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Sammanfattning 

 

Bakgrund: När människor blir patienter inom psykiatrisk vård upplever de sig ofta 

utlämnade till andras välvilja. De kan ofta redan innan ha en skör och svag autonomi och 

deras egen medverkan och delaktighet i vården kan ibland vara svår att särskilja. Det finns en 

stor aktualitet i ämnet delaktighet då patienters rättigheter, självbestämmande, inflytande och 

ansvar i vården på många sätt står i fokus idag. 

 

 

Syfte: Att beskriva patienters erfarenhet av delaktighet inom psykiatrisk vård 

 

Metod: Metoden är en litteraturstudie där 14 vetenskapliga artiklar som svarar på syftet och 

frågeställningarna för studien har sökts fram. Analysmetoden baseras på en kvalitativ 

innehållsanalys där meningsbärande enheter identifieras som vidare kodas i kategorier och 

utvecklas till centrala teman. 

 

Resultat: Resultatet redovisas under fem huvudteman; att bli sedd, att få veta, att utgå från 

patienten, att ha kontroll och egenmakt samt att hindras av sitt sjukdomslidande med 

tillhörande underteman. Resultatet visar att bekräftelse i vårdrelationen är viktigt för att skapa 

förutsättningar för patientens delaktighet. Om en patient har en känsla av att bli sedd, hörd, 

förstådd, respekterad som individ och bekräftad av vårdare kan ett ömsesidigt givande och 

tagande i relation uppstå och utgöra en god grund för delaktigheten. Patientens möjlighet till 

delaktighet hämmas av den traditionella hierarkiska strukturen i den psykiatriska vården, 

vilken initierar patientens känsla av maktlöshet och uppgivenhet.  

 

Diskussion: För patienterna krävdes det mer än allmän snällhet och information av vårdarna 

för att de skulle kunna uppleva sig som delaktiga i en jämställd vårdrelation. Det är först när 

stödet och informationen förmår möta patientens livsvärld som en genuin delaktighet uppnås.   

 

 

Nyckelord: patientdelaktighet, brukarmedverkan, psykiatrisk vård, psykisk hälsa 
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Abstract 

 

Background: When a person becomes a patient in psychiatric care they often feel omitted to 

the kindness of the care givers. They can often have a history of fragile and weak autonomy 

and their own involvement and participation in care can sometimes be difficult to distinguish.  

Patients’ rights, autonomy, influence and responsibility in health care is in many ways in 

focus today, the matter is therefore of great importance.  

 

Aim: To describe patients' experiences of participation in psychiatric care.  

 

Method:  

The method is a literature review where 14 scientific articles that matches the purpose 

and questions for the study have been sought out. The method for analyzing is based on a 

qualitative content analysis in which meaningful units have been identified and coded 

into categories to form central themes. 

 

Result: The result are presented in five central themes; being seen, to know, to start from the 

patient's perspective, to have control and empowerment and as being 

hindered by their illness suffering, with its sub-themes. The result shows that affirmation from 

the caregiver is important to create conditions for the patient’s involvement.  

If a patient has a feeling of being seen, heard, understood, respected as an individual 

and confirmed by caregivers, a mutual give and take in relationships arise, and provide a good 

basis for participation. The Patient's possibility to be involved is hampered by the traditional 

hierarchical structure of mental health services, which initiates the patient's sense of 

powerlessness and despair. 

Discussion: For the patients, it took more than general kindness and useful 

information to enable them to experience themselves as equal participants of a care 

relationship. It is only when the support and information is able to meet the patient's reality 

as a genuine involvement is achieved. 

 

Keywords: patient participation, user involvement, psychiatric care, mental health 
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1 Inledning 

Efter att ha arbetat många år inom psykiatrisk vård har intresset för hur vården ter sig ur 

patienternas perspektiv vuxit fram. När människor blir patienter inom psykiatrisk vård 

upplever de sig ofta utlämnade till andras välvilja. Patienter med exempelvis psykoser är av 

sitt tillstånd redan i en utsatt situation då deras verklighetsuppfattning förändras. De kan ofta 

redan innan ha en skör och svag autonomi och deras egen medverkan och delaktighet i vården 

kan ibland vara svår att särskilja. Att det inom psykiatrin även kan tillämpas tvångsvård gör 

att frågan om patienters delaktighet ställs på sin spets. Det finns en stor aktualitet i ämnet 

delaktighet då patienters rättigheter, självbestämmande, inflytande och ansvar i vården på 

många sätt står i fokus idag. En ökad förståelse för hur patienter upplever sin delaktighet i den 

psykiatriska vården utifrån den vårdvetenskapliga förståelsen av patientens livsvärld och 

vårdlidande kan bidra till att en patient blir sedd, mött och delaktig i sin egen vård. 

Sjuksköterskan i psykiatrisk vård kan använda sin kunskap och förståelse för detta i mötet 

med patienten. En god vårdrelation kan bidra till att detta att vara patient inom psykiatrisk 

vård som helhet känns mindre negativt laddat för patienten. 

 

2 Bakgrund 

Patientdelaktighet har länge uppmärksammats i World Health Organization [WHO] och 

delaktighet beskrivs som ett centralt begrepp i den av WHO (2001) utvecklade 

klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). WHO:s 

patientsäkerhetsprogram (2010) betonar vikten av att engagera patienten i besluten om vård 

och behandling på den nivå av delaktighet som patienten väljer.  

Cahill (1998)  har i en litterturgenomgång om patientdelaktighet lyft fram att ur ett historiskt 

perspektiv har man tidigare sett patienten som en mer passiv mottagare av vård och 

behandling och besluten om denna vård har varit läkarens arena. I den nya tiden har bilden av 

patienten förändrats och dagens patient är ofta medveten, påläst och har kännedom om sina 

rättigheter och vill ta egna beslut i frågan. Förståelsen av patientbegreppet har utvidgats till att 

omfatta en människa med kropp, känslor, intellekt och egen vilja till självbestämmande 

(Cahill, 1998). Dagens patienter ställer fler och individuella krav. De vill ha inflytande över 

sin egen behandling och kraven på information och delaktighet ökar (Larsson, Palm & Rahle 

Hasselbalch, 2008). 
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Enligt den nationella enkäten som Sveriges kommuner och Landsting [SKL] (2010), skickade 

ut 2010 till patienter i allmänpsykiatrisk vård var delaktighet ett av de områden som behöver 

utvecklas. Många patienter såg sig inte som delaktiga i vården och upplevde att 

vårdplaneringen sker utan att de är med eller får tillräcklig information om den. 

Frank (2010) fann i sin doktorsavhandling om delaktighet i akutsjukvården att delaktigheten 

uppstod av tillfälligheter enligt både patienter och vårdare trots att patientdelaktigheten sedan 

länge är lagstiftad i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763). Det framkommer vidare 

i Franks avhandling att det är omständigheterna som skapar tillfället för delaktighet och att det 

måste finnas en ömsesidighet och vilja till det mellan personal och patient samt att det skulle 

behövas utrymme för detta i organisationen. Någon medveten strategi för hur 

patientdelaktighet ska uppnås på akutmottagningarna fanns inte. 

 

2.1.1 Delaktighet 

Definition av delaktighet   

Ordet delaktighet kan som begrepp ha olika innebörder beroende på de aktuella 

sammanhangen där det används. Svenska Akademiens Ordbok (2011) har betydelsen att vara 

en del av något, vara deltagande i en handling, medverka i, eller vara inblandad i och vara i en 

del i gemenskap . En annan term som ofta används i forskningen om delaktighet är user 

involvement- brukarmedverkan/ inflytande och enligt Hickey och Kipping (1998) är 

innebörden ofta brukarens delaktighet i beslut rörande den egna vården eller i utformandet av 

vården generellt. 

2.1.2 Delaktighet i lagar och riktlinjer  

 

Det finns ramar för hur patienternas delaktighet i vården ska beaktas. Redan i HSL (SFS 

1982:763) framgår det tydligt att all hälso- och sjukvård i Sverige skall bedrivas i enlighet 

med den enskildes samtycke och vård skall ges med respekt för alla människors lika värde 

och för den enskilda människans värdighet. Det innebär att patienten har en grundläggande 

rätt till ett självbestämmande gällande den egna vården som exempelvis rätten att få begriplig 

och individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd, sin diagnos samt olika 
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behandlingsalternativ. Patienten har rätt att avstå från behandling och kan neka erbjuden 

inskrivning på sjukhus. Ett undantag till medbestämmande är exempelvis då en patient 

tvångsvårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT, SFS 1991:1128) eller lagen om 

rättspsykiatrisk vård (LRV, SFS 2008:415). Tvång i psykiatrisk vård har dock inget 

egenvärde utan skall vara ett medel för att främja psykisk hälsa. Delaktighet är så pass viktigt 

att den till och med är tydligt markerad i LPT både genom skyldigheten att informera 

patienten om dennes rättigheter och genom att patientens delaktighet och inflytandes ska 

tillgodoses genom bland annat att en vårdplan snarast ska upprättas som patienten ska vara 

delaktig i ”när det kan ske”. Om detta inte är möjligt i stunden ska detta tydligt anges i 

vårdplanen.  

Socialstyrelsen (2010) har förra året gett ut en handbok om skyldigheten i att informera och 

göra patienten delaktig vilket också vittnar om ämnets aktualitet. 

Denna handbok lyfter fram den grundläggande komplexiteten i vårdsituationen som beskrivs 

som en i sig asymmetrisk situation, där patienten har kunskap om sig själv och sina 

värderingar och där personalen har sin professionella kunskap och egna värderingar. 

Individen behöver, även om han/hon är expert på sin egen hälsa/ ohälsa, stöd av personalens 

kompetens och resurser för att vara delaktig och ta informerade beslut om sin vård. 

Handboken sätter också fokus på att mötet mellan vårdare och patient är kärnan i hälso- och 

sjukvårdens verksamhet. Detta möte är också av de centrala huvudpunkterna i 

vårdvetenskapen där vårdrelationen utgör själva grunden för vårdandet (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

 

2.1.3 Delaktighet och information 

Tillgången till information är en avgörande förutsättning för att patienten ska ha möjlighet att 

utöva sitt självbestämmande och ska utformas och anpassas till patientens individuella 

förutsättningar att ta emot och bearbeta den (Larsson m.fl., 2008). I rapporten ”Patientens rätt 

till information, delaktighet och medinflytande: läget efter lagändringarna 1 januari 1999” 

framhåller Socialstyrelsen (2003) att vårdgivaren förutom informationsskyldigheten om olika 

behandlingsalternativ dessutom ska hjälpa patienten att värdera dessa och ge en mer aktiv 

vägledning för att bredda valmöjligheterna och stärka patientens möjligheter att utöva sitt 

självbestämmande. 
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Det finns också ett positivt samband mellan information, delaktighet och behandlingsresultat 

(Larsson m.fl., 2008; Stringer, Van Meijel, De Vree & Van Der Bijl, 2008) vilket stärks av 

flera studier i somatisk vård (Arnetz, Almin, Bergström, Franzén & Nilsson, 2004; Larsson 

m.fl., 2008) . Ann Catrine Eldh (2006) visade i sin avhandling inte bara vikten av att få 

individuellt anpassad information utan även att delaktighet för patienten också innebär att få 

ge information till vårdgivarna. Patientens information och kunskap om sin egen hälsa/ ohälsa 

och kropp är en viktig pusselbit och bidrar även till att patienten ses som en jämlike där båda 

parter bidrar med information utifrån sina egna specifika kunskaper. 

