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Sammanfattning 

 

Patienter har enligt lag rätt att vara delaktiga i hälso- och sjukvården. Akutsjukvården är en 

speciell del av vårdkedjan där det är viktigt med snabba beslut och interventioner för att 

åtgärda akuta sjukdomar och skador. När en person blir patient hamnar personen i en viss 

beroendeställning till personalen. Sjuksköterskan och övrig personal i vården har 

möjligheten att stärka eller försvaga patientens roll genom sitt agerande. I jämförelse med 

andra likvärdiga länder är svenska patienters möjlighet till delaktighet i vården eftersatt.  

 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av delaktighet i vården på en 

akutvårdsavdelning. 

 

Studien bygger på tio intervjuer med patienter på en akutvårdsavdelning. En intervjuguide 

med semistrukturerade frågor användes och det insamlade materialet analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys.   

 

Respondenterna beskrev att ett vänligt bemötande, dialog och information var handlingar 

och attityder som möjliggjorde delaktighet i vården. Stress, nonchalans och bristande 

empati från personalens sida beskrevs som hinder för delaktighet. Respondenterna beskrev 

även två helt olika strategier för hur de själva kunde påverka sin delaktighet i vården.  

 

Patienters delaktighet inom akutsjukvården är ingen självklarhet. För att delaktighet ska 

uppstå krävs vilja från båda parter och en förutsättning för medbestämmande är möten 

och samtal. Ansvaret för att skapa dialog ligger hos hälso- och sjukvårdspersonalen men 

långt ifrån alla patienter vill eller orkar vara aktivt delaktiga i beslut om sjukvården, 

vilket också måste respekteras. Stress och tidsbrist är reella hinder i vården idag, men 

det finns fortfarande mycket personalen kan göra för att möjliggöra delaktighet för 

patienterna. Även inom akutsjukvården finns hela tiden möjligheter till delaktighet både 

i stora beslut och i små dagliga val, det gäller bara att se dem.  

 

Nyckelord: Akutsjukvård, intervjustudie, patienter, upplevelse, delaktighet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Patients have a legal right to participate in the decision making process regarding the 

health care they are provided with in hospitals. Emergency care is different from other 

forms of health care, due to its role in addressing acute conditions. The focus of 

emergency care lies in quick decision making and quick interventions. When a person 

becomes a patient, he or she is put in a position of dependency on the health care 

professionals. The registered nurse and the other health care professionals have the 

possibility to strengthen or weaken the role of the patient through their actions. In 

comparison with other comparable countries it has been stated that Swedish patients 

have less opportunity to participate in decisions regarding their own care.  

 

The aim of the study was to describe patients' experiences of participation in an emergency 

care department. 

 

The study is based on ten interviews with patients in an emergency department. An 

interview guide with semi-structured questions was used for the data collection and the 

material collected was analyzed using qualitative content analysis. 

 

The respondents described how a friendly attitude, dialogue, and information were 

prerequisites for involvement in the health care. Stress, neglect, and lack of empathy from 

the personnel were described as barriers to participation. Respondents described two 

different strategies by which they themselves could influence their participation in the 

health care.  

 

Patient participation in emergency care should not be taken for granted. For patient 

participation to occur, willingness from both parties is needed. The responsibility for 

providing dialogue lies upon the health care professionals. Far from every patient wants to 

or has the energy to be involved in the decision making process regarding their health care, 

which is something that also must be respected. Stress and lack of time are real obstacles in 

health care today but the personnel can still do a lot of things in order to facilitate 

participation for their patients. The conditions in emergency care should not be allowed to 

become barriers against patients' participation. There are numerous opportunities for 

patient participation regarding both the big decisions and the smaller choices within 

emergency care. 

 

Keywords: Emergency care, interview study, patients, experiences, participation  
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INLEDNING 

 

Sjukvården ska, så långt det är möjligt, utformas och genomföras i samråd med 

patienterna. Patientens behov ska stå i centrum och vara i fokus för den vård som 

bedrivs. Patientens åsikter och önskemål ska tas tillvara och införlivas. När människor 

kommer in i slutenvården och blir patienter förändras deras maktsituation. Ett 

asymmetriskt maktförhållande uppstår mellan sjukvårdens professioner och den 

vårdsökande patienten. Personalen använder ord och begrepp som kan vara svåra för en 

utomstående att förstå. Inom akutsjukvården ska många svårt sjuka patienter bedömas 

fort och hjälpas snabbt. Akuta tillstånd hos sjuka människor ska tas om hand på ett så 

effektivt sätt som möjligt, samtidigt skall autonomi och värdighet bevaras. Hur upplever 

patienter delaktighet i den miljön? Hur ser de på delaktighet i vården? 

 

 

BAKGRUND   

Lagar  
 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (Svensk författningssamling [SFS], 1982:763) § 2 

slås fast att: ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor 

för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och 

för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och 

sjukvård skall ges företräde till vården.” Vidare beskrivs i lagen att hälso- och 

sjukvården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, att 

goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen ska främjas. 

 

Som komplement till HSL och som förtydligande vad gäller patienters rättigheter har en 

ny patientlag (SFS, 2014:821) trätt ikraft från och med den första januari 2015.  Lagen 

innehåller bland annat information om samtycke, om information och om delaktighet. I 

och med att den nya lagen utökades så förtydligades också vårdutövares 

informationsplikt gentemot patienterna. Där fastslås att den som ger information till 

patienten ska försäkra sig om att patienten förstått innehållet i och betydelsen av den 

information som lämnats.  I den nya lagen står det att patienterna ska få information om 

sitt hälsotillstånd, om förväntat vård- och behandlingsförlopp, om olika 

behandlingsmetoder, risker för komplikationer och biverkningar. Patienterna ska också 

få information om eftervård och metoder för att förebygga sjukdom och skada. I lagen 

står även att patienternas självbestämmande och integritet ska respekteras. Hälso- och 

sjukvård ska som grundregel bara utföras med patienternas samtycke. Undantag får 

dock göras för akutsjukvård, på grund av dess speciella förhållanden med livshotande 

och akuta sjukdomstillstånd och skador. Patienternas rätt att när som helst ta tillbaka sitt 

samtycke till vård förtydligas i patientlagen. En patient som avbryter sin vård ska då på 

ett respektfullt vis få saklig information om konsekvenser av bortvald eller nekad vård. 

Vidare slås fast att vården så långt det är möjligt ska utformas i samråd med patienter 

och om patienten så önskar, även med deras närstående.  
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Akutsjukvård  

 

Socialstyrelsen (2014) beskriver akut sjukdom eller akut skada som hastigt förlöpande 

och i behov av snabba åtgärder. Personalen inom akutsjukvården är i första hand 

fokuserad på att hitta och åtgärda akuta tillstånd hos patienterna (Wikström, 2006). En 

av akutsjukvårdens stora utmaningar nationellt sett har visat sig vara en ökad efterfråga 

som resulterat i långa väntetider med bristande patientsäkerhet och ett missnöje från 

patienternas sida som följd (Socialstyrelsen, 2014). Hårdast drabbar långa väntetider 

multisjuka äldre patienter vars väntetider är de längsta. Ju fler hjälpsökande patienter på 

en akutvårdsavdelning desto mindre tid och möjlighet finns för patienterna att bli 

delaktiga i vården. Långa väntetider och brist på personal har framkommit som orsaker 

bakom patienternas missnöje med akutsjukvården (Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 

2006). Patienter som sökt akutsjukvård har upplevt att de tvingats kämpa för sin 

möjlighet till delaktighet i sjukvården. Ett annat problem som framkommit är att 

patienter inom akutsjukvården beskrivit hur de upplevt att de blivit sedda som och blivit 

behandlade som diagnoser och inte som individer (Frank, Asp & Dahlberg, 2009). En 

annan studie som genomförts inom akutsjukvården lyfte upp personalens bristande 

kommunikation inom teamen som ett hinder för säker vård (Patterson et al., 2013). I 

studien framkom att sjuksköterskeprofessionen hade en nyckelroll vad gällde att främja 

kommunikationen med patienterna. 

  

Roller i slutenvården 

 

En människas status förändras i mångt och mycket då hon blir patient (Skau, 2007). 

Patienter har beskrivit det som att deras status ändras från subjektet till objekt, från 

person till sjukdom, från normal till avvikande, från handlingskraftig till passiv i och 

med att de blivit patienter. Som patient blir personen dessutom avprivatiserad, 

vårdgivare samlar in patientens privata uppgifter och för in dem i journaler. Inom 

slutenvården byts privata kläder ut mot opersonliga patientkläder och patienten placeras 

ofta i horisontalläge i en säng. Patienten befinner sig i en okänd miljö och är inte bekant 

med det språkbruk och de förkortningar som personalen använder sig av vilket 

ytterligare försvagar patientens ställning i relation till personalen.  

 

Socialstyrelsen (2005:105) tar upp bemötande, information och undervisning som några 

viktiga ansvarsområden för den legitimerade sjuksköterskan. En delkompetens till dessa 

områden är förmågan att stötta och vägleda patienten och dennes anhöriga så att de på 

optimalt vis kan bli delaktiga i vård och behandling. Patientundervisning och 

information är två andra delkompetenser samt uppdraget att försäkra sig om att 

patienten förstått den information som delgivits. Till detta kommer att vara observant på 

patienter med särskilda informationsbehov och patienter som inte uttrycker behov av 

information.  

 

Skau (2007) belyser hur sjuksköterskan i sitt yrkesutövande ikläds en roll som 

professionell hjälpare. Yrkesrollen växer fram i samspelet med kollegorna, med 

arbetsuppgifterna och förväntningar från patienter, anhöriga och kollegor. Relationen 

som skapas till patienterna bygger på kontakt och samspel. Hur relationen blir påverkar 

sedan vilka resultat sjuksköterskan kan uppnå. Många som arbetar inom vården drivs av 

en önskan att hjälpa andra människor. Med utgångspunkt i hjälpandet kan det vara svårt 

att förhålla sig till och över huvud taget erkänna den maktposition över patienterna som 
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innefattas i sjuksköterskerollen. Det är viktigt att som sjuksköterska försöka förstå 

patientens upplevelser, position och perspektiv samt att reflektera över den egna rollen. 

Sjuksköterskan befinner sig på hemmaplan, hen är tilldelad en roll som hjälpare, är 

iklädd sin arbetsuniform, är van vid arbetsmiljön, har stöd av sina kollegor och är van 

med språket som används i vården. I och med axlandet av rollen som sjuksköterska 

kommer också kunskap om både skrivna och oskrivna regler samt vilka möjligheter 

som finns och inte. Sjuksköterskan kan förstärka eller försvaga patientens möjlighet till 

autonomi genom sina handlingar. Eide och Eide (1997) anser att relationen mellan 

sjuksköterska och patient till sin natur är både asymmetrisk och komplementär. 

Sjuksköterskan är en professionell yrkesutövare och patienten står i beroendeställning 

till den vård och omsorg sjuksköterskan förmedlar. Samtidigt finns ett ömsesidigt 

beroende mellan de två rollerna. Det är viktigt för sjuksköterskan att vara medveten om 

att relationen till patienten är ojämlik och det kan vara eftersträvansvärt att söka 

reducera asymmetrin i relationen. I de fall relationerna blir mer jämlika blir det lättare 

för patienterna att bevaka sitt självbestämmande och behålla sin integritet.   

 

Enligt en rapport från Sveriges läkarförbund (2012) så saknas idag en enhetlig 

kompetensbeskrivning för läkare verksamma i Sverige, vilket beskrivs som en brist. I 

Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring [AT] för läkare (SOSFS, 1999:5) 

finns ett antal mål som en läkare ska uppnå under sin AT tjänstgöring. Målen är främst 

inriktade på att läkaren efter AT ska kunna diagnostisera och behandla ett antal 

namngivna sjukdomstillstånd. Under rubriken allmänna mål beskrivs att läkaren ska lära 

sig ett terapeutiskt förhållningssätt som ska utgå från ett humanistiskt och ett 

vetenskapligt synsätt. Vidare står att läkaren efter AT ska kunna upprätthålla en god 

patient – läkarrelation. Läkaren ska enligt målen även kunna identifiera och bemöta 

patienter i krisreaktion.  

