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Sammanfattning 
Bakgrund: Patientdelaktighet inom vården är en central del i att kunna uppnå en 
god omvårdnad. Forskning visar på att bättre resultat uppnås om patienter görs 
delaktiga i den egna vården och delaktighet är även nödvändigt för att vårdpersonal 
ska kunna säkerställa att vården som ges blir av god kvalité. Vårdpersonal behöver 
vara medvetna om att deras tillvägagångssätt i mötet med patienten påverkar viljan 
och möjligheten till att aktivt delta. En brist på kunskap gällande de fördelar som 
patientdelaktigheten har är en central orsak till att patienter inte blir involverade. 
Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelse av delaktighet inom primärvården. 
Metod: Denna litteraturstudie är sammanställd utifrån nio stycken kvalitativa 
artiklar från databaserna PubMed, Psycinfo och Cinahl Complete. HKR:s 
granskningsmall användes för att granska det valda artiklarna och analysen 
genomfördes utifrån Fribergs analysmodell. Resultat: Patienters upplevelser av 
delaktighet inom primärvården resulterade i tre huvudkategorier, dessa var: 
Faktorer som påverkar delaktigheten, Patientens roll i vården samt Samspelet med 
vårdgivaren. Diskussion: Metoddiskussionen är skriven baserad på Shentons 
(2004) fyra trovärdighetsbegrepp. I resultatdiskussionen diskuteras tre fynd från 
studien, Att ha eget ansvar och autonomi, Kommunikation, tillit och respekt samt 
Negativa aspekter relaterat till aktivt deltagande. Dessa diskuteras ur ett etiskt 
perspektiv, utifrån ett hållbarhetsperspektiv baserat på de globala målen och utifrån 
Ekmans modell (2014).  
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Abstract 
Background: Patientparticipation in care is a central part of being able to achieve 
good nursing care. Research shows that better results are achieved if patients are 
involved in their own care and participation is also necessary for the provider to be 
able to ensure that the care provided is of good quality. Caregivers need to be aware 
that their approach in meeting the patient affects the willingness and opportunity to 
actively participate. A lack of knowledge about the benefits of patient participation 
is a key reason why patients are not involved. Aim: The aim was to shed light on 
patients' experience of participation in primary care. Method: This literature study 
is compiled on the basis of nine qualitative articles from the databases PubMed, 
Psycinfo and Cinahl Complete. HKR's review template was used to review the 
selected articles and the analysis was performed based on Friberg's analysis model. 
Results: Patients' experiences of participation in primary care resulted in three main 
categories, these were: Factors that affect participation, The patient's role in care 
and Interaction with the caregiver. Discussion: The method discussion is written 
based on Shenton's (2004) four concepts of credibility. The results discussion 
discusses three findings from the study, Having own responsibility and autonomy, 
Communication, trust and respect and Negative aspects related to active 
participation. These are discussed from an ethical perspective, from a sustainability 
perspective based on the global goals and from Ekmans model (2014). 
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Inledning 
Patientdelaktighet kan ses som en viktig del i att uppnå en god omvårdnad. Därför 

är det betydelsefullt att belysa och uppmärksamma denna då det vidare kan resultera 

i att patienten ses som en medskapare av den egna vården (Florin, 2019). Genom 

att öka patientdelaktigheten kan vårdpersonal lättare ta del av patientens egna 

synpunkter, vilket är viktigt vid omvårdnad och behandling (Florin, 2019).  

Patienters möjlighet till att vara delaktiga i den egna vården är något som är 

lagstadgat (Patientlagen, 2014). I Patientlagen (2014:821) står det skrivet att vården 

ska utformas och genomföras i samråd med patienten, samt utifrån patientens egna 

önskemål och förutsättningar. Patienten ska själv få utföra vissa vård- eller 

behandlingsåtgärder.  

Primärvården är det första ledet i vårdkedjan och ska finnas tillgänglig för 

befolkningen samt kunna arbeta förebyggande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2020A).  Det förebyggande arbetet syftar bland annat till att stärka patienten till en 

god hälsa genom ett hälsofrämjande synsätt (Svensk sjuksköterskeförening, 

2020A). För att primärvården ska kunna stärka patienten förutsätter detta att 

vårdpersonalen utgår från en helhetssyn där patienten tillsammans med 

vårdpersonalen utformar en hälsoplan på evidensbaserad grund (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2020B).  

Samarbetet mellan vårdpersonal och patient bidrar till ökad patientdelaktighet. 

Detta anses vara en given del i mötet mellan patient och vårdpersonal för att 

delaktiggöra patienterna i den egna vården, och framförallt inom primärvården där 

patienterna behöver stödjas i exempelvis egenvård. 

Bakgrund 
Delaktighet 
Delaktighet är ett begrepp där grundbetydelsen är inflytande samt aktiv medverkan 

(Sandman & Kjellström, 2018). I vården är delaktighet ett sätt att skapa utrymme 

och visa respekt för patientens autonomi. Att en patient får vara delaktig i den egna 
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vården innebär att denne i viss mån får vara med att ta beslut och utföra den vård 

som hen är i behov utav (Sandman & Kjellström, 2018).  
Att engagera patienter har blivit en viktig del i vården runt om i världen. Forskning 

tyder på att omvårdnaden kan anpassas efter det som passar patienternas preferenser 

och behov, förutsatt att patienterna görs delaktiga i den egna vården. Detta leder i 

sin tur till bättre resultat (Clavel et. al 2021).  

En förutsättning för att en person ska kunna göras delaktig är att denne är 

välinformerad om sin sjukdom samt olika behandlingsalternativ. Genom en ökad 

förståelse för sin sjukdom kan man anta att patienten vill vara med och fatta de 

beslut som tas, men så är inte alltid fallet (Lilja Andersson, 2012). Det finns olika 

faktorer som kan påverka viljan till att vara delaktig i den egna vården. En studie 

som gjorts visar att viljan till delaktighet dels påverkas av individens sjukdom och 

dess allvarlighetsgrad, men att det även är relaterat till personliga egenskaper hos 

patienten samt relationen till vårdpersonalen (Thompson 2007). Annan forskning 

visar däremot på att behandlingsresultaten gynnas och blir bättre om patienten 

gjorts delaktig i den egna vården (Lilja Andersson, 2012).  

Patientdelaktighet definieras enligt fyra kännetecken (Sahlsten et al. 2008). Det 

första är att en relation måste etableras, denna ska bestå av respekt och tillit. När 

vårdpersonalen skapar en relation eller ett partnerskap med patienterna 

sammanlänkas patienters förväntningar med vad de faktiskt upplever under sin 

vårdtid (Clavel et. al 2021). Med andra ord lever vården upp till patienternas 

förväntningar. Det andra kännetecknet är att personalen måste ge patienten 

möjlighet till viss makt eller kontroll. Den tredje delen handlar om att information 

och kunskap behöver delas mellan parterna. Vårdpersonalen behöver få kunskap 

gällande patientens synpunkter samt förväntningar. De behöver även förmedla 

anpassad information som är meningsfull för patienten för att möjliggöra 

delaktighet. Det sista kännetecknet beskrivs som ett ömsesidigt engagemang från 

båda parterna gällande intellektuella eller fysiska aktiviteter (Sahlsten et al. 2008).  

Att patienter är delaktiga i den egna vården är av betydelse för att vårdpersonal ska 

kunna säkerställa en god kvalitet på vården. (Jiang et. al. 2021). Vikten av 

patientdelaktighet är till exempel tydlig när det kommer till kroniska sjukdomar och 

beslutsfattande vid behandling (Jiang et. al. 2021). Patienternas roll är betydelsefull 
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både på individuell nivå och för hela organisationen (Jiang et. al. 2021). På 

individuell nivå är det viktigt att patienterna får den grundläggande information de 

behöver för att kunna vara delaktig i målsättning och beslutsfattande kring den egna 

vården. På organisationsnivå är patienternas upplevelse av delaktighet av stor 

betydelse för att vårdpersonal ska kunna förbättra vården  (Jiang et. al. 2021). 

Otillräcklig kommunikation med patienterna leder till försämrad patientdelaktighet 

då varken information från vårdpersonalen eller patienternas upplevelse kring sin 

vård framkommer (Jiang et. al. 2021). Jiang et al (2021) menar att få patienter är 

delaktiga i planering och utvärdering av den egna vården. En brist på förståelse för 

patientdelaktighetens fördelar är en central orsak till att patienter inte blir 

involverade i sin vård. Denna bristande patientdelaktighet tyder på ett stort behov 

av att främja relationen mellan sjuksköterska och patient. Detta görs genom att 

uppmuntra, utbilda och stödja patienterna till delaktighet (Jiang et. al. 2021). 

Primärvård 
Primärvården är en del av öppenvården och täcker den hälso- och sjukvård som 

svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, 

omvårdnad, förebyggande arbete samt rehabilitering (Socialstyrelsen, 2016). 

Vården avser de vårdbehov som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska 

resurser. Primärvården ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda vård utan 

begränsningar när det kommer till sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Vad som 

ingår i primärvårdens uppdrag är upp till varje landsting att bestämma. Detta då det 

skiljer sig i vilka insatser som kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser. 

Självstyret som innebär en stor frihet i hur hälso- och sjukvården ska organiseras 

beror på att det inte är lagstadgat vad som ingår i uppdraget (Socialstyrelsen, 2016).  