2.1.4 Patientens delaktighet 

Patientdelaktighet har beskrivits från många olika vårdsammanhang. Patientdelaktighet har av 

Cahill (1996) beskrivits som involvering, medverkan och samarbete.  Vidare beskrivs 

delaktigheten bildligt av Cahill som en pyramid där en förutsättning för att patienten ska 

kunna bli delaktig från början är att patienten upplever att det finns ett positivt engagemang 

hos vårdaren så att ett bra samspel kan komma till stånd. När dessa grundstenar finns kan 

delaktighet nås och vårdrelationen utgör grunden ett fungerande samarbete. 

Vill alla patienter vara delaktiga? I en större litteraturgenomgång vid Mayo Clinic (Longtin, 

Sax, Lucian, Leape, Sheridan, Donaldson & Pilett, 2010) framkom det att en del av studierna 

presenterade patienter som inte accepterade den nya tidens patientroll och inte ville vara 

delaktig i beslut som rör deras vård. Å andra sidan fann de andra studier som visade starkare 

evidens för motsatsen. De framkom i samma litteraturstudie faktorer som hindrade patienter 

från att vara delaktiga och bland dem fanns patientens socioekonomiska standard, hög ålder, 

multisjuklighet och att de inte trodde att det var önskvärt att de var delaktiga. De 

socioekonomiska faktorerna sågs även påverka personalen som kan ha en tendens att anta att 

patienter med lägre socioekonomisk standard hade sämre möjligheter och förutsättningar att 

ta till sig information och vara delaktiga i sin vård. 

För de flesta patienter är det dock viktigt att själv fatta beslut om sin hälsa och livssituation 

och av de professionella vårdgivarna önskar de stöd, information och hjälp att se olika 

valmöjligheter för att kunna fatta välgrundade beslut (Svedberg, Jormfeldt & Arvidsson, 

2004). Att inte kunna påverka sin situation som patient kan leda till en upplevelse av 
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meningslöshet, isolering och maktlöshet. Ökad delaktighet och kunskap kan lyfta fram 

patientens egna hälsofrämjande resurser och ta kontrollen över sin egen livssituation 

(Arvidsson & Skärsäter, 2006). Vidare beskriver Eldh (2006)  i sin doktorsavhandling om 

delaktighet på en hjärtsviktsmottagning att förutsättningen för delaktighet, ur ett patientperspektiv, 

är att känna tilltro, ha möjlighet att förstå och ha kontroll över sin situation. Delaktigheten har sin 

grund i att känna sin kropp och ha kunskap om den, sin sjukdom och sina symtom så att man kan 

hantera sin sjukdom och dess symtom i vardagen. Delaktighet handlar om att som patient vara 

delaktig i allt som rör den egna vården, vilket är en viktig utgångspunkt för omvårdnad och 

medicinsk behandling. Stringer m.fl. (2008) fann i en litteraturstudie i psykiatrisk vård att 

patienter som var delaktiga i sin vård upplevde sig ha bättre hälsa, var nöjdare med vården och var 

mer följsamma till behandlingen. 

I Franks avhandling (2010) såg patienten att goda förutsättningar för delaktighet kan vara att 

patienten möter respekt, får tid och information samt att ett ömsesidigt samspel i den 

vårdande relationen uppstår. Delaktighet kunde bildas i den sporadiska kontakt som uppstod 

när vårdaren hjälper patienten med de basala vårdbehoven. Frank fann vidare i ovan nämnda 

studie att patienterna för det första väntade på att bli sedd på akutmottagningen och att 

personalen skulle ta initiativet till kontakt, nästa strategi var att kämpa för att bli involverad 

genom upprepade kontaktförsök eller att låta närstående föra deras talan 

2.1.5 Autonomi - en förutsättning för delaktighet 

 

Begreppet autonomi har betydelsen självstyrelse och rätten att bestämma över sig själv. 

Autonomi är även att klara sitt dagliga liv, ha egenmakt och att kunna fatta egna beslut 

(Arvidsson & Skärsäter, 2006). Att vara autonom är en grundläggande mänsklig rättighet som 

inte är förunnat all världens befolkning av politiska och sociala skäl. Autonomi är en hörnsten 

i att uppleva hälsa och välbefinnande (Arvidsson & Skärsäter, 2006, Jormfeldt, 2007) och 

återhämtning från psykisk ohälsa bygger på att patienten får tillbaka beslutsrätt och kontroll 

över sin egen livssituation. Autonomibegreppet ställs ofta på sin spets inom psykiatrisk vård 

då tvångsvård i vissa fall kan vara under övervägande. Sett ur ett etiskt perspektiv har 

delaktigheten ett värde i sig själv, som en förutsättning för att individens autonomi och 

integritet ska respekteras vilket utgör en grund i vårdandet (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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2.1.6 Vårdarens syn på delaktighet 

Arvidsson och Skärsäter (2006) lyfter fram att en hälsofrämjande psykiatrisk omvårdnad bör 

bygga på att skapa förutsättningar för tillit och god samvaro, stärka patientens delaktighet och 

inflytande, främja individens hälsoprocesser och värna om personens integritet.  Detta med 

patientdelaktighet förutsätter att sjuksköterskan ser patienten som en person som kan ta 

informerade beslut om sin egen hälsosituation (Enehaug, 2000). Vidare kan man se att 

sjuksköterskans åsikter, attityder, strategier och kunskaper är avgörande för tillämpningen av 

patientdelaktighet (Henderson, 2000; Timhonen & Sihvonen, 2000; Henderson, 2003; 

Stringer m.fl., 2008; Longtin m.fl., 2010). Henrika Jormfeldt (2007)  har i sin 

doktorsavhandling visat att psykiatrisjuksköterskorna i studien såg delaktighet som en viktig 

del i hur de såg på begreppet hälsa i sitt arbete med psykiskt sjuka. 

Enligt Henderson (2000) kan patientdelaktighet ses som en social konstruktion som får sin 

form i interaktionen mellan patient och sjuksköterska. Där är det bara den enskilda patienten 

som kan avgöra om verklig delaktighet har gått att uppnå. Nyckelpersonen i detta 

sammanhang är dock sjuksköterskan som genom den position hon befinner sig i och 

kunskapen i sin profession besitter mer kontroll och makt över situationen – från det 

perspektivet är det många gånger sjuksköterskan som anger tonen i vårdrelationen.  Longtin 

m.fl. (2010) fann i en litteraturgenomgång att vårdpersonalens ovilja att lämna sin 

traditionella roll som den som vet bäst vad patienten behöver var en av de största barriärerna 

till att patienten ska kunna bli delaktig i sin vård. 

I Franks studie av en akutmottagning (2010) upplevde vårdarna att de gjorde patienten 

delaktiga genom att ge dem information. Den delaktighet de erbjöd kunde vara på sätt och vis 

villkorad då den var avhängig av hur vårdaren uppfattade patienten - en trevlig och 

samarbetsvillig patient hade där bättre möjlighet. Krävande patienter betraktades som 

besvärliga med sina enträgna kontaktförsök. I de fall där vårdaren var engagerad, en 

ömsesidighet fanns och möjlighet gavs uppstod ett möte där patienten upplevdes delaktig. 

Fler studier (Henderson, 2003; Longtin m.fl., 2010) visar att vårdaren kan undvika att göra 

patienten delaktig på grund av tidsbrist och för att deras arbete blir lättare då det inte blir så 

mycket frågor, oro och ytterligare saker de måste ordna med. Vårdaren använder då makten 

att portionera ut informationen, att använda ett auktoritärt språk eller genom att ställa frågor 
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som man bara kan svara ja eller nej på. Det är inte heller alltid patientens och vårdarens bild 

av hur patienten inbjuds till att vara delaktig stämmer överens, och en tydlig diskrepans i 

frågan kunde påvisas av Florin (2007). 

 

2.1.7 Att inte vara delaktig 

 

Ann Catrine Eldh (2003) har i sin avhandling ”Patient Participation- what is and what is not” 

lyft fram att inte finns något bestämt svenskt ord för att inte vara delaktig och har därför 

myntat ordet ”odelaktighet” i sitt arbete då delaktighet förutsätter att man faktiskt upplever sig 

delaktig. Att vara odelaktig kan vara på grund av att patienten inte gjorts delaktig, men också 

kan patienten själv välja att vara odelaktig. Detta kan från sjukvårdens sida ses som att 

patienten inte följer råd, anvisningar och behandling men från patients sida, visar Eldh i ovan 

nämnda avhandling, uppstår upplevelsen av odelaktighet när vårdpersonalen inte lyssnar på 

patienten, när informationen är otillräcklig eller när patienten inte upplever sig bli sedd och 

respekterad som den individ man är. Detta stöds av en studie av Linhorst, Hamilton, Eckert, 

Young och Eckert (2002) där patienters uppgivenhet inför möjligheten att vara delaktig 

startade med att en redan färdig vårdplan presenterades för dem mest som information. 

Resultatet i Eldhs arbete visade också att patienterna upplevde sig odelaktiga då de inte fick 

tillfälle att själva dela med sig av sin information och sin erfarenhet. Då de fick tillfälle till att 

bli lyssnad och trodd på med den kunskap och erfarenhet man har som patient upplevde de sig 

själva som en resurs i dialogen med vårdpersonalen.  Detta visar på kommunikationen och 

vårdrelationens betydelse för att skapa förutsättningar för delaktighet.  

 

2.1.8 Problemformulering 

 

Trots att det finns lagar och bestämmelser för att patienten ska vara delaktig kommer 

rapporter och undersökningar som visar på att patienter inte upplever sig delaktiga i sin egen 

vård och att klagomål i vården ofta rör bemötande, brist på information och delaktighet. Efter 

genomgång av aktuell vetenskaplig litteratur står det klart att det finns studier rörande 

delaktighet inom flera vårdområden men det finns inte någon fullödig bild av hur patienter 

upplever delaktighet inom specifikt psykiatrisk vård.  
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2.1.9 Syfte/frågeställningar 

 

Syfte:   

Att beskriva patienters erfarenhet av delaktighet inom psykiatrisk vård 

Frågeställningar:  

Hur upplever patienten sin egen delaktighet inom psykiatrisk vård? 

Vilka faktorer påverkar patientens upplevelse av delaktighet? 

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

 

Delaktighet ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. 

 

2.2.1 Vårdrelationen 

 

Delaktighet handlar om så mycket mer än om att få information om sjukdom och sin 

behandling utan det är i den vårdande relationen som delaktighetens vara och inte vara avgörs. 

Det är först när stödet och informationen förmår möta patientens livsvärld som delaktighet 

uppstår (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta lyfter även Sahlsten (2007) i sin 

doktorsavhandling med temat delaktighet inom somatisk vård. Sahlsten menar att 

sjuksköterskan främst bör inrikta sig på att etablera en god relation till patienten och utveckla 

ett fruktbart samarbete där patienten ses som en jämbördig partner där sjuksköterskan har en 

vägledande roll för att patienten ska kunna ta kontroll över sin egen situation. 

För att kunna optimera delaktigheten bör den vårdvetenskapligt inriktade vårdaren enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) visa vägen till hälsa utan att ta över och passivisera patienten. 

