

skapad för att öka 

patientens 

delaktighet och 

autonomi i 

omvårdnaden. 

Moving from 

theory to 

practice: 

experience of 

implementing a 

learning 

supporting model 

designed to 

increase patient 

involvement and 

autonomy in care 

Detta var en 

kvalitativ studie 

med både 

ostrukturerad 

intervjumetod, 

anteckningar och 

skrivna historier 

(levda 

upplevelser) vilka 

samlades in till 

den hermeneutiska 

innehållsanalysen. 

PARISH modellen 

användes vid 

innehållsanalys av 

resultatet.  

n=11 (1) 

 

Implementering av 

nya metoder är svårt, 

det behövs 

engagemang/guidning, 

tålamod och reflektion 

för att öka förståelsen 

för hur sjuksköterskor 

kan förändra sitt 

beteende för att öka 

patientdelaktighet. 

Genom att införa en 

stödjande modell har 

sjuksköterskorna fått 

större självförtroende 

och dessutom ökad 

kompetens i sin dialog 

med patienterna. 

Reflektion verkar vara 

nyckelfaktorn till 

förändring av attityder 

och till att förändra 

rutiner. 

I 

K 
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Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Sharp, McAllister, 

Broadbent 

2016 

Australien 

Syftet med denna 

studie var att 

förstå patientens 

erfarenhet av 

omvårdnad och 

tolka resultaten i 

kontexten av 

personcentrerad 

vård. Att 

identifiera sätt att 

stödja 

sjuksköterskorna 

för ökad empati 

och medkänsla i 

sin vardag. 

The vital blend of 

clinical 

competence and 

compassion: How 

patients 

experience 

person-centred 

care 

Detta var en 

kvalitativ studie 

med induktivt 

förhållningssätt. 

Semistrukturerade 

intervjuer hölls 

med tio patienter 

som rekryterades 

via en lokaltidning 

och nyligen 

vårdats inom 

akutsjukvård. 

Konventionell 

innehållsanalys. 

n=10 (0) Studien visade att 

empati samt ökad 

medkänsla är 

sammanlänkade 

genom ett 

personcentrerat 

arbetssätt. 

Personcentrerad 

vård uppfattades 

som 

individualiserad 

och gav patienten 

en känsla av att 

vara unik. 

II 

K 

 

 

 

 

 

 

 



      

4 

 

Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Abdelhadi, Drach-

Zahavy 

2011 

Israel 

Syftet var att testa 

en modell som 

antyder att 

avdelningens 

atmosfär har en 

effekt på 

sjuksköterskans 

engagemang i  

personcentrerad 

vård 

Promoting 

patient-care: work 

engagement as a 

mediator between 

ward service 

climate and 

patient-centred 

care 

Detta var en 

prospektiv 

tvärsnittsstudie. 

Både 

frågeformulär och 

observationer 

användes. 

Sjuksköterskor 

från 40 

slumpmässigt 

utvalda 

avdelningar 

deltog. 

 

n=180 (22) En hög 

arbetsbelastning 

är begränsande 

för att arbeta 

personcentrerat. 

Genom en bra 

arbetsatmosfär 

med hög grad av 

service genom 

exempelvis hjälp 

med 

administrativa 

sysslor kan 

sjuksköterskornas 

engagemang för 

att arbeta 

personcentrerat 

öka även i 

stressade 

arbetssituationer.  

II 

RCT 
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Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Alharbi, 

Carlström, 

Ekman, 

Jarneborn, Olsson 

2014 

Sverige 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka hur 

patienter uppfattar 

avsikten med 

partnerskap i en 

ny vårdmodell 1 

år efter 

implementering 

Experiences of 

person-centred care-

patients´perceptions: 

qualitative study 

Detta var en 

kvalitativ studie 

med 

semistrukturerad 

intervjuguide. En 

deduktiv 

innehållsanalys 

med sex teman 

skapades.  

 

n=19 (3) Resultaten visar 

att även om vissa 

patienter inte var 

intresserade av 

att delta och ta 

en aktiv roll i sin 

vård, kan detta 

vara relaterat till 

hur vi bjuder in 

patienten till 

delaktighet. Att 

förändra vården 

från ett 

paternalistiskt 

system till ett där 

patienten ses 

som en partner, 

kräver 

pedagogisk 

kompetens. 

I 

K 
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Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Bolster, Manias 

2010 

Australien 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka hur 

sjuksköterskor och 

patienter 

interagerade med 

varandra under 

medicindelnings 

aktiviteter på en 

akutvårdsavdelning 

med en 

underliggande 

omvårdnadsfilosofi 

av personcentrerad 

vård. 

Person-centred 

interactions 

between nurses 

and patients 

during 

medication 

activities in an 

acute hosptal 

setting: 

Qualitative 

observation and 

interview study 

Detta var en 

kvalitativ studie 

med deskriptivt 

förhållningssätt. 