I en lagrådsremiss om ökad kontinuitet och effektivitet i vården föreslår regeringen 

ett förbättringsarbete inom primärvården. Denna lagrådsremiss är ett utkast med 

förslag till lagtext. I detta utkast finns det utformat inriktningsmål som fokuserar på 

bland annat delaktighet. Målet är att patienten ska vara delaktig utifrån sina egna 

förutsättningar (Regeringen, 2021). 
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Sjuksköterskans roll i den personcentrerade vården 

Som sjuksköterska har man ett ansvar att skapa förutsättningar för 

patientdelaktighet (Eldh, 2019). Det är patienten själv som besitter kunskap om sina 

individuella behov, resurser samt förväntningar (Socialstyrelsen, 2020). Genom att 

som sjuksköterska respektera patientens kunskap samt tidigare erfarenheter och ser 

dessa som en resurs, så kan förutsättningar för patientdelaktighet skapas (Eldh, 

2019). Att lyssna på personens egen berättelse och utgå från denna i planeringen 

och genomförandet av vården är en stor del i att arbeta personcentrerat. 

Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2020C). Ekman (2014) har tagit fram en modell för 

personcentrerad vård. Ekman beskriver personcentrerad vård som en process där 

individers möjligheter och livskraft beaktas trots svår sjukdom. Processen 

innehåller tre olika delar. Den första delen är Patientens berättelse, denna utgår från 

att sjuksköterskan lyssnar på patientens egna berättelse och försöker skapa sig en 

förståelse för hur ohälsan påverkar vardagen. Har identifieras inte bara behov utan 

även patientens vilja, möjligheter samt resurser. Den andra delen i processen 

handlar om Att skapa ett partnerskap. Med partnerskap menas ett teamarbete mellan 

sjuksköterskan, patienten samt närstående och närståendevårdare. Här handlar det 

om att båda parterna delar med sig av information, denna process kan ses som ett 

ömsesidigt delande och beroende av varandra. Här är även ömsesidig respekt för 

varandras kunskap en central del. Den tredje och sista delen är Säkerställandet av 

den planerade vården - dokumentation. Vid personcentrerad vård innehåller 

journalen inte enbart dokumentation gällande kroppsliga förändringar utan även en 

förståelse som går djupare än det fysiska. Denna djupare förståelse ska finnas med 

i en hälsoplan som ska vara baserad på partnerskapet samt patientberättelsen. 

Hälsoplanen gör det möjligt att få en helhetsbild och ska gå att dokumentera i 

patientjournalen samt vara tillgänglig för patienten och relevant vårdpersonal 

(Ekman, 2014). För att främja delaktighet behöver kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och patienten fungera. Patienten måste få relevant information om 

sin vård, behandling och potentiella risker som kan finnas, detta då delaktighet 

kräver kunskap (Socialstyrelsen, 2020). Sjuksköterskan kan genom att se till att 

patienten är välinformerad även öka patientsäkerheten då de patienter som är väl 
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insatta i sin vård lättare kan uppmärksamma eventuella avvikelser så dessa kan 

åtgärdas (Socialstyrelsen, 2020).  

Problematisering  
Problematiken som finns relaterat till patientinvolvering beskrivs i en studie där 

författarna menar att trots att sjuksköterskor förstår vikten av patientdelaktighet är 

det vanligt att de många gånger vänder sig till patientens närstående för synpunkter, 

istället för att vända sig direkt till patienten (Tobiano et. al 2015). Sjuksköterskor 

uppfattas även som upptagna och ointresserade av att bygga en relation, något som 

krävs för att göra patienten delaktig (Tobiano et. al 2015).  En del patienter upplever 

även att deras åsikt inte är av betydelse och att de tilldelas en passiv roll utan 

möjlighet till delaktighet (Jiang et. al 2021). Detta tyder på att delaktigheten i 

vården inte sker tillräckligt ofta i praktiken (Tobiano et. al 2015). När 

vårdpersonalen istället var uppmuntrande och respektfulla så kunde delaktigheten 

främjas och särskilt informationsutbytet. Sjuksköterskor måste därför vara 

medvetna om att deras handlingssätt kan ha en direkt inverkan på förutsättningarna 

för patientdelaktigheten (Tobiano et. al 2015). Det är därför av betydelse att belysa 

patienters upplevelser av patientdelaktighet för att denna ska kunna förbättras.  

 

Syfte 
Syftet var att belysa patienters upplevelse av delaktighet i sin vård inom 

primärvården. 

 

Metod 

Design 
Den här studien är en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. 

Det är lämpligt att använda en kvalitativ metod då förståelsen för personers 

upplevelser studeras (Henricsson & Billhult, 2017). En litteraturöversikt är en 

översikt av områden som tidigare studerats (Friberg, 2017). Vid en litteraturstudie 
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är syftet att sammanställa befintlig forskning inom det valda området (Rosén, 

2017). 

Sökvägar och urval 
Utifrån syftet bestämdes nyckelbegreppen patient, upplevelse, delaktighet och 

primärvård som sedan översattes till engelska och synonymer för nyckelbegreppen 

hittades. Detta gjordes med hjälp av Svensk MeSH som fungerar som en medicinsk 

ordbok med över 26000 ord (Karlsson, 2017). Svensk MeSH används i exempelvis 

databasen PubMed, men är även en bra startpunkt för att söka i andra databaser 

(Karolinska institutet, 2021).  En pilotsökning gjordes för att kontrollera att det 

fanns tillräckligt med relevanta artiklar för det valda syftet. Sökningarna gjordes i 

databasen Cinahl Complete eftersom den består av material inom omvårdnad, 

fysioterapi och arbetsterapi (Karlsson, 2017). Sökningar gjordes även i PubMed 

som innehåller material om bland annat omvårdnad och medicin samt PsycInfo som 

består av material inom beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2017). I 

sökningen tillämpades trunkering i databaserna Cinahl och Psycinfo för att få fram 

flera böjningar av sökordet (Karlsson, 2017). Ett exempel på ett sökord med 

trunkering är experienc*. I Pubmed användes inga trunkeringar då detta inte finns 

som alternativ i databasen. Även frassökningar gjordes för att hålla samman två ord 

i en sökning (Karlsson, 2017) Ett exempel på en frassökning är “Primary care”. 

Både fritext och ämnesord användes och framtogs med hjälp av bland annat Cinahl 

headings och MeSH Terms i Pubmed. Ämnesord beskriver artikelns huvudsakliga 

innehåll och används för att få en mer specifik sökning (Karlsson, 2017). I varje 

block användes flera ord som sattes ihop med hjälp av booleska operatorer. 

Eftersom varje block bestod av synonymer användes den booleska operatorn OR 

mellan varje sökord. Denna används för att öka bredden på sökningen. I den 

slutgiltiga sökningen med alla fyra block användes AND som begränsar och 

specificerar sökningen (Karlsson, 2017). En sökning i Cinahl  gjordes vilket gav ett 

sökresultat på 1441 artiklar. Därefter utformades en avancerad sökning med 

avgränsningarna engelskspråkig, forskningsartikel, publiceringsår 2017- 2021, all 

adults och peer reviewed som gav ett sökresultat på 242 artiklar. Dessa 

avgränsningar utgör också studiens inklusionskriterier. Samma förfarande med dess 
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avgränsningar användes vid sökningarna i PubMed och gav ett sökresultat på 236 

artiklar och i PsycInfo blev det ett sökresultat på 244 artiklar. När de sammanställda 

sökningarna i respektive databaser var gjorda lästes till en början rubriken på alla 

artiklar för att undersöka om de var av relevans för syftet. Vidare lästes abstraktet 

på 78 artiklar i Cinahl, 54 artiklar i Pubmed och 60 artiklar i Psycinfo. Genom att 

läsa en artikelns abstrakt skapas en uppfattning om vad artikeln handlar om och 

huruvida den bör läsas i sin helhet (Karlsson, 2017). Slutligen valdes 3 artiklar ut 

från Cinahl, 2 artiklar från Pubmed och 2 artiklar från Psycinfo.  

En manuell sökning gjordes även i Pubmed, och denna sökningen resulterade i  

ytterligare 2 artiklar. 

Granskning och analys 
För att bestämma om en studie är av god kvalité granskar man denna utifrån 

kategorierna tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet samt överförbarhet 

(Blomqvist et al., 2016). HKR:s granskningsmall för kvalitativa artiklar användes 

för att granska de utvalda artiklarna (Blomqvist, K., Orrung Wallin, A. Beck, I, 

2016). Artiklarna som valts ut till detta arbete kommer från databaserna Cinahl, 

PsycInfo samt Pubmed. De artiklar som ansågs vara relevanta för arbetet baserat på 

titel och abstrakt fördes in i ett gemensamt dokument och analyserades enligt en 

analysmodell framtagen av Friberg (2017) (Figur 1). Författarna gick igenom 

materialet flera gånger enskilt för att sedan gemensamt diskutera huruvida de 

utvalda artiklarna svarade på det valda syftet samt om de var kvalitativa och därmed 

var relevanta för arbetet. På de 9 artiklarna som valdes ut lästes sedan resultatet för 

att identifiera nyckelfynd, och den text som svarade på det valda syftet 

sammanställdes och klistrades in i ett gemensamt dokument för att översättas från 

engelska till svenska. Därefter jämfördes de olika studierna för att få fram likheter 

och skillnader. Till slut grupperades texterna ihop utifrån de fynd som svarade på 

syftet och passande huvudrubriker samt underrubriker togs fram.  

 

 
Figur 1. Fribergs analysmodell 
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Etiska överväganden 
Forskningsetik innebär att värna om människors lika värde, integritet och 

självbestämmande och är viktigt vid en studie (Kjellström, 2017). De etiska 

aspekterna är en del av hela arbetet och finns med i allt från val av ämne till hur 

resultatet presenteras. Det finns internationella riktlinjer med etiska koder där 

sjuksköterskans ansvar beskrivs i form av 4 områden som sammanfattar riktlinjer 

för etiskt handlande (ICN, 2017).  I de etiska koderna tydliggörs det bland annat att 

deltagarna inte får skadas (Kjellström, 2017). Detta nämns även som en skyldighet 

i göra- gott- principen som har sitt fokus i människans välbefinnande och finns även 

till för att minimera skada (Kjellström, 2017). I sjuksköterskornas internationella 

etikkod uppmärksammas etiska principer såsom att skydda patienter från att bli 

skadade, rätt till fullständig information och självbestämmande i form av att vilja 

medverka eller avbryta sin medverkan i studien (ICN, 2006). Rätt till privatliv, 

anonymitet och konfidentialitet lyfts även bland dessa etiska principer (ICN, 2006). 