Ett öppet och följsamt vårdande grundar sig i att så förutsättningslöst som möjligt möta en 

annan människa. Relationen mellan vårdare och patient utgör grunden i den psykiatriska 

vården (Dahlberg m.fl., 2003) och grundar sig på en äkta vilja hos vårdaren att vilja göra gott 

och att möta patienten som en person i den livsvärld som utgör det dagliga livet.  
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2.2.2 Livsvärld 

 

Livsvärldsperspektivet utgör en filosofisk grund i vårdvetenskapen, vilket innebär att se, 

förstå, beskriva och analysera världen så som den erfars av den enskilde människan. I 

livsvärldsperspektivet uppmärksammas människans vardagsnära och dagliga tillvaro och är 

den levda erfarenheten. Utifrån detta synsätt kan vårdaren försöka förstå patientens tillvaro 

såsom hon eller han själv förstår den och möta personen där hon/han är (Dahlberg m.fl., 

2003).  För att kunna ge bästa möjliga vård behöver vårdaren därför kunskap och förmåga att 

kunna se och uppmärksamma vad hälsa, välbefinnande och sjukdom innebär för just den här 

människan (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Vidare beskriver Dahlberg och Segesten (2010) att livsvärlden har sin grund i hur vi 

människor förstår oss själva, andra människor och det sammanhang vi finns i. Det är världen 

såsom den erfars av någon och har en specifik individuell innebörd för just denna person. 

Livsvärlden är den verklighet var och en av oss dagligen lever i och tar för given och är en 

naturlig och oreflekterad hållning som utgör utgångspunkten i hur vi lever våra liv. 

Patientdelaktighet innebär vårdande ur ett livsvärldsperspektiv, vilket är mer än vårdande ur 

ett patientperspektiv då vårdare förhåller sig öppna till patienters livsvärld, lyssnar till deras 

berättelser, berör och blir berörda och ändå inte undviker de existentiella aspekterna 

(Dahlberg, Todres & Galvin, 2009). 

 

2.2.3 Vårdlidande 

 

Vårdlidandets essens är att bli förnekad som en lidande människa, vilket innebär att den 

lidande människan i sjukvården blir åsidosatt och patientens självklara integritet och 

värdighet kränks (Dahlberg m.fl., 2003). Patienterna upplever ett vårdlidande i att inte förstå 

vad som sker och vad som är planerat med vårdandet. Dessutom kan vårdens rutiner och 

scheman för allting bli verksamhetens fokus och orsaka att patienten känner sig alltmer som 

en tingest (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Wiklund (2003) lyfter fram hur vårdlidandet ofta utgörs av brist på kontroll och kränkningar.  

I omvårdnadsarbetet på en psykiatrisk avdelning ställs kanske större krav på delaktighet än 

vanligt för att undvika onödigt vårdlidande då den akuta psykiatriska patienten ofta kan vara 
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både rädd och otrygg i situationen. En grundsten i allt välbefinnande är behovet av att känna 

trygghet. Ett vårdlidande har ofta ett starkt samband med otrygghet som föds ur bristande 

information, svårigheter att tolka eller förstå personalens agerande eller andra obegripligheter 

i vårdsituationen (Dahlberg m.fl., 2003). 

 

2.2.4 Metod 

 

Arbetet är en litteraturstudie. Litteraturen tar informantens plats som informationskälla. 

Insamlade data från litteraturstudien ställs i dialog med bakgrundslitteraturen (Olsson & 

Sörensen, 2001). Arbetet startades med en inledande litteratursökning, detta är ett sätt att få en 

överblick över forskningsområdet och ge ledtrådar till lämpliga sökstrategier i det fortsatta 

arbetet (Friberg, 2006). Litteratursökningen har utförts med booleska operatorer och fri text 

(Forsberg & Wengström, 2003) i databaser som Cinahl fulltext och Pubmed. Åtkomst till 

dessa har skett via ESH:s biblioteks hemsida och via Karolinska Institutets bibliotek. De 

preliminära sökningarna kom att utmynna i nya sökord och sökvägar. 

Sökord som har använts är patient participation, user involvement i kombination med tillägget 

psychiatric eller mental health. Ordet participation kan utbytas mot user involvement då detta 

ofta förekommer, och används växelvis i sökningarna. Valet av sökord har tagits fram under 

arbetet med bakgrunden och den inledande litteratursökningen och de stöds av Cahill (1996) 

och Hickey och Kipping (1998) där olika termer för begreppet delaktighet klarlagts.  

Inklusionskriterier består av en tidsbegränsning på den senaste femtonårsperioden (1998-

2011), i huvudsak artiklar och avhandlingar med kvalitativ ansats i en psykiatrisk kontext som 

fokuserar på patientens upplevelse och erfarenhet samt att de belyser syftet med 

litteraturstudien. Abstract måste finnas tillgängligt för att möjliggöra en grov gallring av 

artiklar utifrån detta. Artiklarna ska vara peer reviewed och granskas noggrant innan inklusion 

så att de är korrekta ur ett vetenskapligt perspektiv.  Alla studier ska ha godkänts av en etisk 

kommitté. Studierna ska röra vuxna patienter från 18 år och uppåt då delaktighet i barn- och 

ungdomspsykiatrin påverkas av att barnen är omyndiga och påverkas av vårdnadshavarens 

delaktighet. Både studier som rör öppen- och sluten psykiatrisk vård inkluderas då den 

inledande litteratursökningen visade att materialet annars blir för tunt. Däremot exkluderas 

studier som rör rättspsykiatrisk vård då patienterna är dömda till vård på grund av ett brott och 

delaktighet ur detta perspektiv bör ses separat.  Studier som rör patienter som dessutom har 
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utvecklingsstörning exkluderas också då delaktighet får en speciell vinkling då dessa personer 

kan sakna förutsättningar att vara delaktiga på samma nivå som andra. Av samma anledning 

exkluderas studier där dementa eller personer som av annan somatisk anledning har 

verklighetsuppfattningen grumlad. Studier som rör renodlad beroendevård exkluderas då 

denna kan utföras under andra lagformer.  Likaså exkluderas artiklar där enbart 

brukarsamverkan på en mer samhällelig nivå har studerats då dessa inte svarar mot syftet för 

denna studie. 

Vid sökningarna lästes alla titlar. I de artiklar vars titlar verkade stämma överens någorlunda 

med syftet lästes abstraktet. Om även abstraktet överensstämde med arbetets syfte lästes 

artiklarna i sin helhet. Därefter granskades artiklarna noggrant för att bedöma kvalitet, design, 

om metod och urval osv. verkade rimliga, och om resultatet svarade mot syftet i enlighet med 

en checklista för kvalitativa artiklar publicerade i bok av Forsberg och Wengström (2003) . 

Om de ansågs ha tillräckligt hög kvalitet godkändes de för att användas i resultatet. 

Sökningarnas redovisas i tabellform (bilaga 2). I resultatet används orden patient och vårdare 

synonymt med de varierande titlarna som finns i studierna som professionella, kunder, 

brukare, klienter, hälsoarbetare, sjuksköterskor, anställda och annat för att få ett enhetligt 

språkbruk i uppsatsen. 

 

2.2.5 Analys 

 

Analysmetoden baseras på en kvalitativ innehållsanalys där meningsbärande enheter 

identifieras som vidare kodas i kategorier och utvecklas till centrala teman (Forsberg & 

Wengström, 2003). Artiklarna lades in i en matris (bilaga 1) för bästa överskådlighet. Då 

arbetet består av kvalitativa artiklar har de analyserats mer utifrån resultatets text. Vid analys 

av kvalitativ forskning är det också viktigt att beakta artikelförfattarnas förförståelse och 

teoretiska utgångspunkter (Friberg, 2006) vilket har gjorts för att nyansera arbetet med 

analysen.  

Ett par av artiklarna har både en kvantitativ och en kvalitativ del, och i de fallen har endast 

den kvalitativa delen av resultatet används för den här studien för att kunna svara på arbetets 

syfte och frågeställningar där patienters erfarenheter efterfrågas och detta är svårt att utvinna 

från siffror. 
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De fjorton artiklarna har studerats utifrån denna litteraturstudies syfte, frågeställningar och 

problemformulering och skrivit ner om och hur de har kunnat svara på dessa. Svaren bildade 

de nyckelfynd som utgör grunden i resultatet. Att identifiera nyckelfynd i studiernas resultat 

är ett sätt att få fram kärnpunkterna som kan utgöra grunden i det fortsatta arbetet (Friberg, 

2006). Nyckelfynden från varje artikel formulerades i text. Under analysprocessen 

identifierades likheter och skillnader mellan nyckelfynden från artiklarna. Detta utfördes 

genom noggrann genomläsning, och genom att sedan lista likheter, skillnader och nyckelfynd 

på papper. Att under analysen söka efter likheter och skillnader i resultatinnehåll är ett 

användbart sätt att strukturera analysen på och för att relatera de olika studiernas resultat till 

varandra (Friberg, 2006).  

 För att ytterligare bena upp analysen listades möjliga huvudteman utifrån de nyckelfynd, 

likheter och skillnader som dittills hade framkommit i processen för att tydliggöra resultatet. 

De huvudteman som valdes var: Att bli sedd, Att få veta, Att ha kontroll och egenmakt, Att 

utgå från patienten och Att hindras av sjukdomslidande.  Varje nyckelfynd klassificerades 

med stödord eller meningsbärande enheter från resultattexterna och kategoriserades enligt de 

fem huvudteman som valts. Under arbetet med att sortera in nyckelfynden under respektive 

huvudtema synliggjordes behovet att skapa underteman under en del huvudtema. Underteman 

används för att åskådliggöra resultatet på ett bättre sätt (Friberg, 2006).  De fem temana och 

undertemana sammanfogades till ett dokument. En ny helhet kan då skapas (Friberg, 2006).  

 

2.2.6 Forskningsetik 

 

En grundläggande etisk utgångspunkt i detta arbete har varit att inkludera artiklar som 

presenterar studier vilka har blivit godkända av etisk kommitté. Resultaten återges så 

objektivt som möjligt . Förförståelse: med anledning av att jag har jobbat länge inom 

psykiatrisk vård har jag en förförståelse kring hur jag tror att patienter upplever och erfar sin 

delaktighet i den psykiatriska vården. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) understryker 

att förförståelsen måste göras tydlig, analyseras och granskas av andra. Då kan förförståelse 

bli en hjälp i att belysa arbetet utan att onyanserat påverka resultatet. 
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3 Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie grundar sig på fjorton vetenskapliga studier presenterade i 

artikelform och presenteras här i fem teman: 

Att bli sedd, med två underteman Att bli sedd, hörd och bekräftad, Vårdrelationen - det 

räcker inte att vara snäll.  

Att få veta, med ett undertema: Individuellt anpassad information.  

Att utgå från patienten, med två underteman: Vårdarens bedömning och regler v/s 

patientens individuella behov samt Att utgå från patientens upplevelse och erfarenhet. 

Att ha kontroll och egenmakt, med två underteman: Obalans i maktförhållanden - 

självbestämmande och egenmakt samt Skendemokrati- att inte vara delaktig på riktigt. 

Att hindras av sitt sjukdomslidande. 

 

3.1 Att bli sedd 

Det första temat handlar om att bli sedd, hörd och bekräftad som en individ och att det krävs 

mer av vårdrelationen än att vårdaren är allmänt snäll för att patienten ska kunna vara delaktig 

i sin egen vård. 

