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Sammanfattning 
Bakgrund: Vården har under många år arbetat utifrån ett paternalistiskt synsätt, där sjukvårdspersonal 

varit den aktiva beslutsfattaren och patienten varit den passiva. Detta har inneburit att patientens 

autonomi, perspektiv och preferenser inte tagits tillvara. Det paternalistiska synsättet har gradvis gått 
över till en mer patientcentrerad vård, där patienten blir en del av vårdteamet. För att öka 

patientdelaktigheten och självbestämmande inom dagens vård, rekommenderas sjukvårdspersonalen 

att arbeta efter SDM-modellen, en modell som ska hjälpa både patient och sjukvårdspersonal att 

tillsammans komma fram till de olika beslut som ska tas i olika vårdsituationer.  

Syfte:  Att beskriva patienters upplevelser av Shared decision making inom den somatiska vården. 

Metod: En allmän litteraturöversikt med beskrivande sammanställning, baserad på sju stycken 

kvalitativa vetenskapliga artiklar.  

Resultat: Patienternas upplevelse av SDM-modellen delades in i tre huvudkategorier med två 
underkategorier. Resultatet visar vikten av att som patient få information på ett språk som är begripligt 

för att kunna agera beslutsfattare. Men även att som patient känna tillit till sjukvårdspersonal samt att 

känna sig respekterad och uppleva trygghet. 

Diskussion: Genom att sjukvårdspersonal arbetar med personcentrerad vård sätts fokus på patienten 

och ökar inte endast patientens delaktighet utan gör också att patientens autonomi respekteras. Det är 

sjukvårdspersonalens ansvar att delge patienter rätt information samt bjuda in till samtal för att öka 

patienters delaktighet i vårdsammanhanget. 

Ämnesord  
Shared decision making, Delat beslutsfattande, Patientdelaktighet, Patientuppfattningar. 
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INLEDNING 
Historiskt sett har sjukvårdspersonal arbetat utifrån ett paternalistiskt perspektiv. Detta 

har inneburit att sjukvårdspersonalen tagit över beslutsfattandet eftersom de ansett sig 

veta vad som varit bäst för patienten, vilket försvagat patientens autonomi (Birkler, 

2007). Begreppet autonomi betyder att människan har rätt till självbestämmandet och 

kan själv styra över sitt liv samt konsekvensen av de val dem gör under omständigheten 

att det inte påverkar andras självbestämmande (Sandman & Kjellström, 2013). För att 

undgå försvagning av patientens autonomi menar Sandman och Munthe (2009) att 

sjukvårdpersonal bör ta ställning till hur självbestämmande besluten är, om besluten 

utgår från patientens bästa och hur stor sannolikhet det är att patienten kommer kunna 

efterleva tagna beslut. I samband med livsstilssjukdomarnas stora debut på 70-talet 

ställdes krav på hälso- och sjukvården om att informera patienter om deras 

vårdbehandlingsalternativ, vilket bidrog till större patientmedverkan (Lassen, 2012). 

Detta krav på informerade och medverkande patienter har enligt Håkanson (2014) lett 

till nya lagar såsom Patientsäkerhetslagen, vilken tillkom 2010. Den talar om patienters 

rätt till delaktighet samt vikten av relation mellan patienter och sjukvårdpersonal, vilket 

gynnar den personcentrerade vården. Enligt hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

1982:763), 2a §, har varje patient rätt till delaktighet och eget beslutsfattandet i vården. 

Med dessa lagar motverkas det paternalistiska arbetssättet inom vården och 

sjukvårdspersonal bör arbeta för att respektera patienternas autonomi, delaktighet och 

stötta patienterna i beslutsfattningen. Trots detta upplever patienter att det finns brister i 

möjligheten till delaktighet och beslutsfattandet inom den svenska hälso- och 

sjukvården (Myndigheten för vård- och analys, 2016). Rapporten Vården ur 

befolkningens perspektiv 2016 visar att dryga 30 procent av patienterna inte blir 

engagerade i den utsträckning som de önskar i sin vård samt att 20 procent inte förstått 

informationen som sjukvårdspersonalen gett dem. Detta talar för att det paternalistiska 

arbetssättet fortgår inom vården (Myndigheten för vård-och omsorgsanalys, 2016). 
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Shared decision making är en utarbetad modell för att stärka patientdelaktigheten och 

möjliggöra patienter att vara beslutsfattare samt kan minska det paternalistiska 

arbetssättet (Socialstyrelsen, 2012).  Denna litteraturöversikt avser att beskriva 

patienters upplevelse av att agera beslutsfattare inom ramen för denna modell. 

BAKGRUND 
Enligt Sandström och Kjellström (2013) bygger begreppet delaktighet på två olika 

grundpelare, aktiv medverkan och inflytande. Inom hälso- och sjukvården innebär detta 

att patienten ska vara en del av vårdsammanget. Hänsyn ska tas till patientens 

inflytande, självbestämmande samt autonomi. Genom att arbeta på detta sätt ökar 

sjukvårdspersonalen patientens möjlighet att vara delaktig i olika vårdsituationer. 