Deltagarnas självbestämmande är även en viktig del av det informerade samtycket 

och här är det av betydelse att deltagaren har förmågan att förstå informationen samt 

förmågan till ställningstagande relaterat till sitt deltagande. Inom svensk 

lagstiftning finns lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

(2003:460) och finns till för att skydda individen och behålla respekten för värdet 

av människor vid forskning (Kjellström, 2017). För att upprätthålla ett etiskt 

förhållningssätt i den aktuella studien har forskarna strävat efter att se till så att de 

ingående artiklarna är godkända av en etiskt komitté. Forskning som kan riskera att 

bryta mot etiska regler medges inte tillstånd av en etikprövningsnämnd då 

forskningen kan innebära insamling av känslig data såsom personuppgifter enligt 

personuppgiftslagen (Personuppgiftslagen, 1998). Förförståelse innefattar den 

erfarenhet som forskaren har med sig sedan tidigare om ett visst fenomen (Fridlund 

& Mårtensson, 2017). Denna utformades av den aktuella studiens författare i början 

av studien och genom att reflektera över förförståelsen stärks studiens pålitlighet 

(Henricsson, 2017). Den aktuella studien har sin betydelse i att kunna förbättra 

patienters delaktighet i sin vård inom primärvården.  
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Förförståelse 
Delaktighet är något som är centralt i omvårdnaden. Vi anser att det är viktigt att ta 

vara på patientens egna resurser och tankar om den egna vården. Under vår 

yrkesverksamma tid inom vården har vi sett både situationer med begränsad 

patientinvolvering, men även tillfällen där delaktighet prioriteras högt. Vår 

erfarenhet är att det är vanligt förekommande att vårdpersonal inte anstränger sig 

för att göra patienten delaktig och istället stressar sig genom arbetet. Vi tror att 

omvårdnaden gynnas av att man erbjuder patienten att kunna vara delaktig i den 

egna vården och därav ha möjligheten att påverka exempelvis beslut om 

behandling. Enligt vår mening blir patienter inte tillräckligt engagerade i den egna 

vården och många beslut tas av vårdpersonal och patienten informeras hastigt. Detta 

påverkar patientens chans att skapa en förståelse över situationen och i sin tur kunna 

vara delaktig.  

Resultat 
Resultatet sammanställdes utifrån nio kvalitativa artiklar. I de artiklarna som valdes 

ut till denna litteraturstudie var fyra av studierna genomförda i USA, tre i 

Nederländerna, en i Nya Zeeland och en i Kanada. Tre huvudkategorier samt fyra 

underkategorier togs fram, den första huvudkategorin var Faktorer som påverkar 

delaktigheten. Den andra huvudkategorin var Patientens roll i vården med ‘’Att ta 

egna beslut’’ samt ‘’Eget ansvar och autonomi’’ som underkategorier. Den sista 

huvudkategorin var Samspelet med vårdteamet med underkategorierna 

‘’Upplevelser av samarbetet med vårdpersonalen’’, ‘’Kommunikation, tillit och 

respekt’’ som presenteras i figur 1. Syftet med denna studie var att belysa patienters 

upplevelse av delaktighet inom primärvården. I de artiklar som togs med där även 

vårdpersonal eller närståendes perspektiv framkom så exkluderades denna 

information då fokus i denna litteraturstudie enbart var på patienternas upplevelser. 
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Figur. 2 Huvudkategorier och underkategorier  

 

Faktorer som påverkar delaktigheten 
Ett hinder för aktivt deltagande var när patienterna upplevde att vårdpersonalen inte 

lyssnade på dem. Flera deltagare uppgav att de kände sig objektifierade och 

ignorerade under sina vårdbesök (Sheridan et al., 2012; Doekhie et al., 2018). En 

patient beskrev det som: ‘’Here the practice nurses treat you as part of the furniture’’ 

(Sheridan et al., 2012, s. 36). 

Andra barriärer som uttrycktes var en rädsla för negativa reaktioner. En del 

patienter hade en önskan om att framföra sina åsikter samt önskemål men tvekade 

inför att göra detta då de upplevde att vårdpersonalen trodde sig veta bäst (Sheridan 

et al., 2012; Doekhie et al., 2018). Patienterna i en studie upplevde även att 

vårdpersonalen hade negativa förutfattade meningar om deras hälsotillstånd. Även 

om detta inte validerades av vårdpersonalen så fick dessa känslor en negativ 

inverkan på delaktigheten eftersom patienterna begränsade den information som de 

delade med sig av (Forhan et al., 2012). Delaktigheten begränsades även när 

vårdpersonalen i kommunikationen med patienten antydde att denne hade en 

förståelse för hur det var att leva med patientens hälsotillstånd. Patienter beskrev 

det som att vårdpersonalen trodde sig veta hur patienterna kände och detta ledde till 

en ovilja att dela med sig av information (Sheridan et al., 2012; Forhan et al., 2012). 
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En faktor som ytterligare försvårade deltagandet var otillräcklig eller obegriplig 

information. Det uppkom en frustration och en känsla av maktlöshet när ansvaret 

att fatta beslut lades hos patienten utan tillräcklig vägledning (Fuller et al., 2016; 

Sheridan et al., 2012; Shay et al., 2014).  

Deltagarna i en studie upplevde sig begränsade i att aktivt delta då de hade 

svårigheter att uttrycka sin tankar, detta var relaterat till ålder och minnesförlust (du 

Pon et al., 2019). 

Patienter upplevde att tidsbrist var vanligt förekommande under 

primärvårdsbesöken (Forhan et al., 2012; Sheridan et al., 2012). De upplevde även 

att de inte fanns ett intresse från vårdgivarens sida att ta reda på mer information 

genom att ställa frågor. En patient beskrev det som: ‘’In and out in two minutes – 

doesn’t think to ask me anything’’ (Sheridan et al., 2012, s. 36).  

Patienter berättade att när de inte upplevde någon tidspress så främjades aktivt 

deltagande. Fanns det tid till att tillsammans diskutera bidrog detta även till att 

patienterna kände sig fria att ställa frågor (du Pon et al., 2019). Att det fanns 

tillräckligt med tid under konsultationerna var även en viktig del i att kunna skapa 

en relation och på så sätt främja delaktigheten (Forhan et al., 2012., Shay et al., 

2014).  

Patientens roll i vården 

Att ta egna beslut  
Det framkom olika preferenser som patienterna hade när det kom till beslutsfattande 

inom hälso- och sjukvården. En del av patienterna föredrog att ta de flesta beslut 

själva, vissa föredrog att fatta beslut tillsammans med vårdpersonalen medan andra 

föredrog att inte vara särskilt involverade i den beslutsfattande processen (Shannon 

et al., 2016; Shay et al., 2014). Trots att en del av patienterna var motiverade att ta 

egna beslut uppstod sällan de möjligheterna för de patienter som ansågs vara relativt 

friska och vars hälsotillstånd var stabilt (Shannon et al., 2016). I en av studierna 

framkom det att patienten fick flera alternativ samt information när det kom till 

beslutsfattandet för att sedan kunna ta beslutet på egen hand. I många fall hade 

patienten full tillit till vårdpersonalen och kom fram till en kompromiss när beslutet 

skulle tas (Shannon et al., 2016). I en annan studie framkom det istället frustration 
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vid beslutsfattandet. Patienterna upplevde att det blev svårare att ta beslut när 

informationen de fick kom från olika vårdgivare och då blev osammanhängande 

(Sheridan et al., 2012).  

I en intervju framkom det att en patient upplevde delat beslutsfattande obekvämt 

till en början. Hen ansåg att vårdpersonalen var utbildade till att ta beslut åt 

patienterna. Inställningen till delat beslutsfattande kunde däremot förändras genom 

diskussioner mellan patienter och vårdpersonal, vilket i sin tur ledde till tydligare 

roller i mötet vilket gjorde det mindre obekvämt (Shannon et al., 2016). 

Eget ansvar och autonomi  
Patienterna uttryckte att de kände ett personligt ansvar när de kom till att vara 

delaktiga i beslutsfattandeprocessen. De menade på att för att kunna vara involverad 

i den egna vården så krävs ett nyfiket förhållningssätt där en själv tar ansvar för att 

ställa frågor till vårdpersonalen (Kinchen et al., 2021; Shay et al., 2014). Patienterna 

i en studie upplevde att de personligen var ansvariga för att beskriva sina symtom 

och hälsoproblem för att ge vårdpersonalen tillräckligt med kunskap att utforma en 

rekommendation. De ansåg sig även ha ett ansvar att under konsultationen klargöra 

ställda frågor, dela med sig av personliga åsikter och påpeka om det uppkom 

oklarheter eller oenigheter. De patienter som gjorde detta upplevde att de var 

delaktiga och bidrog till att bästa möjliga beslut togs (Shay et al., 2014). 
En del såg det som en skyldighet att vara delaktiga och att själva besitta kunskap 

för att kunna ta rätt beslut. Andra patienter såg det som en självklarhet att vara 

delaktiga och att ha kontroll över de val som togs (Kinchen et al., 2021). Att ha 

kontroll över besluten som togs innebar för patienterna att uttrycka sin egen del av 

autonomin i beslutsprocessen. En del uppgav däremot att de upplevde en begränsad 

autonomi i mötet med vårdpersonalen (Fuller et al., 2016; Kinchen et al., 2021). En 

del patienter upplevde att de fick alternativ, men att vårdpersonalen försökte 

övertyga dem att välja det som de själva ansåg vara det korrekta valet (Fuller et al., 

2016). En patient beskrev självbestämmandet som: “The only thing is, [providers] 

give you an option, but at the same time, they want to do what they want to do.” 