 

Personcentrerad vård är ett begrepp som i sig själv innehåller ett annat fokus än det 

klassiskt paternalistiska förhållningssättet (Little et al., 2001). Begreppet person är 

beskrivningen av ett subjekt medan begreppet patient innehåller ett visst mått av 

objektifiering. I en studie där patienterna tillfrågats om komponenter för en 

personcentrerad vård lyfte de fram kommunikation, samarbete och hälsoförebyggande 

arbete som tre viktiga hörnstenar i en personcentrerad vård. 

 

Patientperspektivet 

Patienters deltagande i hälso- och sjukvården beskrivs på olika sätt, beroende på vem 

som tillfrågats och hur frågorna ställts, enligt Eldh, Ehnfors och Ekman (2004). 

Patienter och vårdpersonal har till exempel lyft fram olika saker när de tillfrågats om 

patientdelaktighet och ett problem som definierats var att tidigare forskning inom 

området främst byggt på sjukvårdspersonalens åsikter (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2010). 

Patientdelaktighet har behandlats som patienternas delaktighet i beslutsfattande. 

Bristande beskrivningar av patienternas upplevelse av delaktighet och avsaknad av fakta 

kring patienternas faktiska uppfattning av innebörden i begreppet patientdelaktighet är 

två områden som ringats in. Forskarna menar att patientperspektivet borde vara centralt 

för kommunikationen inom hälso- och sjukvården. Resultatet av deras forskning visade 

att patienter generellt sett beskrev patientdeltagande som delad kunskap och respekt. 

Det patienterna lyfte fram om delaktighet var att bli lyssnade på och att själva få berätta 

om sina symptom och problem. Patienterna ville också få förklaringar kring symptom, 

problem och undersökningar. De ville bli informerade om vad som planerats, vem de 

kunde kontakta och vad de kunde göra för att må bättre. Vissa skillnader fanns vad 
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gällde kön och ålder. Fler kvinnor än män angav information om vem de kunde 

kontakta efter utskrivning som viktigast. Fler äldre än yngre patienter ville veta mer om 

egenvård. Det var viktigare för patienterna att interagera med vårpersonalen än att bara 

vara delaktiga i beslutsfattande frågor. Annat som framkom var vikten av att bli sedda 

och behandlade som subjektiva individer.  

 

För att få mer information om patienternas syn på delaktighet sammanställde Frank, 

Asp, Fridlund och Baigi (2010) med utgångspunkt i patientperspektivet ett 

frågeformulär om delaktighet. Frågeformuläret bestod av följande fyra huvudgrupper av 

frågor: kamp, grundläggande krav, ömsesidighet och deltagande för att få basbehoven 

tillfredsställda. I första gruppen av frågor om kampen för delaktighet fanns frågor om 

patienternas egna handlingar, strategier och beteenden. Andra gruppen av frågor om 

grundläggande förutsättningar innehöll frågor om tid att berätta, information om vad 

som skulle hända, tillit till personalen och bemötande från personalen. I gruppen 

ömsesidighet fanns frågor om patienten tilläts ställa frågor, om patienten involverades i 

planeringen av vården och om patienterna hade fått möjlighet till enskilda samtal med 

personalen. Sista gruppen av frågor handlade om mat, smärt- och ångestlindring det vill 

säga om hjälp att få basbehoven tillfredsställda.  

 

Vilka beslut patienter vill vara med och påverka skiljer sig åt bland annat beroende på 

hur sjuka de är och vad som ska göras med dem, enligt en studie genomförd av Mansell, 

Poses, Kazis och Duefield (2000). Deras studie visade att allvarligt sjuka patienter 

tenderade att vara mer intresserade av medbestämmande i frågor som hade stor inverkan 

på deras dagliga liv än av medbestämmande när det gällde mindre ingrepp. De stora 

frågorna kunde röra sig om cellgiftsbehandling, bypassoperation och fotamputationer. 

Patienterna ville helst fatta beslut om dessa större ingrepp och eventuella 

livsstilsförändringar i samråd med sina läkare. Beslut om små ingrepp till exempel 

provtagningar och undersökningar som påverkade dem i mindre grad ville de i högre 

grad överlåta till sina doktorer. 

 

Personalens attityd och beteende 

Flink, Öhlén, Hansagi, Barach och Olsson (2012) påvisade att hälso- och 

sjukvårdspersonalens attityd gentemot patienter var av stor betydelse för patientens vilja 

till delaktighet i informationsutbytet med personalen. Ett exempel som lyftes fram var 

att sjukvårdspersonalens beteende vid ronder kunde fungera både möjliggörande och 

hindrande. När läkare satte sig ned vid patienternas sängar och talade till dem direkt 

upplevdes ronderna som inbjudande och uppmuntrande för patienterna att aktivt delta 

med egen information. I de fall där läkare och flera i personalen kom in samtidigt med 

många studenter och ställde sig runt patienternas sängar och föreläste upplevde 

patienterna ronderna som ett hinder för att delaktighet i informationsutbyte. Patienternas 

tilltro till vårdpersonalen var i hög grad beroende av erfarenheter från tidigare 

vårdtillfällen. Patienter ville i högre grad kommunicera med sjukvårdspersonalen om de 

hade positiva erfarenheter av tidigare vårdtillfällen. När patienter kände sig obekväma 

med eller misstrodde sjukvårdspersonalen begränsade de informationen de delade med 

sig av. Ett annat hinder för delaktighet som framkom var tidsbrist, några patienter som 

upplevde att de fått vänta för länge på akuten valde att lämna och gå hem, det vill säga 

avbryta sitt deltagande i vården fullt ut.  
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Brister i den Svenska sjukvården  

 

I en internationell jämförelse från 2014 (Osborn, Moulds, Squires, Doty & Anderson) 

framkommer att Svenska patienters möjlighet till delaktighet i sjukvården är eftersatt på 

flera områden. Undersökningen byggde på telefonintervjuer och fokuserade på 

patientcentrerad vård där patienten räknas som medaktör. De länder Sverige jämfördes 

med var Australien, Kanada, Frankrike, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, 

Storbritannien, Tyskland och USA. Några av de ämnen som belystes var information, 

respekt, samordning, helhetssyn och involvering av närstående utifrån patientens 

önskemål.  Över 7000 svenskar deltog i undersökningen, många av dem var kroniskt 

sjuka. I jämförelse med de andra länderna hamnade Sverige i botten när det gällde 

information till patienterna. Till exempel så upplevde under 40 procent av de svenska 

patienterna att de uppmuntrades av sjukvårdspersonal och läkare att ställa frågor medan 

siffran för de franska patienterna var närmare 90 procent. Få kroniskt sjuka patienter i 

Sverige hade haft dialog om målsättningen med den vård de får. Endast hälften av de 

svenska patienterna upplevde att de fått information om egenvård efter utskrivning från 

sjukhuset jämfört med upp emot 90 procent av de amerikanska patienterna. De svenska 

patienterna upplevde till 72 procent att det fanns tid för mötet med läkare och annan 

sjukvårdspersonal vilket kan jämföras med 94 procent av de franska och 92 procent av 

de tyska patienterna. Liknande undersökningar gjordes 2010 och 2013 och ingen 

förbättring kan ses vad gäller Svenska patienters delaktighet i vården (Vårdanalys, 

2014). 

 

Hinder för patienters delaktighet 

I en studie där fenomenet patientdeltagande undersöktes, undersökte forskarna även 

dess motsats icke-deltagande (Eldh, Ehnfors & Ekman, 2004). Utgångspunkten var i 

studien patienternas egna upplevelser och beskrivningar. De definierade faktorer för 

icke-deltagande som upplevelser av att inte förstå, av att sakna kontroll över den egna 

kroppen samt över vad som skedde. Avsaknad av relation med vårdgivarna och att inte 

behandlas som tillförlitliga beskrevs som ytterligare faktorer som gjorde patienterna 

icke-delaktiga i vården. Tillit, förståelse och en känsla av kontroll var de områden 

patienterna beskrev som komponenter av delaktigheten. Tilliten handlade dels om 

tilliten till den egna förmågan och de egna möjligheterna och begränsningarna, men 

även om en tillit till vårdgivarna. Förståelsen av information, sjukdomen och 

behandlingarna var en annan del av deltagandet i vården. Att söka och behålla en känsla 

av kontroll handlade om deltagande i planering av framtida vård och behandlingar samt 

att dubbelkontrollera fakta från vårdgivarna. Patientens deltagande eller icke-deltagande 

beskrevs som en föränderlig process som ändrades över tid och beroende på vilka inre 

och yttre faktorer som samspelade. 

 

Larsson, Sahlsten, Segesten och Plos (2011) har även de undersökt hinder för 

delaktighet inom hälso- och sjukvården. De identifierade fyra områden som stod i vägen 

för patienternas möjlighet till delaktighet. Dessa var; den egna oförmågan, bristande 

empati, en paternalistisk attityd samt känslan av strukturella barriärer. Patienter beskrev 

brist på kunskap, att vara för sjuk för att kunna eller orka delta och låg självkänsla som 

hinder för delaktighet i kategorin den egna oförmågan. Kategorin bristande empati 

byggde på upplevelser av ointresse och bristande förmåga att lyssna från personalens 

sida. Mötet med dominans och hemlighållande av information hamnade under området 

en paternalistisk attityd. Strukturella barriärer bestod av möten med ny personal hela 

tiden, otillräcklig dokumentation och upplevelsen av att bli hemskickad för tidigt för att 
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göra plats för en ny patient. Delaktighet minskade patienters oro, rädsla och osäkerhet. 

Forskarna menar därför att det var viktigt för sjuksköterskor att göra så mycket som 

möjligt för att möta patienterna i deras upplevelse och skapa individuella förutsättningar 

för delaktighet utifrån deras behov. De menade vidare att individualiserad vård och 

möjligheter till delaktighet borde erbjudas kontinuerligt eftersom patienternas åsikter 

och förutsättningar kan förändras under vårdtiden. Sjuksköterskans utgångspunkt bör 

enligt studien vara patientens utgångspunkt. Patientens position är till sin natur 

underordnad och utsatt och bristen på empati och att möte en paternalistisk attityd 

förstärker den rollen. Misstro kan uppstå och misstro är i sig ett hinder för delaktighet. 

Resultaten från studien belyser obalansen mellan patient och sjukvårdspersonal och 

vikten av att söka minimera sjuksköterskans makt över patienten.  

Teoretisk utgångspunkt 

 

Inom omvårdnadsvetenskapen ses människan som en helhet och vården behöver därför ta 

hänsyn till samtliga behov hos den som söker hjälp. I HSL (SFS, 1982:763), står det att 

vården skall utgå från patienten och i samråd med denne. Detta innebär att delaktighet får 

en central roll i vården och lyfts ytterligare i det som idag diskuteras som patientcentrerad 

vård (Little et al., 2001). Synonymer till begreppet delaktighet är med medverkan, 

inblandning, medbestämmande och medansvar. Några relaterade begrepp är sammanhang, 

samband, samhörighet och beroende.   

Problemformulering  

 

Sjukvården ska enligt lag ske i samråd mellan patienterna och sjukvårdspersonalen. 