 

3.1.1 Att bli sedd, hörd och bekräftad  

 

It‟s common sense, just treat them the way you would want to be treated if you were in the 

same situation. It‟s not rocket science, it‟s just basic human values  

(Connor & Wilson 2006, s. 467) 

 

Resultatet visar att bekräftelse i vårdrelationen är viktigt för att skapa förutsättningar för 

patientens delaktighet. Om en patient har en känsla av att bli sedd, hörd, förstådd, respekterad 

och bekräftad av vårdare kan ett ömsesidigt givande och tagande i relation 

mellan vårdaren och klienten utvecklas (Breeze & Repper, 1998; Välimäki, 1998; Hörberg, 

Brunt & Axelsson, 2004; Connor & Wilson, 2006; Schröder, Ahlström & Larsson 2006; 

Svensson & Hansson, 2006; Tee, Lathlean, Herbert, Coldham, East & Johnson, 2007; Storm 

& Davidson, 2010). Förutom att bli sedd som individ är det viktigt att se patienten som den 

främste experten på sin egen hälsa (Tee m.fl., 2007), att bli sedd som en kapabel individ 
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(Svensson & Hansson, 2006) och att få känna att man räknas med (Latvala, Janhonen & 

Moring, 2000).  Patienterna vill erbjudas möjlighet att vara delaktig i beslutsfattandet kring 

sin egen behandling och situation (Storm & Davidson, 2010) och tycker att det är viktigt att 

det finns en överenskommelse om deras vård (Daremo & Haglund, 2008). 

 

3.1.2 Vårdrelationen- det räcker inte att vara snäll 

 

En bra vårdrelation är grunden för delaktigheten (Latvala m.fl., 2000) och bör innehålla 

teamarbete och ömsesidigt stöd (Välimäki, 1998), en jämställd relation där det handlar om att 

ge och ta (Hörberg m.fl., 2004) bli behandlad med respekt, som en person, visad empati och 

värme och få föra en vanlig konversation människa till människa (Breeze & Repper 1998). En 

god vårdrelation med engagemang och en hoppfull attityd kan göra det möjligt för människor 

att återhämta sig, vilket minskar beroendet av andra (Tee m.fl., 2007). Patienten behöver 

någon att tala med, att sortera ut vad som är problemet (Välimäki, 1998).                                                                                                      

 

“Surely your role should be about working with us to achieve our 

own solutions? I know that I have my own answers – what I need 

is help to find them…it‟s about treating me in a way to believe 

that I am a person with potential and assisting me to achieve that 

potential.” 

                                                                                              (Tee m.fl., 2007, s 40) 

 

Det räcker inte att vara snäll.  Vårdrelationen är viktigt och uppskattad men i studien av 

Breeze och Reppers (1998)  var ett allmänt stöd inte tillräckligt, vårdaren behövde också 

kunna ge mer kvalificerade insatser för att kunna hjälpa dem. Storm och Davidsons (2010) 

intervjustudie om psykiatriska slutenvårdspatienters erfarenheter av att vara delaktig i sin vård 

bedömdes personalen i stort vara snäll, förstående, stödjande och hjälpsamma och de fick 

tillfälle att diskutera sin situation och framtidsplaner även om det dock fanns de som hade 

erfarenhet av det motsatta. Men trots detta gick det inte alltid att direkt översätta till patientens 

känsla av att bli sedd som individ med sina egna unika önskningar, behov eller preferenser. 

För att patienten ska känna sig mött som en unik individ är det viktigt att utgå från patientens 

egna behov.  
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“I think the care plan can be good as long as it doesn‟t expect a patient to go through 

certain hoops. I think you have to go at the pace of the patient.” 

 (Connor & Wilson, 2006, s. 467) 

 

Att arbeta tillsammans med patienten för att utforma en lämplig och realistisk vårdplan 

anpassad till patientens egna mål samt att lyssna på och framförallt tro på patienten stärkte 

egenmakten (Breeze & Repper, 1998). Att utforma vårdplanen inkluderar även närstående och 

stöd från närstående hjälpte dem att vara delaktiga (Daremo & Haglund, 2008). Närstående 

blev dock inte alltid involverade i vårdplan (Valsh & Boyle, 2009) och detta var något som 

efterlystes av många patienter (Svensson & Hansson, 2006).  

 

3.2 Att få veta 

 

Det andra temat har sin grund i vikten av individuellt anpassad information för att patienten 

ska kunna vara delaktig i sin vård. 

 

3.2.1 Individuellt anpassad information 

Vikten av att få individuellt anpassad information framkom i resultatet som en grund för att 

kunna vara delaktig i sin egen vård och speciellt kring medicineringen där information ofta 

lämnas i en broschyr och patienten kan ha svårt att ta del av detta på grund av det psykiska 

tillståndet eller lässvårigheter och de skulle behöva muntlig, anpassad information (Valsh & 

Boyle, 2009).  Patienter upplevde det som positivt få informationer om sin sjukdom, 

behandling, medicinering, avdelningens rutiner (Välimäki, 1998; Connor & Wilson 2006) och 

om sin vårdform, behandlingsalternativ samt sin egen hälsa (Schröder m.fl. 2006).   

Att inte få information om medicinering, behandlings, behandlingsalternativ, medicinering 

och dess biverkningar kunde leda till att patienterna inte kände sig nöjda med sin vård 

(Connor & Wilson, 2006; Svensson & Hansson, 2006,). 
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„„I wish someone would have come along to me and sat on the edge of the bed and tried to 

encourage me or explain the jargon‟‟. (Connor & Wilson, 2006, s.471) 

 

I Valsh och Boyles (2009) intervjustudie framkom att patienter som upplevde att de inte hade 

fått tillräcklig information om sjukhuslivet kände att detta hade initierat en känsla av 

maktlöshet. De hade inte fått information om avdelningens regler, vad som förväntades av 

dem och vad de kunde förvänta.  

Att inte veta vad som gäller angående sin egen behandling kan spä på en redan gryende 

misstänksamhet (Välimäki & Leino-Kilpi, 1998). 

 

”You get this feeling in the patients and then in the hole staff when the patient doesn´t know 

(about their treatment). You may begin to suspect the whole treatment you know.” 

 

                                                                                 (Välimäki & Leino-Kilpi, 1998, s.209) 

 

 

I resultatet framkommer även att många inte visste vad delaktighet var och vad medverkan i 

sin egen vård egentligen innebar (Storm & Davidson, 2010) och alla vet inte vad en vårdplan 

är och bara några visste att de hade en (Valsh & Boyle, 2009; Storm & Davidson, 2010). 

Information från andra patienter kan ibland ge bättre information om avdelningens regler och 

kultur, hur det är att vara psykiskt sjuk och om vad som hjälper. Det är även viktigt att 

vårdgivarna lär från patienterna för att den psykiatriska vården ska utvecklas och för att 

patienterna ska känna sig delaktiga i den (Connor & Wilson, 2006). 

Det innebär att ta vara på den levda erfarenheten, bara någon som har levd erfarenhet av 

psykisk ohälsa kan verkligen förstå vad de går igenom (Lester, Tait, England & Tritter, 2006).  

Att få höra andra tala om vad de själva upplevt när de varit psykiskt sjuka är till stor hjälp 

(Lester m.fl., 2006), att dela erfarenheter med andra (Connor & Wilson, 2006; Lester m.fl., 

2006; Daremo & Haglund, 2008) och att hjälpa andra patienter ger dem en mening och får 

dem att känna sig delaktiga och betydelsefulla (Connor & Wilson, 2006).   

 

3.3 Att utgå från patienten 

Det tredje temat tar sin ståndpunkt från konflikten mellan vårdarens bedömning, avdelningens 

regler och patientens individuella behov, önskningar och livsvärld.  
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3.3.1 Vårdares bedömning och regler v/s patientens individuella behov  

Oeye, Bjelland, Skorpen och Andersen (2009) fann i deras studie en konflikt mellan 

patienternas individuella behov och önskningar gentemot avdelningens regler och kollektiva 

beslut. Att avdelningen rutiner inte alltid går att förena med patienternas individuella behov 

stöds också av Latvala m.fl. (2000) och att patienter trodde att personalen värderade 

sjukhusets rutiner högre än patienters behov (Valsh & Boyle, 2009). I studien av Oeye m.fl.  

(2009) lyfts även konflikten mellan den traditionella hierarkiska organisationen på ett sjukhus 

och arbetet mot alltmer jämställda relationer till patienterna med ökade krav på delaktighet 

fram.  Daremo och Haglund (2008) lyfter fram bristen på kontinuitet som ledde till att olika 

läkare som skulle sätta sig in i vårdplaneringen för flera patienter ledde till att patienterna ofta 

fick olika besked om hur deras vårdplan såg ut.  

 

3.3.2 Att utgå från patientens upplevelse och erfarenhet 

 

Patienterna vill ha hjälp att hantera sina problem som de själva ser dem i motsats till vad de 

professionella tror utifrån någon lärobok - man ska arbeta tillsammans (Tee m.fl., 2007) . 

 

“But whose evidence? Surely our experience must count? I need to feel 

in control. As I experience my ability to be autonomous, I realize 

more and more about my resource.” 

(Tee m.fl., 2007, s 140) 

 

Vårdarna är anmodade att ge evidensbaserad vård men många patienter upplevde att 

bedömningar gjordes efter diagnos snarare än utifrån patientens perspektiv (Tee m.fl., 2007) 

och att personalen inte frågade hur de mådde utan gjorde sina bedömningar genom 

observation (Valsh & Boyle, 2009). Personalens bedömning kunde vara en grund till att 

patienten kunde få sin permission indragen utan vidare förklaring utan att patienten hade fått 

säga sitt (Connor & Wilson, 2006). Patient och personal kunde också ha olika uppfattningar 

om varför patienten var vårdad (Daremo & Haglund, 2008). De kunde också ha olika 

uppfattningar om medicinens verkningar och biverkningar – men patienterna ville bli 
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lyssnade på- det är ju de som faktiskt använder medicinen (Connor & Wilson, 2006). 

Patientens åsikt blev inte alltid respekterad, de kunde bli skrattade åt eller bli ignorerade 

(Välimäki & Leino-Kilpi, 1998) eller att patienten helt enkelt inte blev trodd på när han/hon 

framförde sina upplevelser eller önskemål (Breeze & Repper, 1998). För patienterna kunde ett 

nej till något av deras framförda önskemål trots allt bli positivt om de trots allt hade blivit 

lyssnade på och avslaget kunde förklaras med rimliga argument och lämnas på ett respektfullt 

sätt (Breeze & Repper, 1998). 

I studien av Lester m.fl. (2006) fanns de få exempel, både hos patienter och personal, på 

samarbete och gemensamt/ delat beslutsfattande, där de kunde se varandra som jämställda. De 

få positiva exempel som fanns återgavs som möten där patienten fick tid att vara med i 

beslutsfattandet, tid att få och ge information, få en förklaring till sina psykiska symtom och 

att det var en jämställd relation. I det jämställda mötet var det också lättare för patienten att 

respektera vårdarens expertroll på sitt område. I samma studie av Lester menade flera 

patienter att den låga graden av deras delaktighet i beslutsfattandet i vården speglade hur man 

såg på dem i samhället, de kände sig ibland sedda som simulanter och att de slösade med 

vårdarens tid. 

 

 

3.4 Att ha kontroll och egenmakt 

 

Det fjärde temat består i komplexiteten kring kontroll, självbestämmande och makt samt dess 

avgörande betydelse för upplevelsen av att ha egenmakt. 

 

 

3.4.1 Obalans i maktförhållanden- självbestämmande och egenmakt 

 

Begreppet självbestämmande relateras till autonomi och är en förutsättning för att kunna vara 

delaktig i sin egen vård och psykiatriska patienters syn på begreppet har studerats av Välimäki 

(1998). Förutsättningar för självbestämmande är att ha förmåga att tänka, ta beslut, resonera, 

förstå och kunna uttrycka sin åsikt samt kunna tala om sina problem. Till detta kommer 

förmågan att kunna verkställa sina beslut (Välimäki & Leino-Kilpi, 1998) och att man trots 
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den psykiska ohälsan kan vara aktiv, motiverad och har förmåga att organisera sitt liv 

(Välimäki, 1998). För patienten kan självbestämmandet bestå i att få delta aktivt i inskrivning, 

vårdplaneringen och utskrivning samt att kunna påverka valet av kontaktperson på 

avdelningen (Schröder m.fl. 2006). 