Semistrukturerade 

intervjuer hölls 

med både 

sjuksköterskor och 

patienter. 

Observationsstudier 

skedde i interaktion 

mellan patient och 

sjuksköterska. 

Konventionell 

innehållsanalys 

med fyra teman. 

n=11 (0) intervju 

av sjuksköterskor  

 

n= 25 (9) intervju 

av patienter 

Resultatet visade 

att vissa 

interaktioner 

mellan 

sjuksköterska och 

patient var 

förenliga med 

personcentrerad 

vård. Studien 

lyfte fram 

faktorer som 

påverkar och 

identifierar 

möjlighet till 

ökad delaktighet: 

Sjuksköterskor 

bör se varje 

patients behov 

och även 

uppmuntra 

patienten till 

delaktighet i 

samband med 

medicinutdelning. 

I 

K 
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Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Jangland, 

Gunningberg 

2017 

Sverige 

Syftet var att 

utvärdera ett 

implementations 

projekt om 

patientdelaktighet i 

två år efter 

införandet. 

Improving 

patient 

participation in a 

challenging 

context: a 2-year 

evalution study 

of an 

implementation 

project 

Detta var en 

deskriptiv studie 

som använde 

både kvantitativa 

och kvalitativa 

metoder. 

Kvantitativa data 

samlades genom 

ett frågeformulär 

och den 

kvalitativa 

metoden skedde 

genom 

semistrukturerad 

intervju. 

Konventionell 

innehållsanalys 

med tre teman. 

n=5 (5) 

chefsjuksköterskor 

n=200 (2) patienter 

Studien visade att 

trots att 

implementering av 

ett 

delaktighetsprojekt 

skett visade inte 

utvärderingen efter 

två år att 

patientdelaktigheten 

ökat. Däremot 

beskrev 

chefsjuksköterskorna 

en kultur i 

förändring, där 

personalen växte och 

ökade sin acceptans 

för att låta patienten 

bli mer delaktig. 

Flera hinder för en 

hållbar förändring 

blev 

uppmärksammade. 

I 

RTC 
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Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Tobiano, 

Marshall, 

Bucknall 

2016 

Australien 

Syftet med denna 

studie vara att 

beskriva och förstå 

vilka 

omvårdnadsaktiviteter 

patient och 

sjuksköterskor åtar 

sig för att främja 

patientdelaktighet i 

omvårdnaden. 

Activities Patient 

and Nurses 

Undertake to 

Promote Patient 

Participation 

Detta var en 

kvalitativ 

observationsstudie. 

Analys genom 

deduktiv och 

induktiv 

innehållsanalys. 

Observationerna 

genomfördes på 

två medicinska 

enheter. 

n=28 (0) Studien visade att 

patientdelaktighet 

är svårt att närma 

sig för 

sjuksköterskor 

Sjuksköterskans 

ibland 

kontrollerande 

funktion 

tillsammans med 

hur verksamheten 

är organiserad 

står i konflikt 

med ett 

personcentrerat 

arbetssätt. 

II 

K 
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Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Oxelmark, Ulin, 

Chaboyer, 

Bucknall, Ringdal 

2017 

Sverige 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenhet av 

patientdelaktighet 

inom omvårdnad. 

inkluderat hinder 

och stöd för 

delaktighet 

Registered 

Nurses´experiences 

of patient 

participation in 

hospital care: 

supporting and 

hindering factors 

patient 

participation in 

care 

Detta var en 

kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjufrågor. 

Innehållsanalysen 

innehöll fem 

teman. 

n=20(0) Studien visar att 

sjuksköterskor 

ansträngde sig för 

att skapa ett 

partnerskap, 

genom att 

respektera 

patienten som en 

medlem i teamet. 

Hindrande 

faktorer var brist 

på lagarbete, 

passiva patienter 

och traditionella 

ronder, 

sjuksköterskorna 

önskade en 

förändring, men 

var osäkra på 

vilka strategier 

som fanns 

tillhands. 

I 

K 
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Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Wolf, Moore, 

Lydahl, 

Naldemirci, Elam, 

Britten 

2017 

Sverige 

Syftet med denna 

studie var att 

utforska realiteten 

av partnerskap 

såsom det 

uppfattas av 

patienter och 

vårdpersonal i 

daglig praxis 

The realities of 

partnership in 

person-centered 

care: a qualitative 

interview study 

with patients and 

professionals 

Detta var en 

kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

tematisk 

innehållsanalys 

bestående av tre 

teman. 

n=16 (0) 

sjuksköterskor 

n=20 (0) patienter 

Studien visade att 

patienter värderar 

en mänsklig 

kontakt och 

partnerskap och 

inte bara genom 

formaliserad 

dokumentation 

av överenskomna 

mål/vårdplaner. 

Personcentrerad 

vård ökar 

patienternas 

självförtroende. 

Om 

vårdpersonalen är 

kompetent så 

skapar det en 

känsla av trygg- 

och säkerhet. 