HSL (SFS, 1982:763) och den nya patientlagen (SFS, 2014:821) säger att patienterna 

själva ska få vara med och påverka den sjukvård de omfattas av. Relationen mellan 

patienter och sjuksköterskor utgörs oftast av en hierarkisk ordning där patienten 

befinner sig i ett underläge utifrån behovet av hjälp och med liten möjlighet att påverka 

planering av deras vård och beslut runt den samma. Samtidigt handlar 

sjuksköterskeyrket i mångt och mycket om att tillvarata och främja patienternas 

autonomi. Akutsjukvården är till sin natur en ofta kortvarig och intensiv del av 

vårdkedjan. Patienterna ska behandlas för sina sjukdomar och skador så snabbt som 

möjligt. Patientdelaktighet beskrivs olika beroende på vem som tillfrågas och hur 

frågorna ställs. Respekt, tillit, information och relation mellan vårdgivare och patient är 

några faktorer som visat sig öka patientens vilja och möjlighet till delaktighet i vården. 

Vilka beslut en patient vill vara delaktig i skiljer sig åt, beroende på omständigheter, 

sjukdom och vilka eventuella ingrepp som diskuterats. Det har i internationella 

jämförelser visat sig att Svenska patienter har sämre möjligheter till delaktighet än i 

många andra jämförbara länder. En brist i tidigare omvårdnadsforskning är att 

beskrivningen av patienters delaktighet i vården i stora delar baserats på 

vårdpersonalens och inte patienternas syn på fenomenet. 

SYFTE  

 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av delaktighet i vården på en 

akutvårdsavdelning. 

http://synonymer.cc/search/samband?w_lang=sv
http://synonymer.cc/search/samh%C3%B6righet?w_lang=sv
http://synonymer.cc/search/beroende?w_lang=sv
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METOD 

Design och ansats 

 

En empirisk studie med kvalitativ design och induktiv ansats valdes. Patton (2001) 

belyser i likhet med Polit och Beck (2012) att kvalitativa intervjuer kan används i syfte 

att generera detaljerad data om människors upplevelser, kunskaper, föreställningar, 

åsikter och känslor. Som metod för datainsamling användes semistrukturerade 

intervjuer (bilaga 1). Semistrukturerade intervjuer valdes eftersom den intervjuformen 

är bäst lämpad när en forskare vill studera ett bestämt ämne eller fenomen men inte kan 

förutse frågornas ordning eller exakta innehåll (Polit och Beck, 2012). 

Urval 

 

I denna studie har ett kriteriebaserat urval använts, vilket beskrivs av Polit och Beck 

(2012) som en typ av ändamålsenligt urval där informanter väljs ut utifrån uppställda 

kriterier. Inklusionskriterierna för studien var inneliggande medicinskt färdigvårdade 

patienter, som talade och förstod svenska språket. De skulle även vara vakna, talbara 

samt orienterade i tid och rum. Personer som inte behärskade svenska språket och 

personer med kognitiv svikt exkluderades från deltagande. Respondenterna tillfrågades 

först muntligt om deltagande och därefter fick de läsa igenom skriftlig information om 

studien innan den ägde rum (bilaga 2). Målsättningen var att genomföra åtta intervjuer. 

En strävan för att få en bredd av upplevelser i svaren var att få en variation av 

respondenter gällande könstillhörighet, spridning i ålder, inläggningsorsak och variation 

vad gällde etnisk bakgrund. 

Intervjuer 

 

Intervjuerna genomfördes under fem dagar i februari 2014 på en akutvårdavdelning på 

ett universitetssjukhus. Ytterligare två dagar var planerade för intervjuer men de 

dagarna var det inga patienter som uppfyllde inklusionskriterierna. Alla sjuksköterskor 

och undersköterskor som arbetade på avdelningen fick information om studien. 

Önskemål om att identifiera patienter enligt kriterierna framfördes till personalen på 

gemensamma morgonmöten de dagar intervjuerna genomfördes. En bedömning av vilka 

patienter som var medicinskt färdigbehandlade på vårdavdelningen gjordes 

kontinuerligt av olika team bestående av sjuksköterska, undersköterska och läkare som 

arbetade med patienterna på den aktuella avdelningen. När en möjlig kandidat för 

intervju identifierats kontaktades intervjuaren som först då tog kontakt med den 

identifierade patienten. Totalt var det tretton personer som tillfrågades om deltagande i 

studien. De erhöll i samband med frågan om deltagande skriftlig information av 

intervjuaren. Tre personer avböjde därefter medverkan och tio valde att delta. Totalt 

intervjuades sex kvinnor och fyra män. Alla respondenter var svensktalande. Den yngsta 

respondenten var 38 år och den äldsta var 78 år. Medelåldern var 60 år och alla patienter 

var medicinskt färdigvårdade och klara för hemgång när intervjuerna hölls. Samtliga 

respondenter återvände till sina hem eller boenden strax efter att intervjuerna 

genomförts.  

 

Snittiden för intervjuerna blev 8,5 minuter då hälsningsfraser, information om sekretess 

och dylikt borträknats. Intervjuerna genomfördes på vårdavdelningen i olika rum där 

enbart intervjuaren och respondenten befann sig, det vill säga avskilt från personal som 

behandlat patienten och från andra patienter på avdelningen. Till intervjuerna användes 
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öppna frågor angående delaktighet (bilaga 2). Den första intervjun genererade en liten 

mängd data och blev därför en pilotintervju. Data från pilotintervjun har exkluderats 

från resultatet. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon och transkriberades 

ordagrant. Några av intervjuerna transkriberades i direkt anslutning till intervjutillfället 

andra någon dag senare men senast inom en vecka från intervjutillfället. 

Transkriberingen gjordes av intervjuaren och under den processen gavs en djupare 

förståelse för innehållet. De transkriberade intervjuerna omfattade totalt 33 A4 sidor 

text. 

Dataanalys 

 

Som analysmetod valdes innehållsanalys eftersom metoden går ut på att undersöka data 

från berättelser, att hitta likheter och skillnader samt att integrera och organisera data 

efter nyckelbegrepp och teman (Fawsett & Garity, 2009; Graneheim & Lundman, 

2004). Innehållsanalys saknar egen teoretisk referensram och materialet kan därför 

analyseras med hjälp av olika metoder och på olika vis. Till studien valdes induktiv 

ansats eftersom fokus utgick direkt ifrån innehållet i de intervjuer som analyserades. I 

alla former av kvalitativ innehållsanalys förekommer en viss grad av tolkning 

(Graneheim & Lundman, 2004). I syfte att minimera den egna tolkningen och låta 

materialet tala för sig självt användes en manifest ansats. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver såsom flera andra inom omvårdnadsforskningen (Elo & Kyngäs, 2008; 

Fawsett & Garity, 2009; Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012) att 

processen med att analysera innehållet i berättelserna genomförs genom att lyfta fram 

teman och mönster. Texterna bryts ned i mindre enheter och kodas, sedan kategoriseras 

koderna på olika nivåer. Innehållet analyseras, organiseras och presenteras sedan i olika 

nivåer genom abstraktion. 

 

Steg ett 

Elo och Kyngäs (2008) modell för kvalitativ innehållsanalys med fri kodning har 

använts i studien. I förberedelsefasen bestämdes antalet analysenheter till nio och de 

bestod av intervju två till och med tio. För att få en djupare förståelse för helheten i 

materialet lästes alla intervjuerna igenom förutsättningslöst ett flertal gånger. Därefter 

påbörjades organiseringsfasen med fri kodning som första steg. En intervju i taget 

bearbetades och i varje enskild intervju markerades allt respondenten sagt som kunde 

som kunde härröra till studiens syfte. Markeringar gjordes först med 

överstrykningspenna och varje markerat stycke tilldelades en passande rubrik bestående 

av ett ord eller en mening.  

 

Exempel: Citatet: ”Förklarade bra ja, å så fick jag ju fylla i lite papper å så 
men det var bra. Jag tycker att liksom alla har varit liksom bra och svarat 
på frågor om det har varit någonting så, så har jag liksom fått svar på det 
jag undrat över. Utan det är mer att jag har fått information, känns det 
som..” markerades i texten med överstrykningspenna och fick rubriken 
information. 

 

Sedan skrevs rubriken upp i överkant på respektive analysenhet och tilldelades en siffra. 

Eventuella ytterligare citat och stycken i analysenheten som också handlade om 

”information” fick samma siffra och rubrik, därefter gjordes markeringarna digitalt. 

Texten lästes i samband med detta igenom igen för att säkerställa att all information 

som berörde temat delaktighet uppmärksammats och markerats.  
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Steg två 

All data som inte hade med delaktighet att göra klipptes bort ifrån varje analysenhet. 

Kvar blev alla citat som hade med delaktighet att göra. Citaten infogades i ett 

genensamt dokument, i ett såkallat kodningsark, där fick de med sig siffran från vilken 

intervju de härstammade ifrån. I samband med detta togs rubrikerna och siffrorna från 

steg ett bort. Citaten lästes igenom igen ett flertal gånger och varje citat tilldelades en 

kod bestående av innehållssammanfattande meningar eller ord (tabell 1). Koderna 

omarbetades ett flertal gånger innan de fastställdes.  

 

Steg tre  

Koderna klipptes sedan ut ur kodningsarket och arbetet med gruppering påbörjades. 

Likartade koder placerades tillsammans i olika grupper. Arbetet byggde på principen att 

varje grupp av koder skulle vara specifik och unik innehållsmässigt gentemot de andra 

grupperna och samtidigt homogen vad gällde innehållet i koderna inom respektive 

grupp. Grupperna bestod av tre till sju koder vardera. Varje grupp av koder är likställd 

med en subkategori (tabell 1). Totalt framkom tolv subkategorier under 

grupperingsprocessen. 

 

Steg fyra 

Subkategorierna tilldelades innehållsspecifika rubriker och delades in i övergripande 

kategorier. Fem huvudkategorier med en till fem tillhörande subkategorier utgör det 

slutgiltiga resultatet (tabell 2). 

 

 

 

Tabell 1. Exempel på den analytiska processen  
 

Citat från intervjuerna  

 

Koder 

 

Subkategorier 

 

Kategorier 

”Men samtidigt, jag var så dålig så 

att dom hade kunnat stycka mig 

som en limpa det hade inte 

bekommit mig” (Intervju nio) 

 

För sjuk för att 

medverka 

Hindrande 

faktorer 

Omständigheter 

och 

förhållningssätt 

som förhindrar 

patienters 

delaktighet 

 

Alltså ja… Jag tycker att dom är 

bra. Dom kommer och frågar vad 

man ska äta… dom. nånting som.. 

jag också.. faktiskt.. reagerade på..  

att.. dom informerar bra. De gillar 

jag. Så att man inte är ovetande om 

vad som ska hända. Bara för annars 

ligger man ju, man kan ju ligga i 

flera timmar och bara undra vad ska 

hända nu då. Men dom kommer och 

informerar Jo det är så och så som 

ska hända och bla bla bla bara så att 

du vet. Det gillade jag. Faktiskt. 

(Intervju fyra) 

 

Kontinuerlig 

information från 

personalen skapar 

trivsel och 

trygghet 

Information 
 

Personalen bjuder 

in till och 

möjliggör 

delaktighet 
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Tabell 2. Subkategorier och kategorier 
 

Subkategorier  

 

 

Kategorier 

 

Medbestämmande 

 

Patienternas syn på begreppet delaktighet 

 

Dialog  

Lyhördhet  

Tillåter patienterna att få ta den tid de behöver 

Information 

Vänlighet 

 

Personalen bjuder in till och möjliggör delaktighet 

 

Stress  

Nonchalans 

Bristande empati 

 

Personalens beteende förhindrar delaktighet 

Hindrande faktorer 

 

Omständigheter och förhållningssätt som förhindrar 

patienters delaktighet 

 

Överlämna och utelämna sig själv 

Ifrågasätta ett sätt att behålla kontrollen 

Patienternas möjligheter att själva styra över och 

påverka delaktigheten 

 

 

Etiska överväganden 

 

Syftet med medicinsk forskning är att förstå och förbättra vård och behandlingsmetoder 

men interventionerna som genomförs måste alltid vägas mot nyttan och riskerna för de 

enskilda patienter som deltar (World Medical Association [WMA], 2013; SOSFS, 

2003:460; Vetenskapsrådet, 2011). Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013) och 

Vetenskapsrådets forskningsetiska regler (2011) har slagit fast att det är patienternas 

hälsa och vad som är det bästa för den individuella patienten som ska sättas i första 

rummet, vilket formuleras som individskyddskravet.  