Det finns en obalans i maktförhållanden mellan personal och professionella. Största hotet mot 

delaktighet och självbestämmande är när personalen utövar sin makt emot patienterna 

(Latvala m.fl., 2000, Connor & Wilson, 2006). Personalen är inte alltid medveten om vilken 

makt de har gentemot patienterna (Schröder m.fl., 2006).  Det blir en negativ upplevelse när 

vårdprocessen åsidosätter eller negligerar patientens erfarenhet och tar ifrån dem egenmakten 

(Tee m.fl., 2007) och att bli behandlad som ett barn samt att bli mästrad med (Connor & 

Wilson, 2006). Liten kontroll över sin egen vård föder även maktlöshet (Valsh & Boyle, 

2009) och skev balans mellan autonomi och beroende (Tee m.fl., 2007). Den negativa 

upplevelsen av kontroll och makt var extra stark hos de patienter som redan kände att de hade 

förlorat kontroll över sin situation på grund av sin psykiska sjukdom (Connor & Wilson, 

2006) 

 

„„When you have a mental illness, 

the big fear that you have is the loss of control. You feel like you are literally losing your 

mind, that you will never get back the ability to think clearly.‟‟ 

                                                                                             (Connor & Wilson, 2006, s. 470) 

 

Att vara kontrollerad och att ha eller inte ha kontroll över sin vård och behandling påverkar 

upplevelsen av att vara delaktig. En vårdare som är mindre kontrollerande men desto mer 

kunnig i sina insatser hjälper mer (Breeze & Repper, 1998). Att känna att de har kontroll i 

vårdrelationen, att ta ansvar för sig själv och för relationen är viktigt (Hörberg m.fl., 2004; 

Connor & Wilson, 2006) och tillit i vårdrelationen gör det möjligt att bedöma när patienten 

kan ta ansvar för sig själv eller inte (Tee m.fl., 2007). Om vårdaren ger patienten möjlighet 

att fatta sina egna beslut kan den senare få en känsla av kontroll över sin egen situation 

(Hörberg m.fl. 2004). 
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“… On the whole I‟ve had a free rein … but the openness 

and the warmth … and the feeling that she has tried to 

guide things so to speak so that it‟s me who‟s made the 

decisions … It has come from me …”  

                                                                                                 (Hörberg m.fl. 2004, s.13) 

 

Det är viktigt för patienterna att personalen inte tar över; att vara med men inte göra för samt 

att personalen inte ser sig som experten (Hörberg m.fl., 2004; Tee m.fl., 2007.) Om 

personalen påminner om allt hade patienterna inget eget ansvar för sin egen behandling 

(Daremo & Haglund, 2008). Att inte bli lyssnad på kan också vara ett sätt att bli berövad 

egenmakten där den borde ha stärkts och om egenmakten tas ifrån patienterna skapas en 

”brukarkarriär” snarare än hjälp till återhämtning i livet (Tee m.fl., 2007).  I Connors studie 

(2006) såg många deltagare psykiaterns makt som kärnan i den medicinska vårdmodellen och 

att en förändring skulle vara svårt. De kände att detta var en viktig bidragande orsak till 

delaktighet i sin behandling och de upplevde ofta en patriarkalisk inställning från personal. En 

gammal vårdtradition som lever kvar på psykiatriska sjukhus gör det möjligt för vårdare att 

utöva sin makt genom att reglera förmåner vilket tydliggörs i studien av Oeye m.fl. (2009), 

där personalen kunde bestämma att TV:n inte fick sättas på middagstid för att patienterna 

skulle vara mer aktiva. På samma sätt kunde patienternas möjlighet att gå ut, att röka och att 

använda kommunikationsmedel mm regleras för att antingen passa in patienterna i 

avdelningens rutiner eller påverka deras aktivitet. 

Patienterna kunde dock använda sin egenmakt på olika sätt till exempel genom att välja ut 

personal som de litar på och dela/ ge makt åt dem att hjälpa dem (Tee m.fl., 2007). Att 

närvara eller inte närvara vid vårdplaneringsmöten och liknande kunde också vara ett sätt som 

patienterna använde för att vara delaktiga eller odelaktiga (Storm & Davidson, 2010). 

 

3.4.2 Skendemokrati- att inte vara delaktig på riktigt 

 

Patienterna upplevde att de kunde vara delaktiga till en viss gräns exempelvis vid prat om 

medicinerna, en del fick vara med i medicindiskussionerna men upplevde ändå att i slutänden 

var det svårt att påverka beslutet (Storm & Davidson, 2010). Många patienter kände att deras 
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möjligheter att påverka behandlingen var liten då behandlingsalternativen var få och kostade 

för mycket i förhållande till de bristande resurserna (Connor & Wilson, 2006; Lester m.fl., 

2006).  När förväntningarna på vården inte uppfylldes tappade patienter motivationen att bli 

aktiva i vårdplaneringen (Daremo & Haglund, 2008, Storm & Davidson, 2010). De kunde 

också uppleva att de fick ett slags ”låtsasval”- antingen så tar du tabletterna eller så blir det 

sprutan eller antingen så kommer du in till sjukhuset frivilligt eller så blir du tvångsintagen 

(Breeze & Repper, 1998, Storm & Davidson, 2010). Denna typ av erfarenheter kunde sedan 

ligga till grund för att de inte såg mötena med vårdarna som meningsfulla eller inte såg att det 

fanns en chans att påverka och vara delaktig ändå (Storm & Davidsson, 2010) . Likaså kunde 

det kännas som att det inte fanns något de kunde säga när en färdig vårdplan presenterades, 

allt var ju redan bestämt (Breeze & Repper, 1998) och i praktiken betydde deras åsikt ändå 

ingenting (Välimäki, 1998) man var tvungen att foga sig, de lyssnar men egentligen hade 

patienten inte en chans att påverka (Latvala m.fl., 2000). 

 

„When I first went to him, he said “You should 

have medication”. But I didn‟t want that. And he 

said he wouldn‟t be able to treat me if I didn‟t 

have medication. His way or no way, you know 

what I mean. That‟s when I felt the control had 

been taken out of my hands.‟  

                                                                                    (Lester m.fl., 2006, s. 418) 

 

I Välimäkis studie (1998) om självbestämmande framkom att självbestämmandet kunde vara 

villkorat och ett hot om indragning av själbestämmandet alltid var närvarande. Man måste 

förtjäna sina rättigheter som patient. Det gäller att uppfylla förutsättningarna; att vara lydig, 

foglig, samarbetsvillig och följa avdelningens normer. En del patienter fann det självklart att 

de hade ett självbestämmande medans andra fann begreppet irrelevant för den psykiatriska 

patientens liv (Välimäki & Leino-Kilpi, 1998) 

 

“In practice it doesn‟t mean anything, if they want to restrict you. If they want to restrict your 

selfdetermination, there‟s no way mental patients can have their share of it. No way.” 

                                                                                                                 (Välimäki, 1998, s. 64) 
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Enligt Breeze och Repper (1998) blev patienterna ibland inte trodda på eller helt enkelt 

ignorerade när de emotsatte sig beslut. Detta kunde leda till att de kämpade för att ta kontroll 

och blev ”besvärliga” patienter. Ett annat sätt att reagera på detta att inte bli var att ge upp- 

personalen bestämmer ju ändå och en känsla av uppgivenhet infann sig (Breeze & Repper, 

1998, Storm & Davidson, 2010). 

 

3.5 Att hindras av sitt sjukdomslidande 

 

Det femte fristående temat handlar om hur den psykiska sjukdomen eller ohälsan kan vara ett 

hinder för att ha ork och förmåga att vara delaktig. 

Dålig psykisk status kunde vara ett hinder för delaktighet och det finns patienter som ändå 

kanske vill men inte förmår att vara delaktiga pga sjukdomen. I studien av Storm och 

Davidson (2010) var en del patienter inte delaktiga i vården då de var så utmattade av sina 

symtom. Psykiska symtom kunde hämma patienternas förmåga och kraft att vara delaktiga i 

vården, aktiviteter och i det dagliga livet generellt.  

 

“For one thing you haven‟t really got the energy to cope with it, and 

you feel ever so small and vulnerable – and I don‟t think the staffs are 

aware of what power they‟ve got in relation to us patients. So you 

don‟t dare say no as often as you ought to.” 

                                                                (Schröder m.fl., 2006, s. 98 ) 

 

Möten med vårdpersonal kunde vara obehagliga och stressande för patienter (Connor & 

Wilson, 2006; Storm & Davidson, 2010) samt mentalt stressande om patienten upplever sig 

inte bli lyssnad på (Tee m.fl., 2007).  Det psykiska måendet påverkar patientens möjlighet att 

vara självbestämmande och genom skiftningar i det måendet blir det i praktiken så att 

patienten glider på en skala av självbestämmande och förmåga att vara delaktig i sin egen vår 

(Välimäki, 1998). 
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4 Diskussion 

 

4.1.1 Resultatdiskussion  

 

Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenhet av delaktighet inom 

psykiatrisk vård och resultatet visar att patienterna har behov som utgör en grund för att de 

ska bli delaktiga; att bli sedda, att få individuellt anpassad information, att vårdandet utgår 

från patientens behov, att ha kontroll över sin egen situation och ett självbestämmande samt 

att patienternas psykiska symtom ibland hindrade eller försvårade deras förmåga att vara 

delaktiga. 

För att fördjupa förståelsen av litteraturstudiens resultat kommer detta att diskuteras och 

belysas på ett sätt som knyter att till de teoretiska utgångspunkterna för det här arbetet. 

Resultatet knyts även an till litteraturen i arbetets bakgrund.  

 

4.1.2 Vårdrelationen – varför räcker det inte med att bara vara snäll? 

 

Med utgångspunkt från resultatet går det att se att det krävs mer av vårdrelationen än att vara 

snäll för att patienten ska kunna uppleva sig som delaktig i sin egen vård. 

Patienterna fann i flera av resultatets studier att personalen överlag var snälla och hjälpsamma 

vilket (Schröder m.fl., 2006; Storm & Davidson, 2010) vilket också kan ses i en annan studie 

av Kuosmanen, Hätönen, Jyrkinen, Katajisto och Välimäki (2006) om hur nöjda patienterna 

var med sin vård, flertalet var mycket nöjda med personalen men de var mindre nöjda med i 

vilken utsträckning de fick information om sin sjukdom, vård och behandling som utgör 

grunden för att kunna vara delaktig och hantera sin sjukdom. Vuokila-Oikkonen, Janhonen, 

Saarento och Harri (2002) finner i sin studie att det hänger på vårdarens engagemang och 

kunskap i att bjuda in både patienter och deras närstående till att bli delaktiga. Att arbeta med 

vårdrelationen och få till en allians med patienten där dennes behov av att bli sedd och 

förstådd var det primära i omvårdnadsarbetet för sjuksköterskorna i en studie av Yamashita, 

Forchuk och Mound (2005). Men för att kunna arbeta med en bra och balanserad vårdrelation 

och använda sig av sina expertkunskaper måste vårdaren gå i möte med patienten och dennes 

livsvärld så att han/ hon får möjlighet att ge sin bild av situationen (Dahlberg & Segesten, 
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2010). För detta arbete krävs gedigen kunskap, kompetens och personlig lämplighet.  I en god 

vårdrelation kan patienterna bli guidade, få hjälp att se och bredda valmöjligheterna och ge 

patienten större möjlighet att fatta egna beslut utifrån en god grund. 