(Fuller et al., 2016, s. 79). Trots detta kände ändå patienterna att det i slutändan var 

de själva som var ansvariga över de beslut som togs gällande den egna vården 

(Fuller et al., 2016; Kinchen et al., 2021).  
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Samspelet med vårdteamet  
Upplevelser av samarbetet med vårdpersonalen  
I tre av studierna upplevde patienter att vårdpersonalen såg till att arbeta som ett 

team med patienten, oavsett till vilken grad patienterna ville vara delaktiga i den 

egna vården. Det framkom även att en god kommunikation mellan vårdpersonal 

och patient ökade makten hos patienten då patienten själv kunde komma till tals allt 

oftare (Shannon et al., 2016; Welch et al., 2020; Hertel et al., 2019). Utifrån 

intervjuerna i en studie framkom det att alla deltagare ville vara delaktiga 

tillsammans med vårdpersonalen då det gav patienterna en chans att samtala om det 

som rörde deras behov. Detta sågs som något grundläggande. Trots att patienterna 

var motiverade till att vara aktivt delaktiga i den egna vården upplevde de att denna 

möjlighet sällan fanns att tillgå då vårdpersonalen inte lyssnade till deras tankar och 

verkade inte vara särskilt involverade i patienternas vård (Sheridan et al., 2012). I 

en del möten så kände patienterna att vårdpersonalen ansåg sig själva vara 

huvudpersonen i teamet, detta påverkade relationen negativt med de patienter som 

ville ha en mer aktiv roll i vårdprocessen. Den bristande interaktionen med 

vårdpersonalen hade en stor påverkan på patienternas möjlighet att inta en aktiv roll 

och de sågs som passiva åskådare av den egna vården där beslut togs åt dem istället 

för med dem. Detta gjorde att patienterna inte specifikt kunde nämna sig själva som 

en del av teamet (Doekhie et al., 2018; Sheridan et al., 2012). I ytterligare en studie 

såg patienterna det som en fördel med förberedelse kring sin sjukdom inför sitt 

vårdbesök (du Pon et al., 2018). Detta ansågs särskilt viktigt i mötet med ny 

vårdpersonal då det ännu inte skapats en relation till vårdpersonalen. Patienterna 

uttryckte även ett behov av att anpassa sig till vårdpersonalen (du Pon et al., 2018).  

Kommunikation, tillit och respekt 
Det framkom att patienter upplevde att kommunikationen och informationsutbytet 

med vårdpersonalen var ömsesidigt och såg det som en process där båda parterna 

var delaktiga (du Pon et al., 2018; Shay et al., 2014). Detta ömsesidiga utbyte av 

information var en viktig faktor för att främja delaktighet (Shay et al., 2014).   

Vissa patienter beskrev en känsla av personlig tillväxt eller tillfredsställelse när de 

var mer delaktiga (Hertel et al., 2019). Under exempelvis undersökningar 
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fördelades rollerna lika mellan vårdpersonalen och patienterna på ett naturligt sätt 

och det fanns inget ytterligare behov av att vara mer aktivt deltagande ur 

patienternas perspektiv. En del patienter kände inte ett behov av att aktivt delta och 

detta kunde även bero på frånvaro av symtom och att patienterna inte kände sig 

sjuka. Trots en balanserad interaktion mellan vårdpersonalen och patienterna tog 

vårdpersonalen i många fall den ledande rollen (du Pon et al., 2018). Detta 

accepterade däremot en del patienter och såg det som en vägledning, vilket i sin tur 

ledde till en känsla av att bli involverad i att ta beslut (Kinchen et al., 2020; Doekhie 

et al., 2018).  

En allmän upplevelse som förekom bland patienterna var förtroendet för 

vårdpersonalen. Vidare uppmärksammades även vikten av att samarbeta med 

vårdpersonalen då patienterna menade på att det blev lättare att fatta beslut när de 

hade en förtroendefull relation till vårdpersonalen (Kinchen et al., 2020; du Pon et 

al., 2018). I en studie framkom det däremot att förtroendet kan ha en motsatt effekt 

på delaktigheten då patienten lägger all sin tillit till vårdgivaren att ta rätt beslut åt 

hen. En patient uttryckte sig på följande sätt: “She's knowledgeable about what I 

need, and sometimes it's not always what I want, but then she's knowledgeable and 

I just listen and follow the advice.” (Fuller et al., 2016, s. 79). Samtidigt som 

vårdpersonalen hade den ledande rollen framkom det även att patienterna upplevde 

att vårdpersonalens sätt att kommunicera uppmuntrade till diskussioner kring 

vårdtagarnas känslor och bekymmer (du Pon et al., 2018). Tillit och respekt för 

vårdpersonalen identifierades som viktiga faktorer, och patienterna upplevde att 

detta främjade informationsutbytet mellan parterna (Forhan et al., 2012; Shay et al., 

2014). Det var viktigt att patienterna kunde lita på vårdpersonalen och att denne var 

medveten om patientens preferenser och behov (Shay et al., 2014). Patienterna 

framförde även betydelsen av att träffa en och samma vårdpersonal under en längre 

tid för att kunna bygga en relation (Forhan et al., 2012; Shay et al., 2014).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
I denna litteraturstudie används en kvalitativ metod med ett induktivt 

förhållningssätt som avser att studera patienters upplevelser (Henricson & Billhult, 

2017). Den aktuella studiens kvalitet säkerställs i metoddiskussionen där det enligt 

Henricson (2017) är betydelsefullt att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt och lyfta 

både styrkor och svagheter avseende det egna arbetet. För att bedöma 

litteraturstudiens kvalitet används kvalitetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, 

pålitlighet samt överförbarhet (Henricson, 2017).  

Tillförlitlighet handlar om ifall studien undersöker det som avsågs att undersökas 

och är ett av de viktigaste kriterierna vid bedömning av trovärdigheten (Shenton, 

2004). Det är väsentligt att reflektera över om studien svarar på syftet som var att 

belysa patienters upplevelse av delaktighet i sin vård inom primärvården. 

Kategorierna i resultatet är baserade på patienternas upplevelser, och eftersom 

studien avsåg att belysa patienters upplevelser stärker detta tillförlitligheten 

(Shenton, 2004). Vid bedömning av tillförlitligheten har insamling av information 

betydelse såsom datainsamling samt granskning- och analysarbete. 

Tillförlitligheten handlar även om huruvida resultaten stämmer överens med 

verkligheten vilket kan stärkas med en genomgripande beskrivning av patienters 

upplevelser (Shenton, 2004). Tre databaser med omvårdnadsfokus användes vilket 

även detta stärker tillförlitligheten då det enligt Henricson (2017) ökar chansen att 

få fram relevanta artiklar genom att söka i flera databaser. Det har även gjorts 

manuella sökningar för att komplettera antalet artiklar. Sökorden som användes var 

relevanta eftersom de utvecklades utifrån syftet och översattes från svenska till 

engelska inför sökningen i databaserna. Vid de avancerade sökningarna i databasen 

PubMed behövde avgränsningen för ålder anpassas efter vilka alternativ som fanns 

att tillgå då endast “all adult 19-44” fanns som alternativ vid val av ålder för alla 

vuxna. Detta täcker inte åldrarna över 44 år vilket kan påverka trovärdigheten 

negativt. Flera artiklar beskrev även upplevelser från sjuksköterskor, läkare samt 

anhöriga vilket kan sänka den aktuella studiens trovärdighet då studien avsåg att 

belysa patienters upplevelser (Shenton, 2004).  Trots detta var artiklarna relevanta 
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då patienternas upplevelser framgick tydligt i artiklarna.  Utifrån etiska aspekter har 

författarna i den aktuella studien strävat efter att de ingående artiklarna ska vara 

etiskt godkända. Detta för att upprätthålla ett etiskt förhållningssätt. Arbetet har 

granskats kontinuerligt av studiekamrater som under seminarierna har gett 

konstruktiv kritik vilket har skapat möjligheter för arbetet att förbättras. Även 

handledare samt examinator har gett sina professionella synpunkter vilket enligt 

Shenton (2004) stärker tillförlitligheten.   

Verifierbarheten ökar om det finns en tydligt beskriven analysprocess. Det är även 

viktigt att inte låta data påverkas av tidigare erfarenheter och bevara ett neutralt 

förhållningssätt under studiens gång (Henricson, 2017). Under både 

grupphandledningar och seminarier har arbetets analytiska delar granskats av 

studiekamrater vilket möjliggör att bevara en neutral inställning och bidrar därmed 

till en ökad verifierbarhet (Henricson, 2017). I den aktuella studien har metoden 

beskrivits under rubrikerna “design”, “sökvägar och urval” och “granskning och 

analys” där tillvägagångssättet tydligt redogörs. Även sökningarna i de olika 

databaserna presenteras i sökscheman (se bilaga 1) där det på ett strukturerat sätt 

framgår vilka sökord samt begränsningar som använts. Genom att presentera en 

tydlig beskrivning av metoden får läsaren möjlighet att återskapa studien och uppnå 

liknande resultat genom att använda samma tillvägagångssätt med likvärdiga 

förutsättningar för urval samt kontext (Shenton, 2004).  