 

Forskning som sker som en del av högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad 

nivå undantas enligt lag från kravet om att söka tillstånd av etikprövningsnämnd för 

forskning och utvecklingsarbete avseende människor (SOSFS, 2003:460). Lagtexten har 

alltjämnt beaktats och examinator vid Sophiahemmet högskola godkände studiens 

projektplan. Dessutom inhämtades skriftligt tillstånd för genomförande av studien ifrån 

verksamhetschefen på den aktuella kliniken innan intervjuerna påbörjades. Vid 

planeringen av studien och i utarbetandet av forskningspersonsinformationen (bilaga 2) 

användes de fyra etiska grundprinciper som Vetenskapsrådet (2002) rekommenderat för 

forskning inom samhällskunskap och humaniora. De fyra principer som åsyftas var 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, samt nyttjandekravet. Även Kvale och 

Brinkmanns (2009) centrala etiska riktlinjer för intervjustudier; informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll, har tagits i beaktande.  

 

I denna studie informerades respondenterna som deltog i studien både skriftlig och 

muntligt om studiens syfte och genomförande. Identifierade respondenter tillfrågades i 

samband med att de fick frågan om deltagande i studien även om de haft ett 

utskrivningssamtal med ansvarig läkare. Svaret på den frågan gav information till 

intervjuaren om respondenterna kunde eller inte kunde svenska, samt om de formellt var 

medicinskt färdigvårdade eller inte. Frågan var därmed ett sätt för intervjupersonen att 

försäkra sig om de tilltänkta respondenterna uppfyllde inklusions kriterierna eller inte. 

Respondenterna fick även information om att deltagandet var frivilligt och hur det 
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kunde avbrytas ifall de så önskade, vilket svarar mot informations- och samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Respondenternas medverkan var således valfri, frivillig och de 

erhöll ingen ersättning för sin medverkan. Den eventuella vinst de kunde uppnå var 

möjligheten att få delge sina åsikter om vården i ett större sammanhang. En liten risk i 

att frågorna (bilaga 2) skulle kunna röra upp starka känslor hos respondenterna 

identifierades och vägdes mot nyttan med studien, att få fram information om patienters 

upplevelser av delaktighet i vården. Nyttan uppskattades högre än risken. I enlighet med 

rekommendationerna i Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013) utfördes handlingar i 

syfte att minimera risker och skador hos respondenterna. De fick i samband med 

intervjuerna kontaktuppgifter till intervjuaren och information om hur de kunde söka 

kontakt, efter intervjuerna, om ett behov av att prata eller ställa frågor skulle uppstå. 

Dessutom fanns kontaktuppgifter till kurator på aktuellt sjukhus med i beredskap under 

intervjutillfällena. Vid utformningen av urvalet beslutades att det endast skulle vara 

medicinskt färdigvårdade patienter som skulle tillfrågas om deltagande. Detta för att 

minimera risken av förskönande svar från patienter i beroendeställning till vård på den 

aktuella kliniken.  

 

I informationen till respondenterna (bilaga 2) fanns uppgifter om förvaring och 

användande av den information respondenterna lämnade. Källdata i form av ljudfiler 

raderades efter transkribering och varje utskriven intervju kodades med en siffra. Uppgifter 

om informanternas namn, ålder och hur länge de vårdats på sjukhuset sparades i ett separat 

koddokument tillsammans med de signerade blanketterna som godkände deltagande i 

studien. Dessa dokument förvarades inlåsta och separerade från de transkriberade kodade 

intervjuerna. I enlighet med konfidentialitetkravet återfinns inte heller någon av 

respondenternas personuppgifter med i uppsatsen. Uppgifter från och om respondenterna 

har enbart varit tillgängliga för intervjupersonen under arbetet med studien. Uppgifterna 

kommer enbart att användas till denna studie och ingen annan aktör eller person har fått 

tillgång till uppgifterna, vilket överensstämmer med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). 

 

RESULTAT 

 

Resultatet redovisas utifrån fem kategorier med tolv tillhörande subkategorier och 

förtydligas med hjälp av citat ur intervjuerna. Numren i parentes efter citaten är en 

hänvisning till vilken eller vilka av intervjuerna de kommer ifrån.  

Patienternas syn på begreppet delaktighet 

 

Medbestämmande 

På frågan om den generella betydelsen av ordet delaktighet beskrev de flesta 

respondenterna fenomenet i termer av att vara med och påverka. Andra beskrivningar 

var samarbete och att bestämma saker tillsammans. Flera nämnde ordet 

medbestämmande. Frågan om delaktighet i vården ställdes i anslutning till frågan om 

delaktighet generellt sett och den fick likartade svar. Respondenterna beskrev att de 

ville vara med och påverka beslut om behandlingar och att samarbete med personalen 

var viktigt. En respondent tog upp möjligheten till vårdval, att välja andra läkare eller 

sjukhus som en form av delaktighet i vården. En annan respondent beskrev att 

delaktighet i vården var en omöjlighet pågrund av patienternas kompetensbrist i 

jämförelse med läkarnas. 
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”Att man är flera som bestämmer, eller att man är med och påverkar 
eller bestämmer tillsammans. Att man är med och fattar beslut.” (Intervju 
åtta) 

 
”Delaktighet då är jag med och bestämmer. Men det är kanske 
medbestämmande mera. Men det är så jag ser delaktighet.” (Intervju 
fem) 

 

Personalen bjuder in till och möjliggör delaktighet 

 

Dialog 

Respondenterna berättade att de upplevt att personalen på avdelningen bjudit in dem till 

samtal. De förklarade att de fått information, att de blivit uppmuntrade att ställa frågor och 

att personalen gett dem möjligheter att göra val i stora och små frågor. Ett exempel var att 

respondenten engagerades och gjordes delaktig i val av behandling. Ett annat exempel var 

att personalen initierade en dialog kring val av måltidsdryck för en patient med diabetes. 

Respondenterna tog upp att viljan till samarbete var något som måste finnas både hos 

personalen och hos patienterna för att skapa dialog som sedan kunde leda till 

medbestämmande eller delaktighet i beslut. Respondenterna beskrev olika komponenter för 

en fungerande dialog och dessa var; att få information, att få bolla idéer, att få ställa frågor 

och att få vara med och fatta beslut. 

 

”Dom har frågat vad jag har velat och vad jag har, vad jag kan tänka mej 
att ställa upp.. Man har haft en dialog och man har frågat, kan du tänka 
dig att.. att man gett valen till mej också.. att kan du tänka dig att ställa 
upp på det här å, ta ’ren här behandlingen.” (Intervju två) 

 
”Ja att jag försöker vara samarbetsvillig, att man samarbetar med 
personalen. Och att dom är delaktiga och samarbetar med mig också 
naturligtvis.” (Intervju fyra). 

 

Lyhördhet 

Respondenterna beskrev att de känt att sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och läkare 

lyssnat på dem under deras tid på avdelningen och att de uppskattade detta och att det 

var en väldigt viktig del av vården för dem. Att bli lyssnad på beskrevs som en 

förutsättning för delaktighet. En respondent berättade att det var fullt ut tillräckligt med 

delaktighet att personalen lyssnat och tagit till sig vad hen hade att berätta. En annan 

respondent beskrev hur viktigt det var att personalen lyssnade in hens sjukdomshistoria, 

symtom och erfarenheter och bekräftade dem trots att symtomen inte följde 

standardmodellen för respondentens sjukdom. Lyhördheten beskrevs av en annan 

respondent i termer av god personkemi. En positiv erfarenhet av att ha blivit lyssnad på 

från ett tidigare möte med samma läkare påverkade en annan respondents upplevelse i 

ytterligare positiv riktning även vid det här vårdtillfället. Lyhördheten från personalens 

sida gällde även här i större frågor som till exempel en respondents hela 

sjukdomshistoria och i mindre frågor som när en respondent ville äta sin middag. 

Respondenterna beskrev att det var viktigt att personalen lyssnade på deras önskemål 

och åsikter. 
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”Om jag kommer på något, då lyssnar de gärna på det jag säger så att det 
tycker jag den som känner sig bäst själv när man e sjuk de e man, det är 
ju jag liksom. Å då.. när dom pratar om någonting då, så tar jag upp att 
det är si och så, dom lyssnar på det jag säger.” (Intervju tio) 

 
”Jag tycker faktiskt att dom har varit underbara.. det.. å frågat å ..lyssnat.. 
å.. när jag sa att jag hade huvudvärk imorse så fick jag två Alvedon, 
liksom..ja. Alltså dom är ju alltid vänliga och att dom frågar, dom är 
hjälpsamma.” (Intervju sex) 
 

Tillåter patienterna att få ta den tid de behöver 

Tid beskrevs som en förutsättning delaktighet. Respondenterna berättade om hur 

värdefullt det var för dem att tillåtas att ta tid att berätta om sin sjukdomshistoria, sina 

symtom och vikten av att få berätta klart. En respondent som vårdats på avdelningen ett 

par dagar hade upplevt både en vardag där läkarna hade mycket tid att lyssna och en 

helgdag där de inte lät respondenten prata klart. Respondenten beskrev skillnaden 

tydligt, den dag då läkarna hade haft tid upplevde hen stark tillit och kände ett lugn. 

Dagen då de inte haft tid upplevde hen sig nonchalerad och uttryckte oro över att bli 

felbehandlad. Flera respondenter tog upp tillgänglighet till personalen som en annan 

aspekt av att få ta tid. De berättade att personalen kom fort när de ringde på sina 

larmklockor och att de tog sig tid att lyssna på dem. Även om personalen inte alltid 

kunde vara behjälplig direkt då patienterna ville ha hjälp beskrev de hur viktigt det var 

för dem att personalen kom och svarade och att de kom tillbaka senare. 

 

”Ja jag tycker att om di, om di informerar i tid och lyssnar till en vad man har 
för problem. Att man inte känner den här stressen.. Ja..de e att di har tid att 
lyssna på en.. å att man får berätta vad man själv vet och vad man känner, 
va.. det e de viktigaste va, å att inte att de svarar innan jag e färdig. De e.. 
det beteendet att.. När jag anser att jag är färdig då kan han analysera det 
och jag får ett rätt svar.” (Intervju tre) 
 
”Så kommer jag på att, hördu du det där skulle jag fråga, då kommer dom 
liksom när man ringer å. Men då då kan det vara så ibland att dom kanske 
säger att ’Är det okej att jag kommer tillbaks om fem minuter’, för att då 
håller dom på med något annat då va … det tycker jag är bra då att dom, 
säger att ’Vi kommer tillbaks men vi kan inte komma med detsamma’. 
(Intervju tio)  

 

Information 

Majoriteten av respondenterna tog upp information som avgörande för deras upplevelse 

av delaktighet i vården och de uttryckte att de var nöjda och glada över den information 

de fått på avdelningen. De beskrev att de fått information om vad som planerats och om 

när undersökningar och annat skulle ske. Respondenterna tog även upp att de tyckte om 

att personalen berättade vad de skulle göra innan de gjorde något, t.ex. sätta en ny infart 

eller bädda deras sängar. De uttryckte tacksamhet över att personalen på det viset 

försäkrade sig om att de som patienter var med på vad som hände. Respondenterna 

berättade att information om vad som hänt, om provsvar och undersökningar och om 

vad som skulle hända skapade lugn och ro hos dem. En respondent tog upp att 

information var viktig även i de fall patienterna inte var eller inte verkade vara 
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medvetna eller mottagliga för information, att det ändå skapade trivsel för patienterna 

att personalen pratade med dem. Ytterligare en aspekt som framkom var en respondent 

som uttryckte glädje över att informationen hen fått av en läkare varit begriplig.  