Men går det bara att utgå från patienten? Patientperspektiv och delaktighet kan inte heller leda 

till att vårdaren bara ska leverera det som patienten önskar och vill ha, som en slags kund- 

leverantör förhållande. Det vårdvetenskapliga perspektivet kan därför inte ensidigt fokusera 

på patientens autonomi och självbestämmande då det skulle kunna urholka etiken i vårdandet 

och sjukvårdens ansvar. För vårdaren gäller det här att göra en god bedömning och avvägning 

i det aktuella fallet (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta är något som kan ställas på sin spets 

inom psykiatrisk vård när en patient vårdas vid exempelvis ett maniskt skov. Breeze (1998) 

har i en fallstudie lyft fram sjuksköterskans svåra avvägningar mellan patientens autonomi, 

delaktighet, aktuell sjukdomsbild, lagar och bestämmelser samt etiska aspekter och kommer 

fram till att det inte går att ange några exakta direktiv utan att varje fall kräver en reflektion 

utifrån alla dessa perspektiv och att problematiken måste upp till ytan och diskuteras ofta i 

arbetsgruppen. 

 

4.1.3 När stödet och informationen möter livsvärlden 

 

Att bli sedd, hörd och bekräftad som en individ och framkom i resultatet som en grund för att 

kunna bli delaktig (Breeze & Repper, 1998; Hörberg m.fl., 2004 Connor & Wilson, 2006; 

Storm & Davidson, 2010). Resultatet stöds av avhandlingar om patientdelaktighet i somatisk 

vård (Jormfeldt, 2007; Sahlsten, 2007;Eldh, 2008, Frank, 2010) och andra studier utförda i 

psykiatrisk vård (Henderson, 2003; Lester, Tritter & England, 2003). Detta torde vara 

självklara och grundläggande behov för alla människor i allmänhet och för den vårdade 

patienten i synnerhet, men det tycks ändå inte vara fullt så enkelt.  

Här har sjuksköterskan i psykiatrisk vård en nyckelroll genom sin specialistkunskap och 

genom att arbeta med patienten ett livsvärldsperspektiv i vårdandet. Piipo och Aaltonen 

(2004) lyfter också fram sjuksköterskan som den som arbetar nära patienten och har en mer 

samlad bild av hur dennes livssituation ter sig och även samverka med närstående. Utifrån 

detta kan vårdaren försöka förstå patientens tillvaro såsom hon eller han själv förstår den och 

möta personen där hon/han är (Dahlberg m.fl., 2003; Latvala, Janhonen & Wahlberg, 1999).  

Vårdaren bör också ha kunskap om att utforma individuellt anpassad information och kunna 
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bereda patienten möjlighet att vara delaktig utifrån sina förutsättningar (Lewis, 2003). Men 

det är dock först när stödet och informationen förmår möta patientens livsvärld som en genuin 

delaktighet uppnås.   

 

4.1.4 Att inte vara delaktig kan ge ett subtilt vårdlidande 

 

I resultatet framkommer att patientens individuella behov och önskningar ibland åsidosätts på 

grund av att personalen gör en annan bedömning eller att dessa behov kolliderar med 

kollektiva beslut eller avdelningens regelverk (Latvala m.fl., 2000; Connor & Wilson, 2006; 

Daremo & Haglund, 2008; Oeye m.fl., 2009; Valsh & Boyle, 2009). Detta kan delvis härröras 

till den långa paternalistiska traditionen inom psykiatrisk vård gör att vårdpersonalen ”vet 

bäst” och har svårt att lämna ifrån sig makten (Henderson, 2000; Longtin m.fl., 2010). 

Personalen kan vara ovillig att tro på och respektera patientens synpunkt vilket stärks i en 

studie av Hansen, Hatling, Lidal och Ruud (2004) om patientens perspektiv respekterades i 

psykiatrisk vård. De fann att när patienten och personalens åsikter om vad patienten behövde 

gled isär tenderade vårdteamen att vara lojala kollegialt och avvisa patientens perspektiv.   

 

Marianne Storm (2010) lyfter i sin avhandling om patientdelaktighet fram att personalens 

makt kan vara subtil och dold bakom avdelningens regler och rutiner, vilket gör den svår att 

upptäcka och den är ofta inte möjlig att diskutera. Det blir ett vårdlidande för patienten som 

förtingligas när vårdandet är mer inriktat på rutiner istället för patientens behov (Dahlberg 

m.fl., 2003; Henderson, 2003; Stenhouse, 2011). Resultatet visar även att avdelningarnas 

regler och rutiner är svårbegripliga för nya patienter och att detta hade initierat en känsla av 

maktlöshet (Valsh & Boyle, 2009). Detta sammantaget visar på att delar av psykiatrin har stor 

förbättringspotential vad det gäller att bygga upp en väl genomtänkt värdegrund och ge 

möjlighet till reflektion till varför vi gör som vi gör. Vem finns reglerna och rutinerna till för, 

egentligen? 

Flera studier (Breeze & Repper, 1998; Välimäki, 1998; Latvala m.fl., 2000; Storm & 

Davidson, 2010) i resultatet återger patienter som upplever att deras delaktighet är någon 

slags skendemokrati där de aldrig kan bli delaktiga på riktigt och att antas vara delaktiga när 

de i själva verket exempelvis att får två för dem omöjliga val serverade (du får välja mellan att 

ta tabletterna frivilligt, annars blir det tvångsinjektion odyl). Denna känsla återspeglas i 
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Hörbergs (2008) avhandling från rättpsykiatrisk vård där en del patienter upplever att deras 

delaktighet är ett ”spel för galleriet” och att de egentligen inte har något att säga till om vilket 

föder en uppgivenhet och misstro. 

Resultatet visade att det patienterna använde olika strategier för att bli sedda, lyssnade på, bli 

respekterade och delaktiga i sin egen vård. En strategi var att kämpa för att få kontroll över 

sin situation och på så vis bli en- i personalens ögon- besvärlig patient (Breeze & Repper, 

1998) vilket återkopplar till studien av Frank (2010) om patientdelaktighet på en 

akutmottagning där patienter kunde ha som strategi att kämpa för att bli involverad genom 

exempelvis upprepade kontaktförsök och ifrågasättande. Detta väcker en undran vad vi har att 

lära av de ”besvärliga patienterna” för att förstå hur det som Eldh (2006) benämnt som 

”odelaktighet” kommuniceras.  

 

4.1.5 Alla kan vara delaktiga - utifrån de aktuella förutsättningarna 

 

Enligt Eriksson (2001) är sjukdomslidande det lidande som människan upplever i samband 

med symtom och problem som kan relateras till sjukdomen. I resultatet synliggörs att 

patienter har svårt att vara delaktiga för att deras sjukdom ibland utgör ett hinder. Den 

psykiska sjukdomens symtom påverkar dem och kan göra dem utmattade och det är då svårt 

att exempelvis vara delaktig i vårdplaneringsmöten med flera deltagare (Connor & Wilson, 

2006; Storm & Davidson, 2010). Det stöds i andra studier (Hansen m.fl., 2004; Deegan & 

Drake, 2006; McDaid, 2009; Stenhouse, 2011) att patienter upplever att den psykiska ohälsan 

ger dem bristande ork och energi att ta emot komplicerad information. Språket som används 

under möten kan också fjärma patient och vårdare från varandra om det är terminologi som 

patienten inte kan och har svårt att ta till sig (Lammers & Hapell, 2003; McDaid, 2009) eller 

vara ett maktspråk som förminskar patienten (Henderson, 2000). Förutom detta kunde 

socioekonomiska faktorer och kognitiv funktionnivå påverka förmågan att vara delaktig 

(Lammers & Hapell, 2003). Vårdpersonal upplever att patientens psykiska tillstånd och 

kognitiva funktionsnivå kan påverka deras förutsättningar att vara delaktiga (Linhorst, Eckert 

& Hamilton, 2005; Jormfeldt, 2007; Borg, Karlsson, Tandora & Davidson, 2009; McDaid, 

2009; Storm, 2010).  Detta kan dock inte översättas till att de inte alls kan eller vill vara 

delaktiga eller att personalen ska ta över helt. Salyers, Matthias, Spann, Lydick, Rollins och 

Frankel (2009) fann i en studie om hur patienter var delaktiga i sin vård att flera patienter 
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kunde se att de hade missat tillfällen att vara delaktiga på grund av sina aktuella symtom och 

att de grämde sig för detta i efterhand . Då det torde vara väl känt inom psykiatrisk vård att 

patientens psykiska status påverkar hur stor möjlighet de har att vara delaktiga inom sin egen 

vård borde större ansträngningar göras för att erbjuda patienterna att ta del utifrån just de 

aktuella förutsättningarna samt att delaktigheten kan modifieras efter hand. Enligt Stringer 

m.fl. (2008) kan sjuksköterskan utbildas till att anpassa sina interventioner för att erbjuda 

patienten delaktighet i alla stadier av psykiskt mående. 

 

4.1.6 Att stärka egenmakten 

 

I resultatet framkommer att patienterna tycker att en grundbult för att kunna vara delaktig och 

att kunna ha kontroll över sin vård är att få individuellt anpassad information (Välimäki, 

1998; Connor & Wilson, 2006; Schröder m.fl., 2006; Svensson & Hansson, 2006; Valsh & 

Boyle, 2009) och att utebliven information kunde initiera en känsla av maktlöshet (Valsh & 

Boyle, 2009) och öka misstänksamheten (Välimäki & Leino-Kilpi, 1998). Detta stöds av 

Sahlsten (2007) där sjuksköterskan förutsattes kunna tillhandahålla kunskap anpassad till 

patienten - en nödvändig förutsättning för att göra informerade val, vilket i sin tur ansågs leda 

till ökat ansvarstagande och självständighet.  

Men information går inte att översätta direkt till delaktighet och kommer inte att få önskad 

effekt om patienterna känner sig avfärdade, svikna och existentiellt övergivna (Dahlberg & 

Segesten, 2010). För att kunna stärka patientens delaktighet och egenmakt måste vi utgå från 

patientens upplevelse, behov och resurser. Det är främjande för delaktigheten när patienten 

känner att dennes erfarenhet och kunskap om sin situation och sjukdom är viktig och har en 

självklar plats i vårdplaneringen (Henderson, 2003; Lester m.fl., 2003; Florin, 2007; 

Jormfeldt, 2007; Sahlsten, 2007; McDaid, 2009). I en avhandling av Schröder (2006) påvisas 

att delaktighet är en viktig del av god vårdkvalité och att arbetet med att stärka egenmakten 

utgör en viktig del i att göra detta möjligt. Sjuksköterskan kan stärka egenmakten genom att i 

samspel med patienten identifiera och utveckla coopingstrategier för att öka delaktigheten och 

minska patientens upplevelse av stigmatisering (Jormfeldt, 2007; Lundberg, Hansson, Wentz 

& Björkman, 2009). 