Pålitligheten kännetecknas och bestämmas som den grad av subjektivitet som 

författarna av en studie har (Shenton, 2004). Med detta menas i vilken utsträckning 

som resultatet har påverkats av författarnas preferenser och egenskaper (Shenton, 

2004). Enligt Henricson (2017) kan pålitlighet bland annat konstateras genom att 

författarna redogjort för sin förförståelse, vilket framgår tydligt i den aktuella 

studien och därmed stärker dess pålitlighet. Pålitligheten stärks ytterligare eftersom 

resultatet dessutom har utformats oberoende av författarnas förförståelse. För att 

öka pålitligheten betonar Shenton (2004) vikten av att författarna diskuterar sitt 

tillvägagångssätt. Ur detta perspektiv stärks pålitligheten i den aktuella studien, 

eftersom författarna har förklarat sitt tillvägagångssätt samt metodval. 
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Överförbarhet handlar om huruvida den aktuella studien kan överföras till andra 

grupper, kontexter eller situationer. En förutsättning för att överförbarheten ska 

kunna bedömas är att studiens resultat är väl beskrivet (Lincoln & Guba, 1985 

refererad i Henricson, 2017). Shenton (2004) menar att en beskrivning av studiens 

geografiska omfattning bör redovisas för att läsaren ska ha möjlighet att förstå 

studiens kontext. Artiklarna som användes i resultatet kommer från USA (n=4), 

Nederländerna (n=3), Nya Zeeland (n=1) och Kanada (n=1). Artiklarnas 

geografiska variation stärker överförbarheten eftersom resultatet går att överföra på 

flera länder. Information om deltagarna såsom kön och ålder har enligt Shenton 

(2004) betydelse för överförbarheten. I de ingående artiklarna fanns det inte någon 

stor skillnad i antalet kvinnliga respektive manliga deltagare. Deltagarnas åldrar 

varierade mellan 18 och 98 år, vilket omfattar ett stort åldersspann och ökar även 

detta överförbarheten då resultatet kan appliceras på många åldrar (Shenton, 2004). 

Det är även av betydelse för överförbarheten ifall tillförlitligheten, pålitligheten 

samt verifierbarheten är bedömt (Lincoln & Guba, 1985). Shenton (2004) 

understryker att kvalitativa studier bör tolkas inom ramen för dess omständigheter 

och förutsättningar, medan det är viktigt att bedöma överförbarhet med hänsyn till 

liknande studier som har samma metoder men andra villkor.  

 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelse av delaktighet 

i sin vård inom primärvården. Tre centrala fynd kommer vidare att diskuteras 

utifrån kategorierna: Kommunikation, tillit och respekt, Faktorer som påverkar 

delaktigheten och Eget ansvar och autonomi. Den första kategorin kommer vidare 

kopplas till Bubers teori (Buber, 1990). Slutligen kommer de två sista kategorierna 

kopplas till Ekmans modell (Ekman, 2014). 

Kommunikation, tillit och respekt  
Ett ömsesidigt utbyte av information är en viktig komponent för att bidra till ökad 

patientdelaktighet. Likaså gynnas informationsutbytet av att patienter upplever en 

känsla av tillit och respekt för vårdpersonalen. Ett centralt fynd i den aktuella 
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studien var vikten av god kommunikation och hur det påverkar relationen mellan 

vårdpersonal och patient. Vidare beskrivs kommunikationen och 

informationsutbytet mellan vårdpersonalen och patienterna som ett ömsesidigt 

möte utifrån patienternas perspektiv, och båda parterna var likgiltigt deltagande i 

processen. Kommunikationsstilen som vårdpersonalen i ett flertal av studierna 

använde sig av i mötet med patienten uppmuntrade till diskussioner, vilket i sin tur 

tillät patienterna att öppna upp sig om känslor och bekymmer. Kontinuitet i form 

av att träffa samma vårdpersonal under en längre tid beskrevs även som en 

betydelsefull faktor vid bevarandet av relationen till vårdpersonalen. Patienternas 

möjlighet att skapa en förtroendefull relation med vårdpersonalen bidrog inte bara 

till en god och ömsesidig kommunikation, utan förenklade även 

beslutsfattandeprocessen. Patienterna uttryckte att det inte fanns något ytterligare 

behov av att vara aktivt deltagande. Detta berodde på att rollerna vid 

undersökningar var jämt fördelade mellan patienterna och vårdgivarna. 

 

Varje patient har störst kunskap om upplevelsen av sin hälsa. Trots detta är 

patienterna i behov av vårdpersonalens kompetens och resurser för att kunna bli 

delaktiga i den egna vården (Socialstyrelsen, 2015). Både patienten och 

vårdpersonalen bär på tidigare kunskap vilket gör det viktigt att kommunikationen 

sinsemellan sker med ömsesidig respekt för varandras erfarenheter. Detta ses som 

en förutsättning för patientdelaktighet (Eldh, 2019). För att uppnå god 

patientdelaktighet är det även av betydelse att utbytet av information sker i 

kommunikation med patienten och att informationen är anpassad efter varje individ 

(Socialstyrelsen, 2015; Eldh, 2019). Genom att som vårdpersonal ha goda 

kunskaper om kommunikationsprocesser och använder dessa i mötet med patienten 

kan patientdelaktigheten öka (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Enligt närhetsetiken är patienten en självständig individ, men samtidigt beroende 

av vårdpersonalen. Därför är det viktigt att i mötet mellan vårdpersonalen och 

patienten skapa en relation där patienten ses som en person med egna erfarenheter. 

Det är även betydelsefullt hur vårdpersonalen väljer att närma sig patienten, vilket 

utgör grunden för vilken relation som kommer att utformas. Enligt Buber (1990) 
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kan ett möte mellan två parter leda till en “jag- du” relation där bland annat 

ömsesidighet lyfts som en viktig komponent för att uppnå ett jämställt möte med 

den andre där båda är delaktiga. Det kan även skapas en “jag- det”relation som är 

ytlig och reserverad där kommunikationen och kunskapsutbytet baseras på fakta 

och undersökningar. En “jag- det” relation skapas när patienten ses som sin 

sjukdom (Snellman, 2001). Alla mänskliga samspel bygger på ömsesidighet, något 

som är ett grundläggande villkor för skapandet av en relation och leder till både 

tillit, ärlighet samt medlidande (Sandman & Kjellström, 2018). 

Faktorer som påverkar delaktigheten 
Patienter behöver få ett bra bemötande och begriplig information från 

vårdpersonalen för att främja viljan och möjligheten till att aktivt delta. I denna 

litteraturstudie framkom det att patienter upplevde en rädsla när det kom till att 

uttrycka sig om önskemål kring den egna vården. Rädslan grunda sig i att 

patienterna kände att deras kunskap inte räckte till då de upplevde att 

vårdpersonalen ansåg sig vara kunnigare. Det framkom även i denna studie att 

patienter kände sig ignorerade och objektifierade under vårdbesöken. En faktor som 

påverka delaktigheten var den bristande interaktionen med vårdpersonalen där de 

inte var delaktiga i beslutsfattandet. Patienter upplevde att när informationen som 

gavs från vårdpersonalen var begränsad eller obegriplig så försvåra detta 

beslutsprocessen och delaktigheten begränsades. I en större studie som gjorts 

gällande patienter som undviker att söka vård identifierades faktorer likt de som 

framkom i denna litteraturstudie. De vanligaste interpersonella problemen var 

relaterade till kommunikationsproblem  (Taber et al., 2014). Patienter uttryckte att 

de upplevde att vårdgivaren inte lyssnade på dem, att det fanns brister i 

vårdpersonalens kommunikationssätt, och att kommunikationen överlag var svår 

(Taber et al., 2014). Detta tyder på att vårdpersonalen behöver ha kunskap och 

förståelse för hur delaktigheten påverkas utifrån deras bemötande och handlingssätt 

i mötet med patienter.  

I Patientlagen (2014:821) står det skrivet att Hälso- och sjukvården ska så långt som 

möjligt utföras och genomföras i samråd med patienten. Det är vårdpersonalens 

ansvar att öka patientens kunskap genom att förmedla individuellt anpassad 

information gällande exempelvis hälsotillstånd, diagnos och behandling. Detta är 
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nödvändigt för att öka patientsäkerheten och möjligheten för patienten att aktivt 

delta (Socialstyrelsen, 2015). Informationen som ges ska anpassas till mottagarens 

ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella 

förutsättningar (Patientlagen, 2014).  

 

Det krävs både praktisk och teoretisk kunskap för att i praktiken kunna informera 

och göra patienter delaktiga i den egna vården. Det krävs också utrymme för 

vårdpersonalen att kunna reflektera över hanteringen av olika situationer och det 

egna förhållningssättet (Socialstyrelsen, 2015). Det traditionella förhållningssättet 

inom vården har varit att vårdpersonalens uppgift är att bota eller behandla patienter 

(Vårdförbundet, u.a.). Personcentrering inom vården utgår istället från ett holistisk 

synsätt där fokus läggs på hela patienten, dennes förmåga, vilja samt välbefinnande 

framför enbart sjukdom eller symtom (Vårdförbundet, u.a.). För att skapa möjlighet 

för personcentrerade samtal så måste vårdgivaren lyssna till patientens berättelse 

för att identifiera den livskraft och de resurser som finns (Ekman, 2014). I denna 

studie framkom det brister från vårdpersonalens sida gällande att arbeta 

personcentrerat då patienter uppgav att de kände sig objektifierade och ignorerade. 

 

Personcentrerad vård har sin grund i etik och bygger på etisk kompetens 

(Vårdförbundet, u.a). Enligt diskursetik går det att genom en dialog gemensamt 

komma fram till vilken handling som är den rätta. Utgångspunkten i diskursetik 

beskrivs som ett samspel mellan människor (Sandman & Kjellström, 2018). Att 

som vårdpersonal vara öppen för att låta patienten vara en mer aktiv deltagare och 

ge utrymme för detta kan beslutsfattande göras i samråd med patienten. Målen i 

diskursetik är att skapa en ömsesidig förståelse och att tillsammans komma fram till 

ett handlande, (Sandman & Kjellström, 2018) på så sätt kan patienter göras mer 

delaktiga i den egna vården. 