 

”Dom kommer och frågar vad man ska äta.. Nånting som jag också.. faktiskt.. 
reagerade på..  att.. dom informerar bra. De gillar jag. Så att man inte är 
ovetande om vad som ska hända. Bara för annars ligger man ju, man kan ju 
ligga i flera timmar och bara undra vad ska hända nu då. Men dom kommer 
och informerar Jo det är så och så som ska hända och bla bla bla bara så att 
du vet. Det gillade jag.” (Intervju fyra) 

 
”De har ju berättat för mig vad som har hänt, å, å… ja å min situation ..å vad 
dom tänker göra det är väl just det som man.. känner sig delaktig i. När dom 
berättar vad som har hänt och vad dom tänker gör Man kan ju inte bli mer 
än upplyst, vad det är och hur, hur, hur man ska göra och ändra 
mediciner…”(Intervju sju) 

 

Vänlighet 

Flera av respondenterna talade om hur betydelsefullt ett vänligt bemötande från 

personalen var för dem som patienter. De gav olika exempel på hur personalen på 

avdelningen småpratat med dem och skojat med dem. Respondenterna berättade att de 

fått bekräftande kommentarer från personalen och att personalen haft en lugn och 

tillmötesgående attityd gentemot dem. Respondenterna uttryckte också en beundran 

över att personalen hade ett sådant tålamod med patienterna till och med nattetid. Ord 

som återkom i beskrivningen av personalen var att de var snälla, trevliga och vänliga. 

En respondent beskrev att ett vänligt bemötande var en förutsättning för att patienterna 

skulle våga och vilja vara delaktiga i vården. Respondenten uttryckte det som att utan 

ett vänligt bemötande kan ingen tillit uppstå. 

 

”Alla varit så uppskattande, ”Å vad roligt å se dig uppe, å å du var inte så 
pigg igår å idag e du uppe” å sån’t här, dom, dom har sett en hela tiden. 
Men dom känner mig och sådär det tycker jag är roligt.” (Intervju nio) 
 
”Jag tycker att dom bemötte mig… jättetrevligt. (…). Faktiskt. 
Tillmötesgående. Med tanke på, att det var ändå, tre på natten. Jag tycker 
dom har skött sig utmärkt. Faktiskt. Nej jag har ingenting att klaga på..  jag 
tycker att dom har varit bra.” (Intervju fyra) 
 

Personalens beteende förhindrar delaktighet   

 

Stress 

Två av respondenterna uttryckte att de under vårdtiden upplevt sådan stress hos 

personalen att den hindrade dem från att få kontakt med personalen. Respondenterna 

exemplifierade med händelser från väntetiden på akuten, det vill säga från innan de kom 

upp till den aktuella vårdavdelningen. En beskrivning var att det inte ens gick att 

försöka kommunicera med personalen när de var stressade. En respondent beskrev att 

hen kunde observera stress hos personalen när alla patienter ville ha hjälp samtidigt.  
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”Vissa situationer då så, har dom väl varit kanske lite stressade, sådär att 
liksom alla ringer på en gång.” (Intervju tio)  
 
”Jag var inne måndan’ innan då, å då gällde det att passa sig så man inte bli 
nersprungen där, å de, de hemskt alltså. När en ser att di inte har tid. Å jag 
orkade inte tillexempel sitta. Då frågar man ifall en kan få en säng. (…) Men 
det kom ingen säng.” (Intervju tre) 

 

Nonchalans 

Respondenterna uttryckte besvikelse över dåligt bemötande och över att ha blivit 

nonchalerade, av olika läkare. En respondent beskrev en oro över att bli felbehandlad för 

att den aktuelle läkaren inte lyssnade på vad respondenten hade haft att berätta. En annan 

beskrev att läkarna hade en bristande helhetssyn och att de bara fokuserade på ett problem. 

Respondenten beskrev det som att det var ett problem med att vara multisjuk i vården idag. 

Ett problem som framkom var att en respondent hade behövt kämpa för att bli trodd, i det 

fallet var det en erfarenhet från primärvården som respondenten valde att ta upp. En annan 

respondent beskrev hur hen upplevde att läkarna hänvisade alla hens problem till en 

depression trots att hen förklarade att det var andra saker hen led av. Respondenten beskrev 

även att läkare inte lyssnat på hen och som bara tittat på provsvar och vissa av 

respondentens olika symtom.  

  

”Å sen kommer doktorn in. Åh, väldigt opersonlig ”Hur e det här då?” ja jag 
berättade lite.  ”- Ja men det är bara så med det här , det får vi ta sen” sen 
gick han. Och jag hade mycket fråger.. å ställa va. Han kom ju aldrig sen.. 
utan.. ett sånt bemötande, det reagerar man på.” (Intervju tre) 

 
”Då fick man ju bråka, då va man ju nonchalerad ..att e ”de e ju inge fel på 
dej” Ja.. vårdcentralen, där va’re ju värst. För där kunde dom ju säga så här, 
men ne.. du e ju gammal de här får du räkna med.. Vi kan inte hjälpa dej du 
får inte.. du får söka dej nån annanstans de var ju mer så att man inte var 
välkommen…” (Intervju två) 

 

Bristande empati 

En respondent hade negativa erfarenheter från tidigare vårdtillfällen på andra avdelningar 

där hen hade träffat otrevlig och empatilös personal. Respondenten pratade om upplevelsen 

att vara utsatt och extra skör som patient och om vikten av att vårdpersonal måste vara 

professionell och ha ett trevligt bemötande pågrund av patienternas utsatta position.  

 

”Att dom är ganska kalla och oförskämda ibland och har ingen förståelse. 
Och då blir man.. Du e ju redan ledsen. För du är sjuk. Du är orolig över dig 
själv och är väldigt sjuk.” (Intervju fyra)  
 

Omständigheter och förhållningssätt som förhindrar patienters delaktighet 

 

Hindrande faktorer 

Respondenterna tog upp olika omständigheter och attityder som de beskrev som 

hindrande för möjlighet till delaktighet i vården, både egna upplevelser från 

vårdtillfället och generella omständigheter baserade på tidigare erfarenheter i vården. En 
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respondent hade erfarenhet av att andra patienters auktoritetstro och respekt för läkare 

hindrade dem ifrån att våga ställa frågor och ifrågasätta behandlingar. En annan 

respondent uttryckte besvikelse över att personalen brutit överenskomna löften och att 

de inte fanns till hands när hjälp behövdes. Respondenten bröt då sitt löfte till 

personalen om att inte förflytta sig själv. Andra hindrande faktorer som beskrevs var 

bristande information om vad patienten skulle kunnat vara delaktig i. Att vara för sjuk 

för att orka vara delaktig var också något som lyftes fram som ett hinder. 

 

”Dom hade sagt åt mig att jag fick inte gå själv, utan jag skulle be om hjälp 
och dom skulle titta till mig allt som oftast och det gjorde dom inte. (…) ..jag 
nådde inte den där klockan (…) Och sen då när jag ropade då skrek jag, med 
det hände ingenting… Å, å du vet när man är så trött så man inte orkar sitta 
själv en gång å då, då blir man sur. Ja å sen när dom säger då att ja vi 
kommer snart,(…)  så kommer dom inte. Å då blir det ju timmar. (…) Men då 
gick jag själv och la mej.” (Intervju nio) 
 
”Det är svårt att säga att jag är delaktig för jag vet inte riktigt vad jag skulle 
vara.. delaktig i.” (Intervju åtta) 

  

Patienternas möjligheter att själva styra över och påverka delaktigheten 

 

Överlämna och utlämna sig själv 

Två respondenter beskrev att deras delaktighet i vården inrymdes i att uppsöka och 

därmed överlämna sig själva i sjukvårdens händer. De beskrev valet att uppsöka 

sjukvården som delaktighet och uttryckte att det var en naturlig och accepterad del att 

som patient vara utlämnad. Särskilt när det gällde akutsjukvården. Respondenterna 

uttryckte en hög tilltro till vården och speciellt till läkarna. En av dem hänvisade till 

läkarnas långa utbildning, formella kompetens och att de har tillgången till alla provsvar 

och kan tolka dem, att det därför inte fanns anledning för hen som lekman att ifrågasätta 

läkarnas bedömning. De sa att de själva kunde välja att avbryta sin delaktighet i vården 

genom att lämna sjukhuset i de fall de skulle känna missnöje med eller bristande tilltro 

till sjukvården eller personalen där. 

 

”När de gäller akuta delen? Ja, där tror jag man e utlämnad. Totalt. Om de e 
akut. Där tar man sej bara in på bästa möjliga sätt, till akuten.. sen.. sen den 
delaktighet man kan ge där.. de e väl å förklara symtom. Å där gäller re ju 
verkligen att man har en bra.. akutmottagning.. som eh.. kan ta den 
knapphändiga information man kommer me… och göra en kvick diagnos. Så 
de e svårt att va delaktig när re e akutlägen.” (Intervju två) 

 
”Jo du kan vara med på ett så sätt att du förlitar dig fullt vad läkarna tycker. 
Men det är inte att vara med, då åker du med. (…) ..dom är ju läkare så dom 
vet vad dom gör. Och dom vet. Och dom är ganska bestämda av sig. Så att 
de.. När man väl är på en avdelning så är det lite å åka med. (…) Sen kan man 
ju kliva av tåget och säga det här vill jag inte vara med på alls …alltså i och 
med att man åker till ett sjukhus. (…) Och det, det..ja då får man väl.. eh Om 
det är helt hopplöst gå därifrån och gå till ett annat sjukhus. (…) Eller säga 
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det att jag vill ha en annan läkare. Och på så sätt så ja, där kan man väl styra 
lite.” (Intervju fem) 

 

Ifrågasätta ett sätt att behålla kontroll 

Flera respondenter beskrev hur de använde sig av ifrågasättande som en strategi för att 

behålla kontroll och vara delaktig i den vård som bedrevs. De frågade om antal och 

styrkor på de läkemedel sjuksköterskorna ställde fram till dem. De ställde frågor om de 

undersökningar och den behandling och de läkemedel de ordinerades av läkarna. 

Genom sina frågor fick de genom svaren från personalen en försäkran om att de fick rätt 

behandling och läkemedel utifrån sina egna önskningar och vad de fått ordinerat sedan 

tidigare. Respondenterna beskrev att ifrågasättandet var en del av deras personligheter 

och att de gärna ville vara delaktiga i beslut. 

  

”Jag tycker man ska fråga. Det är så jag funkar. Jag frågar alltid. Men som tur 
är, så är ju jag ganska rivig och säger ifrån.” (Intervju fyra) 

 
”Det är ju just det här med Waran som jag tycker är lite kusligt, som som 
dom tycker att jag ska börja med. Men då sa ju jag det till doktorn att de.. 
de finns ju något annat nu. Ja å så skratta han och sa att du var påläst. Ja, 
ja, ja att jag visste om det. Att det finns något annat.” (Intervju sju) 
 
”Det beror väl lite på en lite själv också.. men det är ju så.. att när jag får 
mediciner så tar ju jag inte bara medicinerna, då slår jag ju upp dom och 
så tittar jag. (…) För att jag tar inte bara.. vad som helst utan.. eftersom 
jag sköter min medicinering hemma så vill jag ha kontroll.. även när jag är 
på sjukhus.” (Intervju sex) 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

En kvalitativ metod med induktiv ansats valdes utifrån att metoden ansågs bäst lämpad till 

syftet (Patton, 2001; Polit & Beck, 2012).  Eftersom syftet med den här studien var att 

beskriva patienters upplevelser av delaktighet i vården så var det önskvärt med en metod 

och en ansats som utgick från just de berättelser respondenterna skulle komma att lämna. 