I 

K 
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Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Sharma, Klocke 

2014 

USA 

 

Syftet med denna 

studie var att titta 

på attityder hos 

sjuksköterskor 

före och efter 

implementering av 

personcentrerade, 

interprofessionella 

ronder. 

Attitudes of 

nursing staff 

toward 

interprofessional 

in-patient-

centered rounding 

Detta var en 

pilotstudie med 

kvalitativ ansats. 

Ett komplett fem 

frågors formulär 

med uppföljning 

efter fyra månader 

delades ut till 90 

sjuksköterskor. 

Data analyserades 

via ett webb 

baserat 

statistikprogram. 

n=90 (0) Studien visade på 

en väsentlig 

förbättring av 

vårdpersonalens 

tillfredställelse 

relaterat till 

förbättrad 

kommunikation i 

samband med ett 

nytt rondsystem. 

Sjuksköterskornas 

arbetsbelastning 

minskade 

samtidigt som 

känslan av att 

vara en fullvärdig   

lagmedlem ökade. 

II 

K 
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Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Alharbi, Olsson, 

Ekman, Carlström 

2014 

Sverige 

 

Syftet med denna 

studie var att mäta 

effekten av en ny 

organisationskultur 

genom enkäter 

baserade på 

hälsorelaterad 

livskvalitet. 

patienter, tre 

månader efter 

utskrivning från 

sjukhus.   

The impact of 

organizational 

culture on the 

outcome of 

hospital care: 

After the 

implementation of 

person-centered 

care 

Detta var en 

kvantitativ studie 

utförd genom 

studier av OVQ 

som är ett 

frågeformulär för 

organisatoriska 

frågor och EQ5D 

som är mått på 

hälsorelaterad 

livskvalitet. 

Studien baserades 

på enkätsvar från 

patienter tre 

månader efter 

utskrivning från 

akutsjukhus. 

n=117 (53) 

sjuksköterskor 

n=220 (0) 

patienter 

Studien visar en 

sammankoppling 

mellan en 

organisatorisk 

kultur och 

patientens 

hälsorelaterade 

livskvalitet tre 

månader efter 

utskrivning.  

II 

P 
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Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Gachoud, Albert, 

Kuper, Stroud, 

Reeves 

2012 

Kanada 

Syftet med 

studien var att 

fokusera på hur 

personcentrerad 

vård uppfattas 

mellan olika 

professioner. 

Meanings and 

perception of 

patient-centeredness 

in social work, 

nursing and 

medicine: A 

comperative study 

Kvalitativ, 

fenomenologisk 

studie med tio 

öppna 

intervjufrågor. 

Tematisk 

innehållsanalys 

med tre teman. 

n=28(0) 

 

10 socialarbetare  

10 sjuksköterskor 

8 läkare 

 

Studien visar att 

deltagarna hade en 

samsyn om 

personcentrerad 

vård som en 

filosofi, men det 

fanns en känsla av 

hierarki mellan 

professionerna. 

Läkarna verkade 

benägna att 

acceptera sin lägre 

grad i den 

hierarkin. 

II 

K 
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Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

McMurray, 

Chaboyer, 

Wallis, Johnson, 

Gehrke 

2011 

Australien 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

patientens 

perspektiv av 

delaktighet vid 

bedside 

rapportering  

Patients´perspectives 

of bedside nursing 

handover 

En deskriptiv, 

kvalitativ studie 

med semi 

strukturerade 

intervjufrågor till 

tio patienter. 

Innehållsanalys 

med fyra teman. 

n=10 (0) Studien visade att 

patienterna 

uppskattade att bli 

erkända som 

partners. 

Patienterna såg 

också bedside 

rapportering som 

en möjlighet till att 

få komma med 

synpunkter på, och 

rätta till eventuella 

felaktigheter 

gällande sin vård, 

information och 

kommunikation. 

Dessutom 

uppskattade 

patienten att få 

vara inkluderad i 

överrapporteringen 

mellan olika skift. 

K 

I 
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Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Broderick, 

Coffey 

2012 

Irland 

Syftet med studien var att 

undersöka om 

sjuksköterskor inom 

äldrevården 

dokumenterade på ett 

personcentrerat sätt och 

beskriva aspekter på 

personcentrerad 

omvårdnadsdokumentation  

Person-centred 

care in nursing 

documentation 

Kvalitativ, 

beskrivande 

studie genom 

insamling av 

fakta i sex 

journaler på 

patienter> 65 år. 

Tematisk 

innehållsanalys 

med fem teman. 

n=56 (50) 

 

 

Studien visade att 

omvårdnadsjournalerna 

ofta var inkompletta 

och saknade 

information om 

psykosociala aspekter 

av omvårdnaden. Inget 

av det som 

dokumenterades visade 

på att patienterna varit 

delaktiga i beslut 

gällande sin vård. 

K  

II 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K), I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 