Eget ansvar och autonomi 
Att patienter får uttrycka autonomi i beslutsprocessen är en viktig del i att skapa 

förutsättningar för delaktighet. I denna litteraturstudie framkom det att patienter 

personligen kände sig ansvariga att göra sig själva delaktiga i den egna vården. Att 

ha kontroll över beslut innebar att få uttrycka autonomi och en del upplevde sig 
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begränsade att göra detta i mötet med vårdpersonalen. En del patienter kände sig 

trots den begränsade autonomin ansvariga över besluten som togs.  

Det är viktigt att patienter får ta eget ansvar, då detta är värdefullt för autonomin. 

Som vårdpersonal är det av betydelse att skapa möjligheter för patienterna att kunna 

vara delaktiga och självbestämmande. För att detta ska vara möjligt bör 

vårdpersonal stötta patienten i besluten och ge vägledning såsom vilka alternativ 

som finns, hellre än att låta patienterna ta beslut helt på egen hand (Sandman & 

Kjellström, 2018).  

 

I den personcentrerade vården ses patienten som en medskapare av den egna 

vården, autonomin samt möjlighet till medbestämmande är centralt och respekteras 

(Vårdhandboken, 2020). Med autonomi menas att människor har en rättighet att ta 

beslut och styra över sitt eget liv. En stor del i den personcentrerade vården är 

individens förmåga att handla autonomt, med detta menas personens möjlighet att 

ta informerade beslut. Detta kräver att vårdpersonalen ger relevant information till 

patienten (Ekman, 2014). Har patienten fått tillräckligt med redskap och kunskap 

så har denne en ökad förmåga att ta rationella beslut. Personcentrering tillåter även 

patienten att ha ett inflytande över behandlingen och ökar därmed möjligheten till 

ett personligt ansvar när det kommer till egenvård (Vårdhandboken, 2020). Detta 

leder till färre besök i vården och minskade kostnader för samhället (Bertakis., KD 

& Azari., R, 2011).  

 

Då det är lagstadgat i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) att vården ska byggas 

på respekt för patientens självbestämmande, är det vårdpersonalens plikt att 

implementera detta i mötet med patienten, detta kan kopplas till pliktetiken. I 

pliktetiken läggs fokus på att utföra den rätta handlingen. Det finns handlingar eller 

plikter, och detta är sådant som en bör göra (Sandman & Kjellström, 2018). Som 

vårdpersonal kan en sådan plikt vara att ge tillräckligt med utrymme för patienten 

att uttrycka autonomi och respektera självbestämmanderätten.  

 

År 2015 utvecklades en agenda med globala mål för hållbar utveckling (FN, u.a). 

Ett av mål dessa är mål 10, Minskad ojämlikhet. Ojämlikhet kan handla om brist på 
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förutsättningar eller tillgång till att bidra till potentiell utveckling (Regeringen u.a). 

Genom att som vårdpersonal ge förutsättningar för patienten att uttrycka synpunkter 

och tankar så kan dessa sedan tas tillvara på och användas i förbättringsarbetet av 

vården. Ytterligare ett mål är mål 16, fredliga och inkluderande samhälle. Delmål 

16.7 syftar till att säkerställa ett lyhört, inkluderande och deltagandebaserat 

beslutfattande (Regeringen u.a). Inom vården kan det innebära att vårdpersonalen 

är lyhörda för patienternas behov samt inkluderar patienterna i deras vård och i 

beslutsprocessen.  

Slutsats 
Delaktighet är en central komponent i att uppnå en god omvårdnad vilket alla 

patienter har rätt till. I denna litteraturstudie framkom det olika erfarenheter 

gällande patienters upplevelser av delaktighet inom primärvården. En del patienter 

upplevde att det fanns brister i kommunikationen med vårdpersonalen och att de 

inte fick möjlighet att aktivt delta under vårdbesöken. Detta då vårdpersonalen tog 

den ledande rollen och såg sig själva som huvudpersonen under besöket. Andra 

patienter beskrev en upplevelse av att  de kände sig som en del av teamet och att 

vårdpersonalen var vägledande i beslutsprocessen. Patienterna beskrev även att de 

upplevde ett förtroende för vårdpersonalen vilket gynnade både samarbetet med 

vårdpersonalen och delaktigheten i den egna vården. Genom att vårdpersonalen 

uppmärksammar patienternas tankar, kunskap samt erfarenhet om sin sjukdom 

skapas en möjlighet för att patienten ska kunna bli mer involverad i den egna 

vården. Denna litteraturstudie visar att vårdpersonalen behöver vara medvetna om 

patientdelaktighetens fördelar och hur möjligheten till aktivt deltagande påverkas 

utifrån det bemötandet patienterna får. De behöver ha ett professionellt 

förhållningssätt där patienten inte känner en rädsla över att dela med sig av 

synpunkter och åsikter, dessa kan sedan användas i förbättringsarbetet inom vården. 

Patienter behöver få relevant information som är anpassad efter varje enskild 

individ för att möjliggöra delaktighet.  
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: Cinahl Complete 
Datum: 2022-03-09 

Syfte: Syftet är att belysa patienters upplevelse av delaktighet i primärvården. 
 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 - Patient Patients [MH] OR 
Patient*  [fritext] 
 

2, 335,556  

2 - Upplevelse Narratives  [MH] OR 
“Qualitative stud*”  [fritext] OR 
Attitude [MH] OR 
Experienc*  [fritext] 
Hermenuetic*  [fritext] 
Phenomenolog*  [fritext] 
Perception* [fritext] 
 

752,129  

3 - Delaktighet Empowerment  [MH] OR 
Participation*  [fritext] OR 
Involvement*  [fritext] OR 
“Patient participation*” [fritext] 
“Shared decision making”  [fritext] 
 

208, 159  

4 - Primärvård “Primary health care” [MH] OR 
“Primary care”  [fritext] 
 

111,844  

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 1,441  

Begränsningar Engelskspråkig, forskningsartikel, peer reviewed, 
all adult, publiceringsår: 2017-2021 
 

242 3 
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Databas: PsycInfo  
Datum: 2022-03-09 

Syfte: Syftet är att belysa patienters upplevelse av delaktighet i primärvården. 
 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 - Patient Patients [MH] OR 
Patient*  [fritext] 
 

837, 258  

2 - Upplevelse Narratives  [MH] OR 
“Qualitative stud*”  [fritext] OR 
Attitude [MH] OR 
Experienc*  [fritext] 
Interview* [fritext] 
 

1, 247, 325  

3 - Delaktighet Empowerment  [MH] OR 
Participation*  [fritext] OR 
Involvement*  [fritext] OR 
“Patient participation*” [fritext] 
 

239, 581  

4 - Primärvård “Primary health care” [MH] OR 
“Primary care”  [fritext] 
 

50, 823  

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 1, 448  

Begränsningar Engelskspråkig, peer reviewed, all adult, 
publiceringsår: 2017-2021 
 

244 2 
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Databas: PubMed 
Datum: 2022-03-09 

Syfte: Syftet är att belysa patienters upplevelse av delaktighet i primärvården. 
 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 - Patient ‘’Patients’’ [MeSH Terms] OR 
‘’Patient’’ [Title/Abstract] 
 

2,711,468  

2 - Upplevelse ‘’Narratives’’ [Title/Abstract] OR 
“Qualitative study” [Title/Abstract] OR 
‘’Attitude’’ [Title/Abstract] OR 
‘’Experience’’ [Title/Abstract] OR 
‘’Perception’’ [MeSH Terms] OR 
‘’Interview’’ [Title/Abstract] 
 

1,379,849  

3 - Delaktighet ‘’Empowerment’’ [MeSH Terms] OR 
‘’Participation’’ [Title/Abstract]  OR 
‘’Involvement’’ [Title/Abstract]  OR 
“Patient participation” OR [MeSH Terms] 
“Shared decision making” [MeSH Terms] 
 

681,464  

4 - Primärvård “Primary health care” [MeSH Terms] OR 
“Primary care” [Title/Abstract] 
 

182,507  

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 1,727  

Begränsningar 
 

Engelskspråkig, all adult 19-44, in the last five 
year 
 

236 2 

Manuell sökning 1 ‘’Understanding patient perceptions of shared 
decision making’’ 

1 1 

Manuell sökning 2  Contributors to patient engagement in primary 
health care: perceptions of patients with obesity 

1 1 
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Ordlista 
 
A 
A.n. = Abstraktionsnivå  

I 
Inkl = Inklusionskriterier  

B 
Bla. = Bland annat 

K 
Kat = Kategorier/- na 

D 
Delt. = Deltagare/- ande  

P 
Pat. = Patient/- erna  

E 
Exkl = Exklusionskriterier  

R 
Red. = Redovisas  

F 
Förf. = Författare/-na  
F.f. = Förförståelse  

S 
Ssk = Sjuksköterska 
S.t. = Sjukdomstillstånd 

G 
G.f. = Genomfördes  

T 
T.b. = Transkriberades 

H 
H.f. = Huvudforskaren  

V 
Vc = Vårdcentral 
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvalitativ) 
Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

du Pon, et al., 
Active 
participation of 
patients with type 
2 diabetes in 
consultations with 
their primary care 
practice nurses – 
what helps and 
what hinders: a 
qualitative study 
Nederländerna 
2019. 
 

Syftet var att 
identifiera 
faktorer som 
främjar eller 
hindrar 
patientdelakti
ghet och 
aktivt 
deltagande i 
mötet med 
sjukskötersko
r inom  
primärvården. 
 