För att få djupa utförliga svar valdes semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Urval 

Informanterna som kom att delta i studien valdes ut genom kriteriebaserat urval. 

Fördelen med ett sådant urval är att respondenterna väljs ut på ett sätt som gör att de 

sannolikt kommer lämna information som svarar mot syftet (Polit & Beck, 2012). 

Nackdelen är att den som ställer upp kriterierna för urvalet styr vilka som blir 

informanter, vilket kan komma att påverka resultatet. I det här fallet hjälpte 

sjuksköterskor på avdelningen till att identifiera respondenter utifrån urvalskriterierna, 

vilket också kan ha påverkat resultatet. De kan, medvetet eller omedvetet ha lyft fram 

personer som varit mer nöjda med vården än andra. Skillnader i kön och ålder fick en 

bra spridning men ingen av respondenterna hade annan etnisk bakgrund än svensk. Icke 



18 

 

svensktalande personer exkluderades från deltagande i den här studien eftersom det är 

vanskligt att tolka betydelser från ett språk till ett annat. Det är troligt att personer med 

annan etnisk bakgrund än svensk och personer som inte talade och förstod svenska 

språket skulle ha bidragit med annan viktig information om upplevelsen av delaktighet 

vilket kan ses som en brist i resultatet. Samtidigt är antalet respondenter begränsat och 

alla erfarenheter kan inte komma med när kvalitativa intervjustudier genomförs. Det var 

frivilligt för respondenterna att delta i studien vilket kan ha lett till att personer med 

eventuella negativa erfarenheter kan ha valt att inte delta. Tre av tretton tillfrågande 

personer valde att inte bli intervjuade efter att de fått skriftlig information om studien 

(bilaga 2). En person uppgav att det var på grund av tidsbrist då hen väntade transport 

inför hemfärd, en annan person var för trött och en tredje person uppgav inget skäl till 

att inte vilja delta i studien. 

 

Genomförande 

Avsatt tid för intervjuerna var initialt 20-40 minuter men planen ändrades till 10-20 

minuter efter att pilotintervjun genomförts. Eftersom intervjuerna blev kortare än 

planerat genomfördes tio intervjuer istället för åtta för att få ihop ett tillräckligt stort 

material i form av djup och bredd. Tiden för intervjuerna kan ha påverkats negativt av 

att patienterna var på väg hem och att tiden för intervju på det viset per automatik blev 

begränsad. Ett exempel var att en respondent hämtades av en undersköterska i slutet av 

en intervju eftersom respondentens transportör till hemmet stod och väntade i 

korridoren. Frågorna från intervjuguiden var ställda och respondenten uttryckte att allt 

hen ville säga var sagt men kanske hade mer viktig information kunnat komma fram om 

tiden inte begränsats. En annan aspekt av tidspressen var att några av de patienter som 

tillfrågades om deltagande i studien avböjde pågrund av just tidsbrist innan de skulle 

åka till sina hem.    

 

Materialet från pilotintervjun exkluderades från analysen och resultatet eftersom den 

första respondentens svar var knapphändiga. Anledningen kan ha varit att intervjuaren 

var överentusiastisk att intervjuandet var igång, samt över att snabbt ha hittat en 

respondent som ville medverka, men under intervjusituationen var det svårt att hålla 

igång samtalet. Efter pilotintervjun förberedde intervjuaren i enlighet med Kvale och 

Brinkmanns (2009) rekommendationer fler följdfrågor till kommande intervjuer. Under 

de efterföljande intervjutillfällena fick respondenterna längre tid efter varje fråga för 

reflektion och berättande. På det viset framkom större vidd och djup i svaren 

respondenterna gav under intervjuerna.  

 

Ett önskemål från intervjuarens sida var att få en jämn könsfördelning samt 

respondenter med annan etnisk bakgrund än svensk för en större variation i svaren. 

Tyvärr så uppfylldes inte den önskan fullt ut. Vad gäller könsfördelningen så togs svar 

med från tre män och sex kvinnor, när pilotintervjun som gjordes med en manlig 

respondent exkluderats. Ingen av respondenterna hade annan etnisk bakgrund än svensk, 

vilket var en brist men annan etnisk bakgrund var inget kriterium för att få delta i 

studien. En annan typ av urval skulle kunnat tillgodose även den önskan men som 

tidigare nämnts kan inte alla erfarenheter och aspekter komma med i en kvalitativ 

intervju med tiotalet respondenter. Däremot vore det intressant att i framtida studier ta 

reda på om upplevelsen av delaktighet skiljer sig åt för patienter med annan etnisk 

bakgrund än svensk jämfört med resultatet i den här studien.  
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Intervju ett till och med fyra genomfördes i arbetskläder vilket kom att påverka svaren 

på frågorna. Respondenterna besvarade frågor om vårdpersonalen med ”ni”. Detta 

uppmärksammades av intervjuaren under transkriberingsarbetet och resterande 

intervjuer genomfördes därefter i civila kläder. Detta återspeglades i svaren på intervju 

fem till tio genom att patienterna i dessa intervjuer besvarade frågor om vårdpersonalen 

med ”de”. En annan skillnad som uppmärksammades var att respondenterna i de första 

intervjuerna generellt sett pratade mer om läkarna på frågor om sjukvårdspersonalen än 

övriga respondenter. Intervjuaren hade under de första intervjuerna på sina arbetskläder 

en skylt med titeln sjuksköterska och det är troligt att även det påverkade svaren. 

Innehållet i intervju två, tre och fyra bedömdes ändå som användbart eftersom de gav 

uttryck för både positiva och negativa upplevelser av delaktighet inom vården. Men 

faktum kvarstår att omständigheterna under de första intervjuerna har påverkat 

innehållet och därmed resultatet i studien.  

 

Hälso- och sjukvårdens personalkategorier slås i studiens resultat och diskussion ihop 

eftersom det inte fanns någon konsekvent uppdelning mellan de olika 

personalkategorierna under intervjuerna. En del av respondenterna besvarade frågor om 

personalen specifikt med synpunkter på läkarna medan andra relaterade personal enbart 

till sjuksköterskor. Intervjuaren försökte då ställa följdfrågor -specifikt om 

sjuksköterskor och undersköterskor, till de respondenter som mest pratade om läkare. 

Likaså ställdes följdfrågor specifikt om läkare till de respondenter som relaterade 

begreppet personal till att handla om sjuksköterskor. Under intervjuerna framkom 

skillnader mellan patienternas upplevelser av delaktighet med läkare i jämförelse med 

deras upplevelser av delaktighet med sjuksköterskor. Det vore intressant men en 

framtida jämförande studie om patienternas upplevelse av delaktighet i vården med 

fokus på sjuksköterskor i förhållande till deras upplevelser av delaktighet i vården med 

fokus på läkare. 

 

För- och nackdelar med vald analysmetod 

Tidigare kritik som lyfts fram emot metoden innehållsanalys är att det är en ytlig metod 

som inte når ett djup av det material som analyseras samt att metoden bara erbjuder 

sammanfattningar av olika händelser och fenomen (Polit & Beck, 2012). Som 

motargument lyfts fram att beskrivande kvalitativa studier, såsom innehållsanalys, 

genererar resultat som ligger närmare ursprungsdatan än vad metoder som arbetar utefter 

särskilda teorier gör. Graneheim och Lundman (2004) bemöter också kritiken med att 

innehållsanalysens kvalitéer eller brister beror på författarens analytiska förmåga eller 

brister, inte på metoden i sig. Till den här studien användes ett manifest förhållningssätt 

under tolkningen men produkten av beskrivande kvalitativa studier innehåller alltid ett 

visst mått av tolkning.  

 

Trovärdighet och pålitlighet 

Innehållsanalysens trovärdighet beror enligt Graneheim och Lundman (2004) på hur väl 

kategorier och subkategorier täcker data. All fakta som relaterar till forskningsfrågan ska 

ingå i resultatet. Avgränsningen mellan kategorierna är en annan del av en studies 

trovärdighet, likheter och skillnaderna mellan kategorier och subkategorier ska vara tydligt 

avgränsade. Att analysera innehållet i intervjuerna genom hela analysprocessen var en lång 

och krävande process. Arbetet med att skapa subkategorier som innehållsmässigt var unika 

och som samtidigt skilde sig åt från varandra tog tid. Vissa koder liknade varandra och det 

var svårt att dela upp dem i olika subkategorier. Efter flera genomläsningar föll resultatet 

så småningom på plats. Polit och Beck (2012) rekommenderar att de delar av materialet 
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som ska kodas ska bearbetas av fler än en person för att öka trovärdigheten i resultatet. 

Resultatets trovärdighet hade kunnat stärkas av fler personer genomfört analysarbetet 

tillsammans. Forskningsprocessen har under arbetets gång granskats av och diskuterats 

med en forskare i omvårdnadsvetenskap vilket torde ha bidragit till att stärka kvaliteten i 

studien och en ökad trovärdighet. 

 

Angående resultatets trovärdighet så kan möjligheten för respondenterna att fritt svara 

på frågor ha påverkats av att intervjuerna hölls på den avdelning de vårdats på. För att 

minimera detta genomfördes intervjuerna först efter att patienterna vårdats klart ur ett 

medicinskt perspektiv även om de var fysiskt kvar på avdelningen. Intervjuplatsen kan 

ha påverkat resultatet pågrund av respondenternas eventuellt upplevda beroendeposition 

(Polit & Beck, 2012). Alternativet att intervjua respondenterna i sina hem efter 

utskrivning bedömdes inte som realistiskt utifrån tidsramarna för studien. Möjligheten 

att intervjua patienterna på annan plats på sjukhuset undersöktes också men bedömdes 

som en hindrande faktor. Uppskattningen var att färre patienter skulle ha valt att delta 

om de hade behövt ta sig längre bort och avsätta mer tid för en intervju med anledning 

av att de faktiskt var på väg hem. Att intervjua patienterna på avdelningen bedömdes ge 

flest respondenter och därför valde intervjuaren att genomföra intervjuerna där. Att 

respondenterna befunnit sig på avdelningen en tid kan även ha gett dem en viss 

bekvämlighet och skapat trygghet jämfört med om intervjuerna genomförts på annan 

plats. Dessutom fanns erfarenheterna och upplevelserna färskare i minnet direkt i 

anslutning till vårdtillfället, vilket kan tala för en ökad trovärdighet i resultatet.  

 

För att läsaren ska kunna bedöma en studies pålitlighet krävs tydlig redovisning av 

analysprocessen för läsaren (Kvale & Brinkmann, 2009; Graneheim & Lundman, 2004). I 

syfte att skapa transparens och tydlighet har analysstegen beskrivits tydligt. Länken mellan 

datan som hämtats ur intervjuerna och resultatet, det vill säga analysprocessen, har 

exemplifierats med citat och tabeller. Resultatets överförbarhet är en del av om en studie 

kan bedömas som trovärdig eller inte. För att en läsare ska kunna bedöma resultatets 

överförbarhet krävs en noggrann beskrivning av bland annat urval, datainsamlingsprocess 

och dataanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Resultatet har levandegjorts och 

förtydligats med hjälp av ordagranna citat från respondenterna. Pauser, suckar och skratt 

nedtecknades under transkriberingen men togs bort under analysprocessen i syfte att göra 

texten mer läsarvänlig (Kvale & Brinkmann, 2009). I den här studien har dessa delar 

beskrivits.  