Att få höra andra tala om vad de själva upplevt när de varit psykiskt sjuka är till stor hjälp 

(Lammers & Hapell, 2003; Hodge, 2005, Stringer m.fl., 2008; Stenhouse, 2011) och att dela 
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erfarenheter med andra och att hjälpa andra patienter ger dem en mening och får dem att 

känna sig delaktiga och betydelsefulla. En Australiensk studie (McCann, Clark, Bard & Lu, 

2008) visar att de professionella inte alltid uppskattar att patienterna delar med sig av sina 

erfarenheter till andra och att mer erfaren personal oftare var mer emot brukarmedverkan än 

ovan personal.  Detta knyter an till andra studier (Henderson, 2003; Longtin m.fl. , 2010) som 

visar på att personalen ibland är ovillig att dela med sig av deras makt medans Glenister 

(1994) fann att vårdare så småningom blev mer villiga att dela med sig av sin makt till 

patienterna när de såg de positiva effekterna . 

I flera studier framkommer det många önskemål och idéer om hur brukarmedverkan kan 

utveckla vården och där lyfts patientdelaktighet till ett högre plan där det handlar om att 

påverka på andra nivåer, både när det gäller att ledsaga och stödja andra patienter och att 

påverka utvecklingen av den psykiatriska vården (Lammers & Hapell, 2003; Hodge, 2005; 

Connor & Wilson, 2006; Lester m.fl., 2006; Rose, Fleischmann & Schofield, 2010).  

Det är därför viktigt att vårdgivarna lär från patienterna för att den psykiatriska vården ska 

utvecklas och för att patienterna ska känna sig delaktiga i den. Det innebär att ta vara på den 

levda erfarenheten, bara någon som har levd erfarenhet av psykisk ohälsa kan verkligen förstå 

vad de går igenom (Lammers & Hapell, 2003) och det är en stor förmån för oss som arbetar i 

psykiatrin att ta del av den. 

 

4.1.7 Metoddiskussion 

Språket i artikelurvalet är engelska och svenska, eftersom det är språk studieförfattaren 

behärskar. Vissa artiklar kan ha förbisetts med det här valet. Databaserna Pubmed och Cinahl 

är erkända och vedertagna inom vårdforskningen, och ansågs tillräckliga vid sökningarna 

efter vetenskapliga artiklar, men det är möjligt att viktiga artiklar skulle kunna missas genom 

detta val. 

Om en noggrann kvalitetsutvärdering av artiklarna inte görs finns risk att felaktiga slutsatser 

dras av resultatet. Denna risk förstärks av att urvalet kan bli selektivt på så vis att forskaren 

väljer de studier som stödjer den egna hypotesen (Forsberg & Wengström, 2003). Författaren 

har därför varit noggrann med att välja artiklar inom valt problemområde med utgång av deras 

kvalitet, inte deras resultat. 
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Oftast bedömer författarna själva möjliga svagheter i sina studier. Dessa har tagits i beaktande 

vid kvalitetsbedömning av artiklarna. Istället för att lista författarnas argument artikel för 

artikel, har artikelförfattarens kommentarer tagits med i helhetsbedömningen 

Artiklarna som ingår i resultatet är publicerad de senaste 13 åren, vilket förmodligen gör den 

så aktuell som möjligt i en litteraturstudie och möjligen mer applicerbar på nuvarande 

förhållanden. Material från Norden och Storbritannien dominerar studien, trots att ingen aktiv 

avgränsning i geografi har gjort. Detta är både en fördel och nackdel. Fördelen är att den 

kanske passar väl in på svenska förhållanden. Nackdelen är att resultatet inte kan anses vara 

globalt överförbart.  Det hade kunnat ge litteraturstudien mer bredd och djup med mer 

forskning från mer utpräglade låginkomstländer och om minoritetsgrupper med andra 

socioekonomiska förhållanden. En fördel är att det informanterna i de undersökta studierna 

har ungefär lika många män som kvinnor samt från olika åldersgrupper. Studien skulle kanske 

även ha stärkts av att ställas mot två inbördes olika teoretiska utgångspunkter för att inte se 

enögd från det vårdvetenskapliga perspektivet.  

De fem teman som valdes föll sig mycket naturligt under analysprocessen. Under analysen 

listades möjliga teman och likheter och skillnader analyserades mest i resultatinnehållet, men 

det skulle kunna ytterligare ha fördjupat arbetet att söka dessa på andra nivåer exempelvis 

teoretiska utgångspunkter eller metodologiska tillvägagångssätt (Friberg, 2006). Analysen 

skulle även ha haft högre kvalité om den utfördes med en än mer avancerad innehållsanalys. 

Analysförfarandet var en process mellan delar och helheten. Under en sådan bearbetning finns 

en risk att materialet bryts upp från sitt sammanhang och sätts ihop på ett sätt som kan vara 

missvisande (Friberg, 2006). Detta har tagits i åtanke, och möda har lagts på att inget 

väsentligt skulle gå förlorat i processen. 

 

4.2 Förslag på framtida forskning 

Med resultatet från denna litteraturstudie som bakgrund skulle ett mer omfattande kvalitativt 

forskningsprojekt ge ytterligare djup och bredd till förståelsen för patientdelaktighet. 

Förslagsvis en intervjustudie för att utröna vad människor som har varit eller är patienter i 

psykiatrisk vård har för erfarenheter av att vara delaktiga i sin vård och vilka faktorer som då 

främjar delaktigheten. 
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Det skulle även vara av intresse utifrån resultatets tema om att ha kontroll och egenmakt att 

vidare studera hur sjuksköterskan kan arbeta tillsammans med patientens för att stärka 

egenmakten och på så sätt patientens delaktighet i psykiatrisk vård. 

 

5 Slutsats 

 

Resultatet visar att bekräftelse i vårdrelationen är viktigt för att skapa förutsättningar för 

patientens delaktighet. Om en patient har en känsla av att bli sedd, hörd, förstådd, respekterad 

och bekräftad av vårdare kan ett ömsesidigt givande och tagande i relation uppstå och utgöra 

en god grund för delaktigheten. Detta är ingen nyhet och är applicerbart på allt vårdande. 

Likväl har här sjuksköterskan i psykiatrisk vård en viktig roll för att utveckla en god 

vårdrelation där det inte räcker med att vara allmänt snäll utan att ta en väl underbyggd 

ståndpunkt för vårdandet ur livsvärldsperspektiv. För detta krävs mer än enbart allmän 

snällhet - det krävs gedigen kunskap, förståelse och engagemang och personlig lämplighet. 

En god vårdrelation kan erbjuda patienterna möjlighet att bli guidade, får hjälp att se och 

bredda valmöjligheterna vilken kan utgöra en grund för att patienten ska kunna fatta egna, 

informerade beslut. Det är även främjande för delaktigheten och egenmakten när patienternas 

erfarenhet och kunskap om sin situation och sjukdom har en central roll i vården och dess 

planering. Sjuksköterskan kan även utveckla sin förmåga att arbeta med att stärka patientens 

egenmakt genom ett vårdande samspel som ger möjlighet att undersöka och vidareutveckla 

coopingstrategier som kan öka delaktigheten och på sikt minska patientens upplevelse av 

stigmatisering. 

Det kvarstår även för delar av den psykiatriska vården att göra upp med en förlegad syn på 

patienten som ett objekt och gå vidare mot en jämställd vårdrelation som kan motverka det 

subtila vårdlidandet av att bli förtingligad och uppleva maktlöshet. Psykiatrin har mycket att 

lära av patienterna och bör ta del av deras erfarenheter, såväl av enskilda patienters levda 

erfarenhet som i ett sammanhang av brukarsamverkan.  Om vi lyssnar, förstår och försöker att 

göra även den ”besvärliga patienten” delaktig kan den psykiatriska vården utvecklas till det 

bättre och gå från skendemokrati till delaktighet. 
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         Bilaga 1 

            Matris över slutligt urval av artiklar till resultat 

 

Nr. Författare Titel År, land 

och 

tidskrift 

Syfte Metod och 

urval 

Resultat 

1. Breeze, A. & 

Repper, J. 

Struggling for 

control: the care 

experiences of 

“difficult” patients 

in mental health 

services 

1998, 

England, 

Journal of 

Advanced 

nursing. 28 

(6), 1301-

1311.  

Identifiera patienter som 

anses vara besvärliga, 

undersöka deras erfarenhet 

av vården och finna en 

förståelse för hur 

vårdrelationen påverkar 

detta. 

Bred etnografisk 

metod i två delar 

fokusgruppintervjuer 

med 9 

sjuksköterskor, och 

ostrukturerade, 

kvalitativa intervjuer 

med 6 ”besvärliga” 

patienter 50/50 män/ 

kvinnor. Grounded 

theory. 

Patienter blir erbjudna att vara 

delaktiga med de avgörande 

besluten fattas ändå av personal/ 

läkare. Indirekta hot om tvång. 

Patienten får kämpa för att få 

konroll/ egenmakt. Känner sig 

ignorerad, inte trodd på. Vill ha en 

förklaring när önskan avslås. 

2. Connor, S.L. 

& Wilson, R. 

It’s important that 

they learn from us 

for mental health 

to progress. 

2006, Irland,  

Journal of 

Mental 

Health,15(4): 

461 – 474 

Att få ta del av brukarnas 

synpunkter och erfarenhet 

av delaktighet i psykiatrisk 

vård. 

Kvalitativ metod 

med intervjuer med 

nuvarande och 

tidigare patienter i 5 

explorativa 

fokusgrupper med 

tot. 31 deltagare. 

Grounded theory. 

Vikten av att bli sedd som en 

individ, bra vårdrelation, 

maktlöshet och kontrollförlust 

starkt bidragande till att inte känna 

sig delaktig. Brist på 

kommunikation och information. 

Vården behöver lära av patienters 

erfarenheter. 

3.  Daremo, Å. 

& Haglund, L. 

Activity and 

participation in 

psychiatric 

institutional care. 

2008, 

Sverige, 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy, Vol 

15 (3) 131-

142. 

Att beskriva hur patienter 

inom psykiatrisk vård 

upplever sina möjligheter att 

vara aktiv och delaktiga I 

sin vård. 

Kvantitativ del med 

frågeformulär 

inspirerat av ICF och 

kvalitativ del med 

semistrukturerade 

intervjuer. 10 

patienter som svarat 

på frågeformuläret 

valdes via strategiskt 

urval 

Unga patienter och tvångsvårdade 

patienter upplevde att de var 

mindre delaktiga i sin vård. 

Det var positivt att få ta eget 

ansvar för sin vård. När 

förväntningar inte uppfylldes på 

vården tappade de motivationen 

för att vara delaktiga. 
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4. Hörberg, U., 

Brunt, D. & 

Axelsson, Å. 

Clients’ 

perceptions of 

client–nurse 

relationships in 

local authority 

psychiatric 

services 

Sverige, 

2004, 

International 

Journal of 

Mental 

Health 

Nursing 

(2004) 13, 9–

17 

Att beskriva hur personer 

som lider av 

psykisk sjukdom upplever  

relationer med vårdpersonal  

i kommunens psykiatri. 

Kvalitativ metod 

med 

semistrukturerade  

 intervjuer  

med 17 strategiskt 

utvalda patienter 

analyserades med 

fenomenografisk 

metod  

 

Analysen resulterade i fyra 

kategorier och 13 underkategorier. 

De viktigaste kategorierna var: 

 trygghet, kontroll, sällskap, 

bekräftelse 

och utveckling. 

5. Latvala, E., 

Janhonen, S. 

& Moring, J 

Passive patients: A 

challenge to 

psychiatric nurses.  

2000, 

Finland, 

Perspectives 

in psychiatric 

care. 36 (1). 

Att beskriva patienters 

erfarenhet av sin vård på ett 

psykiatriskt sjukhus. 