Urval: 20 deltagare, 11 män, 
9 kvinnor. Medelåldern: 71.5 
år. Slumpmässigt urval 
Inkl: 18 år och äldre.  
Pat med typ 2 diabetes.  
Pat med pågående beh i PV. 
Exkl: Inga nämnda  
Kontext: Vc. Semi- 
strukturerade individuella 
intervjuer  - 8 delt. Semi- 
strukturerade intervjuer i 
fokusgrupper - 12 delt. 
 

Delt. rekrytering: flygblad, 
affischer  på vc, via info från 
vårdgivaren. Intervjuer i 
fokusgrupper på vc, i 90 min. 
Individuella intervjuer i pat. 
hem, varade i 45 min. 
Intervjufrågor 5 kategorier. 
Tematisk analys, 7 steg  
3 stud och intervjuaren 
analyserade materialet. 
Informerat samtycke. 
granskat av etiska kommittén. 
 

Patienterna upplevde ett 
förtroendefullt förhållande 
till vårdpersonalen vilket 
var en bidragande faktor till 

aktivt deltagande. Något 
som patienter däremot 
uppfattade som hinder för 
aktivt deltagande var 
behovet av att anpassa sig 
till ny vårdpersonal.  
Citat från delt. redovisades  
i resultatet  
 

Tillförlitligheten stärks då studien svarar på 
syftet. Citat från delt. red. i resultatet = tecken 
på att intervjuerna blivit djupa, vilket stärker. 
Verifierbarheten stärks då t.s. vid granskning 
och analys och intervjufrågor beskrivs tydligt. 
Pålitlighet stärks då 4 pers deltog i analysen 
och då förf. inte hade någon relation till delt. 
Den sänks då ingen f.f. är beskriven. 
Överförbarhet stärks då kontexten är väl 
beskriven och kat. har hög a.n.  
 

Kinchen, et. al.,  
Patient and 
Provider 
Decision-Making 
Experiences: A 
Qualitative Study. 
USA, 2021. 
 

Syftet var att 
utforska 
patienters och 
vårdgivares 
upplevelser 
av 
beslutsfattand
e gällande 
hälsovårdsbes
lut i 
primärvården.  
 

Urval: 13 delt. 7 pat, 6 
vårdgivare. 8 kvinnor, 5 män. 
Majoriteten kvinnor över 50 
år.Slumpmässigt urval   
Inkl: 18 år och äldre. 
Förmåga att kunna läsa samt 
kommunicera på engelska. 
Exkl: Inga nämnda  
Kontext: Vc i Florida 
Semi-strukturerade inviduella 
d. intervjuer och 
telefonintervjuer. 
 

Delt. rekrytering: flygblad på 
vc. Intervjuerna varade 30-60 
min och g.f. i ett 
konferensrum på kliniken. 
Intervjuerna spelades in och 
t.b. Frågor om exempelvis 
individuellt beslutsfattande, 
identifierande av problem, 
behandling och överens- 
kommelse. Tematisk analys  
Induktiv metod. Pat  och v.g. 
svar analyserades separat.  
 

Patienterna upplevde en 
skyldighet att vara delaktig i 
beslutsfattandet, samt ta 
ansvar för de beslut som de 
fattade. Patienterna 
uttryckte att beslutsfattandet 
underlättades när det fanns 
en förtroendefull relation till 
vårdpersonalen.  
Citat från delt. redovisades i 
resultatet. 

Tillförlitligheten stärks då studien svarar på 
syftet. I resultatet red. citat från delt. visar på 
djupa intervjuer =  stärker tillförlitligheten. 
Verifierbarheten stärks då t.s. vid granskning 
och analys är väl beskr. och intervjufrågor red. 
Pålitlighet stärks då förf. deltog i analysen och 
förf.  ingen rel. till delt. Pålitligheten sänks då 
ingen f.f. beskrivs. Överförbarhet stärks då 
kontexten är beskr. och kat. har hög a.n. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Doekhie, et. al., 
The different 
perspectives of 
patients, informal 
caregivers and 
professionals on 
patient 
involvement in 
primary care 
teams. A 
qualitative study 
Nederländerna, 
2018. 
 

Syftet med 
denna studie 
var att 
undersöka 
patienter och 
vårdpersonalen
s perspektiv 
när det 
kommer till 
patientdelaktig
het vid 
beslutsfattande 
inom 
primärvården.  

Urval: 64 delt. 19 pat, 10 
inf.v, 38 primärvårds spec.  
19 pat: 4 män, 15 kvinnor, 
62- 98 år. 
Bekvämlighetsurval   
Snöbollsmetod  
Inkl:  Arbeta inom 
primärvården, vårda kroniskt 
sjuka äldre  
Exkl: Inga nämnda  
Kontext: Semi- 
strukturerade intervjuer över 
telefon och mejl. 

H.f. kontaktade 6 kollegor. 
H.f. skapade ämneslistor och 
intervjuguider som vägledning. 
Intervjufrågor finns beskrivna i 
studien. Intervjuerna varade i 
40 - 90 min och delt. valde 
plats. Delt. fick info om 
studiens syfte. Samtliga förf. 
deltog i analysen. Intervjuerna. 
t.b. och analyserades med 
Atlas.TI. Konventionell 
innehållsanalys gjordes, teman 
skapades utifrån insamlad data. 

Patienterna upplevde 
att deras möjlighet till 
delaktighet minskade 
när vårdpersonalen 
ansåg sig själva som 
huvudpersonen i 
teamet. Patienterna 
upplevde även sig 
begränsade att 
förmedla sina tankar. 
Detta berodde på en 
rädsla för negativa 
reaktioner.  
Citat redovisas i 
resultatet. 

Tillförlitligheten stärks av att studien svarar på 
syftet. Citat från delt. redovisas genomgående i 
resultatet = intervjuerna har blivit djupa, stärker 
tillförlitligheten. 
Verifierbarheten stärks då t.s. vid granskning och 
analys är beskrivet. Intervjuerna redovisas väl i 
texten = verifierbarheten stärks. Pålitlighet stärks 
då samtliga personer deltog i analysen. Förf.  hade 
ingen relation till delt. Sänks då ingen f.f är 
beskriven. 
Överförbarhet stärks då kontexten beskrivs och 
kat. har hög a.n.  

Sheridan, et. al.,  
Patients’ 
engagement in 
primary care: 
powerlessness 
and compounding 
jeopardy. A 
qualitative study. 
Nya Zeeland, 
2012. 

Studiens syfte 
var att 
undersöka vad 
fattiga äldre 
vuxna med 
kroniska 
sjukdomstillstå
nd önskar få av 
sin vårdgivare 
inom 
primärvården. 

Urval: 139 pat. tillfrågades, 
42 deltog. 21 kvinnor, 21 
män, 13 var 55-74 år, 13 var 
75+ år. Bekvämlighetsurval 
Inkl: 50+ år. Minst 2 kron- 
iska s.t. Varit inlagd på sjuk- 
hus 2 eller fler ggr i 5 eller 
fler dagar mellan jan och dec 
2008 Exkl: Inga nämnda. 
Kontext: Intervjuer i delt. 
hem. 

Delt. identifierades från akut- 
mottagningen på sjukhuset där 
en forskningsansvarig ssk 
kontaktade lämpliga patienter 
för studien via telefon. och 
brev. Intvj. 60 min och g.f. i 
delt. hem. Med ä.g. utforsk. 5 
h.o: leva med kroniska till- 
stånd. Samspel med v.p. Info 
och kom. Ta emot vård. Egen- 
vård. Pilotintervjuer 
genomfördes med 6 av delt. 
Analysen utfördes av tre 
forskare. Intervjuerna t.b, 
samoan och översattes till eng. 

Patienterna upplevde 
en vilja att engagera 
sig i sin vård på ett 
sätt som möjliggjorde 
samtal med 
vårdpersonalen. Detta 
sågs som något 
grundläggande. 
Däremot beskrevs en 
upplevelse av att detta 
nästan aldrig skedde i 
den utsträckning som 
de ville.  
Citat redovisas i 
resultatet. 

Tillförlitligheten stärks då studien svarar på syftet. 
Citat från deltagarna redovisas i resultatet vilket är 
ett tecken på att intervjuerna blivit djupa. 
Verifierbarheten stärks då tillvägagångssättet vid 
granskning och analys och intervjuerna beskrivs. 
Ämnesguide till frågorna finns beskriven. Däremot 
är inte själva frågorna beskrivna vilket sänker 
verifierbarheten.  
Pålitlighet stärks då 3 av forskarna deltog i 
analysen och då ingen relation till delt. fanns. 
Däremot sänks av att ingen förförståelse är 
beskriven. Överförbarhet stärks eftersom 
kontexten är beskriven och kategorierna har hög 
abstraktionsnivå.  
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Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Hertel, E., 
et al 
Engaging 
patients in 
primary 
care design: 
An 
evaluation 
of a 
novel 
approach to 
codesigning 
care 
USA, 
2019. 
 

Syftet var att ta fram 
mer forskning gällande 
fördelarna med att 
delaktiggöra patienter 
och de mest effektiva 
sätten att skapa ett 
partnerskap. 

Urval: 349 tillfrågade patienter. 
27 delt. varav: 
12 pat, 11 vårdgivare 
5 facilitatorer. Patienter, 7 
kvinnor och 5 män. 5 deltagare 
under 50 år och 7 deltagare över 
50 år. Randomiserat urval 
Inkl: Individer som var 
inskrivna på de valda 
vårdcentralerna. Exkl: Inga 
nämnda. Kontex: Intervjuer 
över telefon eller personligen. 
Observationer och enkäter. 

Två evenemang i form av pilot 
kliniker skapades och delt. 
rekryterades till evenemanget från 
olika vc. Brev skickades ut 
slumpmässigt för att hitta 
deltagare. Inga intervjufrågor 
redovisas i artikeln. En variant av 
pilotintervjuer genomfördes. 
Intervjuerna utfördes via telefon 
eller personligen. Intervjuer vara 
mellan 20- 60 min. Tre av 
forskarna deltog i analysen.  
Ingen förförståelse framgår i 
artikeln. 