 

Övrigt 

Intervjuerna genomfördes på en avdelning där intervjuaren befunnit sig i viss 

beroendeställning till cheferna, pga. anställning inom samma klinik. Beroendeställning är 

en faktor som ska belysas enligt Vetenskapsrådet (2011). Detta kan ha påverkat 

intervjuarens önskan att finna intressanta resultat. Avdelningschefernas inverkan på den 

här studien bedöms ändå som liten eftersom cheferna inte påverkat ämnesval, de har inte 

heller varit involverade i utformning av intervjufrågorna eller i urvalet av respondenterna. 

Vidare så finns inget ekonomiskt intresse att vinna av studiens resultat. När cheferna fick 

information om studiens syfte uttryckte de intresse för att i framtiden ta del av resultaten, 

men de involverade sig inte mer i arbetet med studien än så. 
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Resultatdiskussion 

 

Patienternas syn på begreppet delaktighet 

De inledande frågorna var i de flesta intervjuer frågor om betydelsen av begreppet 

delaktighet i allmänhet och om betydelsen av delaktighet i sjukvården. Flera patienter hade 

till en början svårt att definiera vad delaktighet i vården skulle kunna innebära men det 

som kom fram efter en stunds funderande var samarbete och olika mått av att vara med och 

bestämma. Medbestämmande var även vad respondenterna ansåg att begreppet betydde i 

ett större sammanhang. Resultatet stämmer överens med vad hälso- och sjukvårdspersonal 

räknat in i begreppet patientdelaktighet enligt tidigare forskning (Eldh, Ekman & Ehnfors, 

2010). Däremot skiljer resultatet sig från vad patienterna i nämnda studie ansåg som 

delaktighet, delad kunskap och respekt som betydelser av delaktighet framkom inte i den 

här studien. Respondenternas faktiska upplevelser av delaktighet under vårdtiden framkom 

under intervjuerna och dessa beskrivs under rubrikerna nedan.  

 

Personalen bjuder in till och möjliggör delaktighet 

Dialog, lyhördhet och att tillåta patienterna ta den tid de behöver var tre av de fem 

subkategorier som framkom under intervjuerna. Tidsaspekten togs av respondenterna upp 

som en möjliggörare för delaktighet. De delade med sig av upplevelsen av att få tillåtas ta 

tid i anspråk och av att inte få göra det. Att som patient ges möjlighet att prata och delge 

sina egna erfarenheter upplevdes av respondenterna som något ensidigt positivt. En 

respondent hade under två olika dagar på sjukhuset upplevt två extremer som kan få 

exemplifiera betydelsen av tid. Ena dagen fick respondenten berätta hela sitt livs historia 

för flera doktorer och patienten kände då hög tillit till att läkarna fattade rätt beslut. Den 

andra dagen var respondentens upplevelse att hen inte ens fick avsluta en mening vilket 

respondenten beskrev som en känsla av att vara nonchalerad med en efterföljande oro över 

att läkaren fattade felaktiga beslut på grund av kunskapsbrist. I normalfallet finns inte 

flertalet timmar på tu man hand mellan läkare och patient men patienterna tillåts berätta om 

sina erfarenheter. Även på en akutmottagning eller en akutvårdsavdelning som denna 

studie genomförts på måste patienterna tillåtas tala till punkt och tas på allvar. Kanske är 

det en större utmaning att snabbt samla in information och bekräfta patienten i ett akut 

skede men det betyder inte att det i normalfallet kan väljas bort. 

 

Respondenterna beskrev att de fått berätta om sina erfarenheter och önskemål till läkare 

och sjuksköterskor och de var glada över att personalen hade lyssnat på dem. Dialog är en 

förutsättning för en god kommunikation och för delaktighet.  En förbättrad kommunikation 

och dialog mellan personal och patienter där patienterna involveras i sin vård, har visat sig 

göra vården mer tillförlitlig och säker (Nassaralla et al., 2009). Ett exempel från nämnda 

studie var att personal och patienter fastställde medicinlistorna tillsammans, dessa visade 

sig sedan ha högre tillförlitlighet och patienterna följde dem i högre grad än i de fall då 

läkarna skrev dem i enskildhet. 

 

Patienters behov av information för att kunna bli delaktiga i sin vård har belysts i tidigare 

forskning (Frank, Asp, Dahlberg, 2009; Eldh, Ekman & Ehnfors, 2010). Resultatet från 

den här studien går i linje med tidigare forskningsresultat. En för patienterna förståelig 

information om vad som ska komma att hända, om provsvar, om kommande 

undersökningar och om avdelningens rutiner och hålltider är en förutsättning för att 

patienten ska uppleva delaktighet. Informationen skapar även lugn och en känsla av 

kontroll hos patienten. En respondent uttryckte glädje och tacksamhet över att personalen 

berättade och förklarade så att hen förstod vilket på ett sätt kan ses som något positivt. En 
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annan aspekt är att det är intressant att patienten lyfte upp begriplig information från läkare 

och sjuksköterskor som någonting särskilt och beundransvärt, det väcker frågor. Vad har 

patienten varit med om tidigare? Vad för information har hen fått vid tidigare 

vårdtillfällen?  Att få information om sitt hälso- och sjukdomstillstånd är en lagstadgad 

rättighet för patienterna och det är personalens skyldighet att försäkra sig om att patienten 

förstått informationen som lämnats (SFS 2014:821). Larsson, Sahlsten, Segesten och Plos 

(2011) hävdar att det bara är när makt delas genom god kommunikation och gemensamma 

mål som tillit och delaktighet kan uppnås mellan vårdare och patient.  

 

Den femte subkategorin handlar om vänlighet. Larsson, Sahlsten, Segesten och Plos (2011) 

menar att en trygg emotionell miljö där patienterna kan uttrycka sin individuallitet och 

behålla kontrollen över sig själva är viktiga mål för sjukvårdspersonalen att sträva mot för 

att patienter ska kunna uppnå delaktighet. I resultatet från den här intervjustudien framkom 

att respondenterna upplevt personalen som vänlig och tillmötesgående överlag, vilket ska 

ses som en styrka för avdelningen där studien genomfördes. En av respondenterna beskrev 

att utan vänligt bemötande så varken vågar eller vill patienterna vara delaktiga med 

personalen. 

 

Personalens beteende förhindrar delaktighet   

Patientundersökningar inom akutsjukvård har visat att patienterna upplevt att de 

tvingats kämpa för sin möjlighet till delaktighet i akutsjukvården. Långa väntetider och 

brist på personal har beskrivits som orsaker bakom patienternas missnöje med 

akutsjukvården (Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2006). Patienterna i den här studien 

hade med sig erfarenheter av stress och personalbrist från sin väntetid på akuten innan 

de kom till akutvårdavdelningen. Stressen hos personalen beskrevs som en mur, nästan 

som ett fysiskt hinder för kommunikation. Stress hos personalen förhindrar delaktighet 

på ett passivt vis eftersom stressen skapar en barriär mot patienterna. Aiken et al. (2012) 

har i en internationell studie undersökt patientnöjdhet och jämfört den med 

personal(sjuksköterske-) nöjdhet. Resultaten i jämförelsen visade att i de fall 

sjuksköterskorna hade tid för patienterna, trivdes på sina arbetsplatser och inte var 

utbrända trivdes också patienterna i högre utsträckning. En förbättrad arbetsmiljö skulle 

med det synsättet även påverka patientnöjdheten och patienters möjlighet till delaktighet 

i sjukvården i positiv riktning. 

 

Nonchalans och empatilöshet från personalens sida förhindrar aktivt patienternas möjlighet 

till delaktighet. En av respondenterna hade vid tidigare vårdtillfälle upplevt 

sjukvårdspersonalen som kall, empatilös och otrevlig. Respondenten pratade en lång stund 

om sina erfarenheter och underströk att ett sådant bemötande inte är acceptabelt. 

Respondenten sa att som personal måste du agera professionellt och enligt respondenten 

krävs även empati och värme. Ingen av respondenterna uttryckte att de hade upplevt 

bristande empati från personalen under det aktuella vårdtillfället. Det kan ha varit så men 

det kan också ha varit så att respondenterna inte ville eller vågade ta upp ett eventuellt 

sådant förhållande eftersom de fortfarande befann sig på vårdavdelningen. Däremot tog 

några upp att de upplevde sig ha blivit nonchalant bemötta, att läkare inte lyssnat på dem 

och att sjuksköterskor och undersköterskor inte kommit fast de lovat. Brister finns i vården 

och det är viktigt att sjukvårdspersonal vågar se dem och arbeta med att minimera dem. 

Eldh, Ehnfors och Ekman (2004) beskriver bristande förståelse från personalen och 

avsaknad av relation mellan patient och personal som två av de största hindren för 

delaktighet. Larsson, Sahlsten, Segesten och Plos (2011) belyser även de hur personalens 

attityder kan förhindra delaktighet.  
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Omständigheter och förhållningssätt som förhindrar patienters delaktighet 

Respondenterna beskrev auktoritetstro som ett möjligt hinder för delaktighet, att respekten 

för sjuksköterskor och läkare skulle kunna förhindra patienter från att ifrågasätta beslut och 

fråga när de inte förstod. Det intressanta här var att ingen av respondenterna som lyfte den 

här aspekten själva upplevt det, däremot oroade de sig över andra och de menade att de 

bevittnat ett sådant beteende hos medpatienter. Det är rimligt att anta att så var fallet 

eftersom det kanske krävs ett visst mått av mod och engagemang för att ställa upp i en 

intervjustudie och dela med sig av sina tankar. Florin, Ehrenberg, och Ehnfors (2008) 

menar att patienters önskemål vad gäller delaktighet i vården skiljer sig åt avsevärt 

beroende på vem som tillfrågas. De hävdar dessutom i likhet med Vestala och Frisman 

(2013) att en majoritet av patienterna vill ha en passiv roll vad gäller beslutsfattande inom 

vården. Även Muntlin, Gunningberg och Carlsson (2006) är inne på samma linje men de 

hävdar att det främst gäller för äldre patienter, patienter över 70 års ålder. Patientens eller 

med andra ord en persons val att inte vilja fatta beslut om sin sjukvård måste alltså också 

tas i beaktande och respekteras. Alla respondenter utom en i den här studien uttryckte att 

de ville vara delaktiga i sin vård och den som inte uttryckte vilja till delaktighet gjorde det 

för att hen upplevde delaktighet som en omöjlighet. Det är rimligt att anta att de patienter 

som önskade ett passivt deltagande i vården hade ett mindre intresse av att delta i studien 

och prata om delaktighet som fenomen, vilket ska tas i beaktande när resultatet läses. 

 

Att vara för sjuk för att orka delta togs även det upp som ett hinder för delaktighet under 

intervjuerna. Även detta resultat går i linje med tidigare forskning som beskriver nämnda 

hinder som patientens möte med sin egen oförmåga (Larsson, Sahlsten, Segesten och Plos 

(2011). Patienternas önskan till delaktighet beskrivs av Eldh, Ehnfors och Ekman (2004) 

som en process som är föränderlig över tid. I akutsjukvården kan patienternas tillstånd 

ändras snabbt och därför är det viktigt att aktualisera frågan om delaktighet med 

patienterna kontinuerligt. Den patient som var för trött för att medverka vårddag ett kanske 

vill vara med i alla beslut vårddag två eller tre. 

 

Patienternas möjligheter att själva styra över och påverka delaktigheten 

Frågan om vad patienterna själva skulle kunna gör för att öka sin delaktighet besvarades 

med två helt skiljda förhållningssätt. Det ena handlade om att delaktighet i vården både 

började och slutade med att patienten själv uppsökte vård och i och med det överlämnade 

sig åt läkarnas expertis. Det andra handlade om att försäkra sig om sin delaktighet under 

hela vårdtiden genom att ställa frågor om mediciner, behandlingar och planer kontinuerligt. 