Kvalitativ studie 

med 10 

videoinspelningar av 

vårdsituationer och 

intervjuer med 

patienter.  Vissa 

yttranden har 

kategoriserats till 

mätbart resultat. 

Transkriberade data 

har analyserats med 

innehållsanalys. 

Kvantitativt resultat: 64 % av 

patienterna var passiva mottagare 

av vård, 22 % ansvarsfulla och 14 

% ansvarsfulla deltagare. 

Kvalitativt resultat: Främjande för 

delaktighet var att närstående var 

involverad och delaktig i vård och 

dess planering. Viktigt att få känna 

sig fri. Hinder för delaktighet var 

avd rutiner, medicinering, 

maktutövande från personal och 

tvångsåtgärder.  Ende del upplevde 

ingen möjlighet att påverka, man 

måste foga sig, de lyssnar men gör 

som de vill ändå. 

6. Lester, H., 

Tait, L., 

England, E. & 

Tritter, J. 

Patient 

involvement in 

primary care 

menthal health: a 

focus group study 

2006, 

England, 

British 

Journal of 

General 

Practice, 56: 

415- 422.  

Att beskriva synen på och 

förutsättningarna för 

patientdelaktighet i 

psykiatrisk öppenvård från 

patienters och personals sida 

Kvalitativ studie 

med 18 

fokusgrupper; 45 

patienter med 

psykisk sjd och 48 

personal. 

Analyserades med 

innehållsanalys. 

Många patienter upplevde att bara 

de som upplevt psykisk sjd själv 

kunde förstå hur det verkligen är. 

För att en meningsfull 

patientdelaktighet ska komma till 

stånd krävas att de professionella 

förstår och tar till vara patienternas 

erfarenhet av allvarlig psykisk 

sjukdom. 
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7. Oeye, C., 

Bjelland, A 

K., Skorpen, 

A., & 

Anderssen, N 

User participation 

when using milieu 

therapy in a 

psychiatric 

hospital in Norway 

– a mission 

impossible?  

2009, Norge, 

Nursing 

Inquiry, 

16(4), 1-10 

Att undersöka utmaningen i 

att implementera 

brukardelaktighet i det 

miljöterapeutiska arbetet i 

en norsk psykiatrisk 

institution. 

Baserad på en större 

etnografisk studie på 

hur miljöterapi 

upplevs av vuxna 

patienter och 

personal inom 

psykiatrisk 

slutenvård i Norge. 

Patienter och 

personal har 

intervjuats och följts 

genom deltagande 

observation under 

nio månader. 

Tre stora utmaningar för att 

brukare ska bli delaktiga; 

avdelningens regler och rutiner 

kontra personens egna önskemål, 

personalens bedömning gentemot 

patientens egen uppfattning, 

hierarkiska kontra jämlika 

relationer. Det är motsägelsefullt 

att ha den hierarkiska 

biomedicinska organisationen som 

ram för den mer demokratiska 

miljöterapeutiska traditionen vilket 

sätter patienten i kläm. 

8. Schröder. A, 

Ahlström.G, 

& 

Larsson.B.W.  

Patients’ 

perceptions of the 

concept of the 

quality of care in 

the psychiatric 

setting: a 

phenomenographic 

study. 

2006, 

Sverige, 

Journal Of 

Clinical 

Nursing, 

Volume: 15 

Issue: 1 

(2006-01-01) 

p. 93-102. 

Att beskriva patienters 

upplevelser av begreppet 

vårdkvalité inom psykiatrisk 

vård. 

Fenomenografisk 

analys av kvalitativa 

intervjuer med 20 

vuxna patienter från 

öppen- och 

slutenvård. 

Begreppet vårdkvalité upplevdes 

positivt. Fem deskriptiva 

kategorier; värdighet, säkerhet, 

delaktighet, miljö, återhämtning . 

Att få hjälp att känna mindre skam 

och att ses som en vanlig 

människa var nya fynd. 

Vårdrelationen är viktig för god 

vårdkvalité. 

9. Storm, M. & 

Davidson, L. 

Inpatients ´and 

providers 

experience with 

users in inpatient 

care 

2010, Norge,  

Psychiatr Q; 

81: 111-125 

Att beskriva vad det innebär 

att vara delaktig i sin egen 

vård ur psykiatriska 

slutenvårdspatienters 

perspektiv samt vårdgivares 

erfarenhet av att uppmuntra 

brukarmedverkan i 

vårdplanering mm. 

Kvalitativ. 20 

semistrukturerade 

intervjuer med 

slutenvårdspatienter, 

14 loggar från 

vårdgivare och 16 

texter från 

personalmöten 

analyserades med 

innehållsanalys. 

Det finns skillnader mellan 

personalen och patienternas syn på 

delaktighet. Patienter såg liten 

möjlighet till att ta del i beslut som 

rör deras vård, personalen 

upplevde svårigheter att engagera 

patienter i besluten. 

10. Svensson, B. 

& Hansson, L. 

Satisfaction with 

mental health 

services. A user 

participation 

approach. 

2006, 

Sverige,  

Nordic 

Journal of 

psychiatry. 

2006; 60: 

365-371 

Att undersöka brukares 

tillfredsställelse med psyk. 

vård i en kommun i södra 

Sverige 

1 del kvantitativ med 

frågeformulär som 

analyserades 

statistiskt, en del 

kvalitativ där 20 

personer med erf. 

som brukare eller 

anhöriga till brukare 

av psykvård 

intervjuade 227 

brukare i öppen och 

sluten vård i som 

analyserades med 

innehållsanalys. 

Kvantitativ del visade hög 

tillfredsställelse med vården. 

Kvalitativ del visade tydlig 

otillfredsställelse. Pat. vill bli 

lyssnad på och sedd som kapable 

person. Att ha strukturerad 

vårdplanering var positivt. 

Bristande info om behandling och 

alternativ. Osäkerhet gav 

otrygghet. Fokus på medicinering 

negativt. 
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11. Tee, S., 

Lathlean, J., 

Herbert, L., 

Coldham, T., 

East, B. & 

Johnson, T-J. 

User participation 

in mental health 

nurse decision-

making: a co-

operative enquiry. 

2007, 

England,  

Journal of 

Advanced 

Nursing 

60(2), 135–

145. 

Identifiera strategier för att 

öka användarnas deltagande 

i kliniska beslut och att 

utvärdera värdet av 

samverkansprojekt som 

ett verktyg för att 

stödja lärande i 

praktiken 

Kvalitativ med flera 

metoder 

Diskussionsgrupper 

med 8 SSK-studenter 

under psykspec.utb 

och 8 användare 

(patienter) som 

medforskare. 

Analysmetod 

liknande 

innehållsanalys 

Hämmande faktorer: 

stigmatisering, paternalistiska 

förhållningssätt, bedömning efter 

diagnos. Främjande faktorer. 

Respektfull kultur, ta tillvara 

användarnas kompetens och 

erfarenhet. När användarnas 

perspektiv tas tillvara ökar tilliten 

till de professionella. 

12. Valsh, J. & 

Boyle, J. 

Improving acute 

psychiatric 

hospital services 

according to 

inpatients 

experiences. A 

user-led piece of 

research as a 

means to 

empowerment.  

2009, Irland,   

Issues in 

Mental 

Health 

Nursing, 30: 

31-38. 

Att undersöka psykiatriska 

slutenvårdspatienters 

strategier för coping med 

sin psykiska ohälsa och 

faktorer som påverkar 

återhämtningen. 

Kvalitativ. 

Intervjuer i 10 

fokusgrupper från 8 

avdelningar med 

totalt 55 patienter 

vars resultat 

analyserats med 

sytematisk 

innehållsanalys. 

Positiv interaktion och bra 

vårdrelation byggd på tillit, empati 

och ömsesidig respekt påverkade 

positivt. Negativt var bristande 

kommunikation, information och 

egen kontroll över sin vård. Regler 

och rutiner går före patientens 

behov. 

13. Välimäki, M. 

& Leino-

Kilpi, H. 

Preconditions for 

and consequences 

of self-

determination: the 

psychiatric 

patient’s point of 

view. 

1998, 

Finland,  

Journal of 

Advanced 

Nursing. 27, 

204-212. 

Att beskriva konsekvenser 

och förutsättningar för 

självbestämmande utifrån 

den psykiatriska patientens 

synvinkel 

Kvalitativ 

innehållsanalys av 

72 långtidssjuka 

psyk. patienter 

Det fanns olika bild av om de har 

självbestämmande och om det 

krävdes vissa förutsättningar för 

detta. Delaktighet hade en positiv 

effekt på stämningsläget. Att vara 

delaktig men sedan bli överkörd 

gjorde delaktighet negativ. Att inte 

få information leder till 

misstänksamhet. Aktuellt psyksikt 

mående påverkade. Främjande 

förutsättningar: kognitiv förmåga, 

eget ansvar, lydnad och foglighet 

14. Välimäki, M.  Psychiatric 

patient’s views on 

the concept of 

selfdetermitaion: 

Findings from a 

descriptive study. 

1998, 

Finland,  

Journal of 

Clinical 

Nursing. 1 

(7): 9-68. 

Att undersöka konceptet 

självbestämmande för att 

kunna utveckla användbart 

redskap för utvärdering 

Kvalitativ 

innehållsanalys av 

72 långtidssjuka 

psyk. patienter 

Interpersonella aspekter; 

självbestämmande kunde vara 

ovillkorligt, delat, begränsat eller 

obefintligt. Patienten glider på en 

skala av delaktighet. Det psykiska 

måendet påverkar. Främjande: 

teamarbete, ömsesidigt stöd, att 

värderas och respekteras av 

vårdare, att det finns någon att 

diskutera besluten med. 
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Bilaga 2 

Sökningar i databaser 

 

Begränsningar i sökningarna: endast vuxna informanter = 18 år, artikelspråk engelska eller 

svenska, abstrakt tillgängligt, Peer rewied, åren 1998-2010,  

 

Datum Databas Sökord Antal 

träffar 

Utvalda möjliga 

till resultat 

Exempel på orsaker till 

exkludering 

110127 Cinahl User 

involvement 

+ mental 

health 

31 2 

Artikel nr: 2, 12 

 

1 rättspsyk 

5 kvantitativa 

1 ej vetensk.korrekt 

3 utv.störning mm 

15 fel fokus 

4 

sjuksköterske/studentpersp 

110127 Cinahl User 

involvement+ 

psychiatric 

15 2, dubbletter från 

ovanstående 

sökning; art. nr 2, 

12  

2 kvantitativa 

3 sjuksköterskor/student    

7 fel fokus 

1 ej vetensk. korrekt 

110122 Cinahl Patient 

participation+ 

psychiatric 

120 8 art. Nr: 3, 4, 5, 

8, 11 samt 

2 st dubletter från 

ovanstående 

sökningar; art. Nr 

2, 12  

94 Fel fokus  

5 Kvantitativa 

1 ej vetensk. korrekt 

 3 Sjuksköterskor/student 

 6 anhöriga 

1 rättpsyk 

1 utv.störning 
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110315 Pubmed User 

involvement 

+ mental 

health 

37 4 art. Nr: 6, 9, 10 

samt 1 dubblett 

från ovanstående 

sökningar: art nr 

12 

 

7 kvantitativa 

26 fel fokus 

110128 Pubmed Patient 

participation+ 

psychiatric+ 

nursing 

103 8 art.nr: 1, 13, 14 

samt 

5 dubbletter från 

ovanstående 

sökningar: art nr 

4, 7, 8.11, 12 

 

84 fel fokus 

11 kvantitativa 

 

 

 

 