Vissa patienter beskrev  
en känsla av personlig 
tillväxt eller 
tillfredsställelse när de 
var mer delaktiga. 
Patienterna upplevde ett 
effektivt samarbete med 
vårdpersonalen och de 
ansåg att jämlikheten 
främjades då de inte 
upplevde någon 
maktskillnad.  
Citat redovisas i 
resultatet. 

Tillförlitligheten stärks då studien svarar 
på syftet. Citat från delt. redovisas i 
resultatet vilket även stärker 
tillförlitligheten.Verifierbarheten stärks 
då tillvägagångssättet vid granskning och 
analys beskrivs. Verifierbarheten sänks 
dock något eftersom inga intervjufrågor 
redovisas.Pålitlighet stärks då 3 utav 
forskarna deltog i analysen och då ingen 
relation till delt. fanns. Sänks dock pga att 
ingen förförståelse finns beskriven. 
Överförbarhet stärks av att  kontexten är 
väl beskriven och kategorierna har hög 
abstraktionsnivå. 

Fuller, S. 
M., et al  
Patients' 
Perceptions 
and 
Experiences 
of Shared 
Decision-
Making in 
Primary 
HIV Care 
Clinics 
Nederlände
rna, 2016. 

Syftet var att under-
söka patientupplevels-
er i primärvården för 
HIV med fokus på 
faktorer som skapar 
deltagande i medicins-
kt beslutsfattande och 
lyfter fram situationer 
som är unika för denna 
vårdmiljö som kan 
motivera användning 
av den traditionella 
”delat beslutsfattande 
metoden”. 

Urval: 53 delt. 35 st män, 13 st 
kvinnor, 5 st transpersoner. 
Deltagarnas åldrar var mellan 
30-65 år. Snöbollsurval samt 
randomiserad urval. Inkl: Delt. 
behövde vara minst 18 år gamla, 
behärska flytande engelska och 
var i behov av HIV- kliniska 
tjänster. Exkl: Inga nämnda 
Kontext: Semi- strukturerade 
intervjuer. Intervjuerna ägde 
rum i privata utrymmen på en 
klinik.  

Intervjuerna varade i 45 min. 
Intervjuguide, dock fick forskarna 
lägga till frågor vid behov. Exemp-
el på frågor från intervjuguiden 
presenteras. 3 analytiker deltog i 
analysen. Analysen bestod av 36 
koder som författarna gemensamt 
utvecklade. Det vanligaste var att 
personal rekryterade deltagare till 
studien. Det rekryterades även 
patienter från väntrummen på HIV 
kliniker. Varken pilotintervjuer 
eller någon förförståelse redovisas 
i studien. 

Patienternas upplevelse 
av beslutsfattande skilde 
sig åt då vissa ville ta 
beslut själva, och andra 
ville ta beslut i sam-
verkan med vårdperso-
nalen. Det före-kom en 
frustration från patient-
erna då de inte fick tillr-
äckligt med vägledning i 
beslutsprocessen. Citat 
redovisa i resultatet.  

Tillförlitligheten stärks eftersom studien 
svarar på syftet. Citat från delt. redovisas 
i resultatet vilket är ett tecken på att 
intervjuerna blivit djupa och detta stärker 
även tillförlitligheten. Verifierbarheten 
stärks då tillväga-gångssättet vid 
granskning och analys samt intervju-
frågor beskrivs. Pålitlighet stärks då 3 
personer deltog i analysen och eftersom 
författarna inte hade någon relation till 
delt. Däremot sänks den då ingen f.f. är 
beskriven. Överförbarhet stärks efter-
som kontexten är beskriven och kate-
gorierna har hög a.b.  
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Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Welch, M., et al 
Patient and 
provider 
perspectives on 
uptake of a 
shared decision 
making 
intervention for 
asthma in 
primary care 
practices.  
USA, 
2019. 

Syftet var att 
utvärdera 
patienters samt  
vårdgivares 
perspektiv kring 
införandet av en 
delad 
beslutsfattande 
intervention för 
astmapatienter. 

Urval: 30 stycken 
primärvårds kliniker deltog 
Snöbollsmetod  
Inkl: Patienter med astma  
Vårdpersonal på klinikerna  
Exkl: Inga nämnda  
Kontext: Intervjuer i 
fokusgrupper, 14 kliniker 
hade fokusgrupper på plats. 
Sammanlagt 24 stycken 
fokusgrupper med som mest 
10 stycken delt. per grupp. 
Pat, anhöriga samt 
vårdgivare deltog i 
fokusgrupperna. 
  

Vårdpersonalen rekryterades 
av chefen på kliniken. 
Patienterna rekryterades av 
vårdpersonalen  
Semistrukturerade frågor  
Intervjuerna i ca 1 timme  
Exempel på en intervjufråga 
redovisas 
Tematisk analys  
Intervjuerna spelades in, 
transkriberades och 
analyserades för att få fram 
huvudteman 
3-5 teammedlemmar deltog i 
analysen utav var del i det 
insamlade materialet.  

Studien resulterade i 8 
stycken huvudteman: 
 
Kommunikation  
Självhantering  
Barriärer och 
lösningar 
Undervisning 
Medvetenhet 
Planering 
Målsättning  
Intervensionsresurser  
 
Citat presenteras i 
resultatet. 

Tillförlitligheten stärks då studien svarar på syftet. 
I resultatet så redovisas även citat. 
Verifierbarheten stärks eftersom 
tillvägagångssättet vid granskning och analys är 
beskrivet på ett noggrant sätt. Intervjufrågorna är 
beskrivna med kategorier något som stärker 
pålitligheten, däremot redovisas endast en ställd 
intervjufråga.  
Pålitlighet sänks något då ingen tydlig förförståelse 
är beskriven. Däremot stärks den då 3-5 
teammedlemmar deltog i analysen och då 
författarna inte har någon relation till deltagarna.  
Överförbarhet stärks eftersom kategorierna har 
hög abstraktionsnivå, däremot sänks den något då 
kontexten ej är utförligt beskriven. 

Shay, L. A.,  
Lafata, J. E.  
Understanding 
patient 
perceptions of 
shared decision 
making.  
USA, 
2014. 

Syftet var att 
utveckla en 
modell utifrån 
patient definierat 
delat beslutsfatt-
ande, och förstå 
vad som får pat-
ienter att uppleva 
en specifik beslut-
sprocess som 
delad. 

Urval: 23 primärvårdspat 
deltog. 14 kvinnor, 13 män  
Medelålder 63 år. Random-
iserat urval. Inkl: Pat med 
kolorektal cancer, 50-75 år. 
Exkl: Inga nämnda. 
Kontext: Deltagare valdes 
via ett elektroniskt 
bokningssystem, fick sedan 
brev hemskickat med info. 
Telefonintervjuer 

Semistrukturerade intervjuer 
Intervjuerna varade ca 45 
min och spelades in 
Intervjufrågor redovisas i 
artikeln. Ljudinspelningarna 
transkriberades. En kvalitativ 
innehållsanalys gjordes 
Båda författarna deltog i 
analysen. Ingen f.f. finns 
beskriven 

Resulterade i 4 
huvudkategorier, Ett 
interaktivt utbyte, Att 
ta beslut, En relation 
med tillit byggd över 
tid, Specifika 
beslutsprocesser 
märkta av patienter 
som delade 
Citat redovisas i 
resultatet. 

Tillförlitligheten stärks eftersom studien svarar på 
syftet och då citat redovisas 
Verifierbarheten stärks av att tillvägagångssättet 
är väl beskrivet och eftersom samtliga ställda 
intervjufrågorna presenteras  
Pålitligheten sänks av att ingen förförståelse finns 
beskriven och även något pga få delt. i analysen, 
stärks dock då ingen relation påvisas till delt. 
Överförbarheten sänks av att kontexten ej är väl 
beskriven men stärks av kat. a.n. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Forhan, M., Risdon, 
C., Solomon, P.  
 
Contributors to patient 
engagement in 
primary health care: 
Perceptions of patients 
with obesity.  
 
Kanada  
2013. 

Syftet med 
studien var att 
identifiera 
problem 
associerade till 
delaktighet i 
primärvården 
för patienter 
med fetma. 

Urval: 11 pat deltog 8 
kvinnor, 3 män. Medelålder 
44 år. 
Slumpmässigt urval 
Inkl: Lägsta BMI på 30 
kg/m2  
Exkl: Inga nämna   
Kontext: Delt rekryterades 
via posters på en klinik i 
Kanada. Datainsamling 
genom intervjuer samt över 
telefon. 

Intervjuerna varade i 
genomsnitt 33 min 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades 
Intervjufrågor presenteras i 
texten 
Tematisk analys  
Materialet analyserades av 
samtliga författare  
Ingen f.f. finns beskriven. 

Patienter upplevde att 
vårdpersonalens tidsbrist 
under vårdbesöken var 
vanligt förekommande. 
Patienterna såg tid som en 
viktigt faktor för att skapa 
en relation med 
vårdpersonalen vilket i sin 
tur främjar delaktigheten. 
Citat redovisas i resultatet 

Tillförlitligheten stärks då studien svarar på 
de valda syftet, däremot redovisas inga citat 
vilket gör att den sänks 
Verifierbarheten stärks då tillvägagångssättet 
är beskrivet och eftersom intervjufrågorna 
presenteras 
Pålitligheten sänks då ingen förförståelse 
beskrivs men stärks av att flera deltagit i 
analysen och ingen relation till deltagarna 
tycks finnas 
Överförbarheten sänks något då kontexten ej 
är utförligt beskriven men stärks då 
kategorierna har hög abstraktionsnivå. 

 

 

 