Även om urvalet var litet så syntes en tydlig köns- och åldersskillnad här. Män i arbetsför 

ålder menade att delaktigheten låg i att söka sig till vården, de uttryckte även en stor tillit 

till läkarnas kompetens. Pensionerade kvinnor berättade att de använde sig av strategin att 

ifrågasätta. Fyndet stöds av en studie som pekar på att kvinnor i högre grad än män vill 

vara uttalat delaktiga i sin vård (Florin, Ehrenberg, & Ehnfors, 2008).  
 

Övriga reflektioner 

Sverige ligger som tidigare nämnts i botten i jämförelse med andra likvärdiga länder 

vad gäller patienters delaktighet i vården (Osborn, Moulds, Squires, Doty & Anderson, 

2014). Inom svensk akutsjukvården är patienternas upplevelse att de tvingas kämpa för 

sin möjlighet till delaktighet (Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2006).  Frågan om 

patienternas ställning och inflytande har flyttats upp på dagordningen i och med den nya 

patientlagen som kom i år (SFS 2014:821). Parallellt med debatten om en ökad patient 

delaktighet i vården finns begreppet personcentrerad vård (Ekman et al., 2011). Tanken 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ekman%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21764386
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med att använda sig av begreppet personcentrerad vård är att sätta ytterligare fokus på 

personer med sjukdomar istället för diagnoserna hos patienter. Centrum för forskning på 

personcentrerad vård finns i Sverige idag vid Göteborgs universitet och forskarna där 

har konstaterat att kunskapen om att patienten ska stå i centrum och vara 

medbestämmande redan idag finns bland personalen i hälso- och sjukvården men att 

arbetet sker sporadiskt. För att implementera synsättet i praktiken har forskarna 

föreslagit tre steg. Ett: låt patienterna berätta om sina erfarenheter och problem och 

lyssna på patientens berättelser. Två: Dela beslutsfattandet med patienten. Tre: 

Dokumentera patientens berättelser, åsikter och val och gör dokumenten levande. 

Synsättet är intressant och perspektivet viktigt. Däremot kan inte ansvaret för 

delaktighet läggas på patienterna utan det ligger hos hälso- och sjukvårdens personal. 

Sjuksköterskor kan, som tidigare nämnts med sin kunskap och i sin yrkesroll både 

förstärka och försvaga patientens möjlighet till makt och inflytande i vården. Utifrån 

sjuksköterskans ansvarsbeskrivning (Socialstyrelsen; 205:105) och patientlagen (SFS 

2014:821) är det tydligt att sjuksköterskor ska arbeta för att öka patientens förståelse 

och delaktighet i hälso- och sjukvården.  

 

Även läkarna har en viktig roll vad gäller att göra patienterna delaktiga i vården 

eftersom de är ytterst ansvariga för patienternas hälsa under vårdtiden. Tillskillnad från 

sjuksköterskeprofessionen så saknas en nationell kompetensbeskrivning för 

läkarprofessionen (Sveriges läkarförbund, 2012). Läkarnas fokus ligger ofta, som en 

respondent uttryckte det i studien, på diagnoser och symtom och patienten som person 

riskeras med det fokuset att tappas bort. Oavsett hur det sett ut i vården tidigare så måste 

också läkarkåren ta till sig och följa den nya patientlagen där delaktighet är en central 

del. 
 

Respondenterna i studien hade generellt sett lägre förväntningar på delaktighet inom 

akutsjukvården än på delaktighet inom övrig sjukvård, vilket överensstämmer med tidigare 

forskning (Muntlin, Gunningberg och Carlsson, 2006). Det är ett faktum att det i vissa fall 

varken finns tid eller möjlighet att diskutera med eller engagera patienterna i vården under 

akuta förlopp, men så är det långt ifrån alltid. Patienternas lägre förväntning på delaktighet 

får aldrig bli en ursäkt för dålig eller bristande information och kommunikation från 

personalens sida. I de fall där tid saknas för dialog finns alltid tid för och möjlighet till 

tydlig och direkt riktad information till patienten så att hen har en chans att vara med på 

vad som händer. 

 

Slutsats  

 

Delaktighet inom akutsjukvården är ingen självklarhet varken för personalen eller för 

patienterna. För att delaktighet ska uppstå krävs vilja från båda parter. En förutsättning 

för medbestämmande är tid för möten och samtal och ansvaret för att skapa dialog 

ligger hos personalen. Patienter har olika åsikter om de överhuvudtaget vill vara 

delaktiga i beslut om sjukvården eller inte, vilket också måste respekteras. Information 

är en grundförutsättning för delaktighet och alla patienter har rätt till förståelig 

information om sitt hälso- och sjukdomstillstånd. Stress och tidsbrist är reella hinder i 

vården idag, men det finns fortfarande mycket personalen kan göra för att möjliggöra 

delaktighet för patienterna. Ett vänligt bemötande, lyhördhet för sjukdomshistoria, 

symtom och för patienternas åsikter är några delar. Med information om vad som 

planeras och om vad som händer runt patienterna så har stora delar av patienternas 

förväntningar på delaktighet i akutsjukvården uppnåtts. Förutsättningarna i 
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akutsjukvården får aldrig bli en ursäkt för arbetet med att öka patienters delaktighet. 

Möjligheter till delaktighet finns i stort och smått, i allt ifrån kontinuerlig information 

till beslut om undersökningar och behandling. Vissa patienter vill veta allt och vara med 

i alla beslut medan andra helst bara följer med. Det är hälso- och sjukvårdspersonalens 

uppgift att bjuda in patienterna till att bli delaktiga i vården men valet på nivå av 

delaktighet är alltid patientens. 

Klinisk tillämpbarhet  

 

Möjligheter att bjuda in patienterna till delaktighet finns hela tiden inom sjukvården, 

både till stora och till små beslut. Det gäller även inom akutsjukvården. Nyckeln handlar 

om respekt för patienterna som personer och lyhördhet för deras individuella behov och 

önskemål. Tid behövs för information, frågor, dialog och medbestämmande. I och med 

den nya patientlagen som togs i bruk första januari 2015 tydliggörs att det är hälso- och 

sjukvårdspersonalens ansvar att försäkra sig om att patienterna blir delaktiga i sin vård 

och att patienterna förstår den information de får om sitt hälso- och sjukdomstillstånd 

samt om de behandlingar och interventioner de väljer att delta i eller avstå ifrån.  

 

Den kunskap som framkommit i den här studien är lämplig att använda i utbildning för 

sjuksköterskor, läkare och undersköterskor inom den akuta kontexten. Resultatet från 

studien kommer att spridas på den klinik där studien genomförts genom muntlig och 

skriftlig information till chefer, samt genom utbildning av medarbetare och studenter. 
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Bilaga 1 

 

 

 

Intervjuguide: Patientens upplevelse av delaktighet i vården på en 

akutvårdsavdelning 
 

 

Formalia; namn, ålder, antal vårddygn och inläggningsorsak. 

 

 

1. Kan du beskriva bemötandet du fått av personalen här på avdelningen? 

 

 

2. Vill du berätta något om vad delaktighet innebär för dig? 

 

 

3. Vad är din upplevelse av delaktighet i vården här på avdelningen? 

 

 

4. Har du några förslag kring vad vårdpersonal skulle kunna göra för att få dig att 

känna dig mer delaktig i vården?  

 

 

5. Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

- Ett stort tack för din medverkan! 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 

Vill du vara med i en intervju om patienters upplevelse av delaktighet i 

vården?  
 

 

Studiens bakgrund och syfte: 

Som patient ska du stå du i centrum för den sjukvård som bedrivs. Undersökningar om 

vården görs kontinuerligt genom enkäter med fasta svarsalternativ. Den här studien syftar 

till ökad förståelse kring patientens upplevelse av delaktighet i vården. Du är en av dem 

som tillfrågas. Hur har du som patient upplevt din möjlighet till delaktighet i vården under 

den här vårdtiden? Studien genomförs med verksamhetschefs och avdelningschefs 

godkännande. Jag som genomför studien och intervjuerna är legitimerad sjuksköterska. Jag 

studerar magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap med inriktning akutsjukvård vid 

Sophiahemmets högskola. 

 

Förfrågan om deltagande 

Studien kommer att genomföras på den medicinska akutvårdavdelning där du befinner dig 

just nu. Jag önskar ditt deltagande i den här studien eftersom du vårdats som patient på den 

här avdelningen. 

 

Hur går studien till? 

En intervju kommer att hållas med dig i ett avskilt rum på avdelningen efter att du blivit 

bedömd som medicinskt färdigvårdad på den här avdelningen. Intervjun kommer att hållas 

av en legitimerad sjuksköterska som inte tagit del i vården av dig under detta vårdtillfälle. 

Intervjun beräknas ta ca 10 min och samtalet kommer att spelas in på diktafon eller med 

hjälp av likvärdig apparatur.  

 

Vilka är riskerna? 

Du kommer inte att utsättas för några fysiska risker. Men om du under intervjun upplever 

någon form av obehag så kan du när som helst välja att avböja att svara på frågor. Du kan 

även helt avbryta ditt deltagande i intervjun och studien utan vidare förklaring. 

 

Hantering av data och sekretess 
Den intervju som du deltar i kommer att transkriberas (nedskrivas ordagrant). När 

intervjun nedtecknats raderas ljudfilen. Allt material från intervjun kommer att 

avidentifieras och kodas, så att svaren inte kan kopplas ihop med dig som person. Dina 

svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dina uppgifter. Allt material 

kommer att hanteras enligt personuppgiftslagen (SFS, 1998:204). Personuppgiftsansvarig 

är intervjuaren, se kontaktuppgifter nedan. Materialet som samlas in kommer endast att 

används till denna studie och presenteras i samband med den. Inget material kommer att 

lämnas vidare till vare sig myndigheter eller intressen.  

 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Resultatet av studien kommer att läggas fram i en magisteruppsats vid Sofiahemmets 

Högskola. Därefter är det tänkt att verksamhetschefen och personalen på avdelningen ska 

få del av resultatet, detta kommer att ske tidigast försommaren 2014.  

 



 

 

Frivillighet 
Deltagande i studien är frivilligt och du har rätt att när som helst under intervjun avbryta 

din medverkan. Du har även rätt och möjlighet att när som helst under den tid då studien 

pågår avbryta ditt deltagande. Det gör du genom att meddela intervjuaren nedan. Om du 

väljer att avbryta ditt deltagande raderas den inspelade intervjun som hållits med dig och 

alla uppgifter du kan tänkas ha lämnat tas bort från studien i sin helhet. 

 

Försäkring och ersättning  

Ingen ekonomisk ersättning eller kompensation kommer att utbetalas för deltagande i 

studien. 

 

Ansvariga 
Vid eventuella frågor om studien och ditt deltagande, eller resultaten är du välkommen att 

kontakta någon av oss: 

 
 

Leg. sjuksköterska och intervjuare:      Handledare:    

NN             NN                                       

mail@dress   mail@dress 

Tel arb. XX    tel: XX  

 

_________________________________________________________________________ 

 

Samtyckesformulär till deltagande i studie om patienters upplevelse av delaktighet i 

vården på en akutvårdavdelning. 

 

Jag bekräftar härmed att jag tagit del av given skriftlig och muntlig information och att jag 

förstått vad studien, dess ändamål och mitt deltagande i densamma innebär. Jag är 

medveten om hur mina personuppgifter behandlas och att dessa på inte kommer att spridas 

vidare till någon tredje part. Samt att uppgifterna jag lämnat även i övrigt kommer att 

användas i enlighet med personuppgiftslagen. 

 

Jag är även medveten om att mitt deltagande i studien sker helt frivilligt. Jag kan när som 

helst under den tid studien pågår, välja att avbryta mitt deltagande utan förklaring. Jag är 

införstådd med att studiens ansvariga står till förfogande för ev. frågor eller andra 

spörsmål. 

 

 

 

 

Datum och Ort: ________________________________ 

 

 

 

Namnunderskrift: _______________________________     

 

 

 

Namnförtydligande: _____________________________ 