Shared decision making är en evidensbaserad modell om delad beslutsfattning, som 

rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer (Socialstyrelsen, 2012). Detta 

innebär att patienter och sjukvårdspersonal tillsammans kommer överens om beslut som 

fattas när det gäller patientens behandlingsalternativ. Modellen avser att öka patientens 

delaktighet och engagemang i vården. Patientens och sjukvårdspersonalens kunskap ses 

i detta sammanhang som lika viktigt och relevant. Termen Shared decision making är 

den använda termen inom vården och kommer fortsättningsvis i denna studie benämnas 

med förkortningen SDM. Modellen består av nio steg som alla ska uppfyllas för att det 

ska ses som delat beslutfattande, se figur 1 nedan. All information och olika 

behandlingsalternativ som rör patientens hälsa ska tydliggöras och förmedlas till 

patienten. Detta görs med hjälpmedel i form av beslutstödjande material som, görs 

patienterna mer involverade i beslutsfattandet vilket understödjer SDM-modellen. 

Beslutstöden kan ges i olika mallar och format, exempelvis: dvd-material, häfte, 

material via internet samt via praktiska övningar. Den engelska termen för denna typ av 

beslutsstöd är Decision Aid (DA) (Socialstyrelsen, 2012). Förkortningen DA är termen 

som kommer att användas i denna studie. 
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Fig. 1 

 
(Socialstyrelsen, 2012). 

 

Sandström och Kjellström (2013) beskriver att det som skiljer delaktighet och SDM åt, 

är att i SDM-modellen har patienten inte endast inflytande i vårdandet utan också 

beslutsrätt. För att patienter ska kunna fatta självständiga beslut måste 

sjukvårdspersonal skapa möjlighet till delaktighet. Sjukvårdspersonalen måste också 

kunna ge stöd och rätten att kunna påverka alternativen som läggs fram för att patienten 

ska kunna agera som beslutsfattare. Vidare beskriver Sandman och Kjellström (2013) 

att genom att informera patienten, ge rätten till eget beslut och att stötta tagna beslut, 

flyttas makten och ansvaret till patienten, vilket ger större möjlighet för patienten att 

faktiskt följa fattade beslut. 

 

Det är i mötet mellan patienten och sjuksköterskan som informationsutbytet kan ske och 

relationer kan byggas, detta genom kommunikation och samspel enligt 

omvårdnadsteoretikern Kim (2010). Socialstyrelsen (2012) beskriver dessutom att det är 

sjukvårdspersonalens ansvar i mötet med patienten att delaktiggöra och uppmuntra 

patienten till aktiv medverkan. Genom att sjukvårdspersonal använder ett språk som 

patienten förstår, ökar patientens möjlighet till delaktighet i arbetet med SDM och i 

beslutsprocessen (Kiessling & Kjellgren, 2004). Vilket även Birkler (2007) beskriver är 

viktigt i mötet med patienten för att kunna få förståelse för dennes livsvärld, utmaningar 
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och vad denne är redo att förändra.  

 

Det är patienters upplevelser av SDM inom den somatiska vården som denna studie 

kommer att fokusera på. Upplevelser definieras enligt Svenska Akademins ordbok 

(2011) som en genomlevd händelse. En känsla eller en erfarenhet, som en person är 

med om och beskrivs som subjektivt. En patients upplevelser kan inte delas av 

sjukvårdspersonal eftersom upplevelser är subjektiva och utgår endast utifrån individens 

perspektiv (Birkler, 2007). Enligt Kiessling och Kjellgren (2004) upplever många 

patienter att de får otillräckligt information om sin vård samt att de har för lite kunskap 

om hur vården är uppdelad eller fungerar för att kunna vara delaktiga och agera 

beslutsfattare. Dagens patientvård är organisatoriskt uppdelad i den somatiska vården 

som fokuserar på den fysiska kroppens sjukdomar och den psykiatriska vården som 

fokuserar på psykisk ohälsa som funktionshinder, personlighets- och beteendestörningar 

(Håkansson, 2014). Fokus kommer att ligga på den somatiska vården till denna 

litteraturstudie. Enligt HSL (SFS 1982:763), 2 § är det individens rätt som patient att 

tillsammans med sjukvårdspersonal planlägga hur vårdtiden ska se ut. Det är också 

sjukvårdspersonalens ansvar att ta sig tid för samtal och informationsbyte med 

patienten, detta för att få patienten att vara delaktig samt agera som beslutsfattare. Men 

trots att denna lag finns och ska följas har forskning visat att detta inte alltid 

sker. Rapporten Vården ur befolkningens perspektiv 2016 beskriver att patienter idag 

inte alltid känner sig delaktiga i sin vård och de får heller inte rätt information för att 

kunna agera beslutsfattare (Myndigheten för vård-och omsorgsanalys, 2016). 

Socialstyrelsen (2014) hänvisar till internationella studier som påvisat att patienter som 

erbjuds att vara delaktiga i sin vård, oftare både följer och slutför sin behandling. 

 

Sammanfattningsvis kan påpekas att det i dagens allt mer ansträngda vård med 

bristande resurser är betydelsefullt att lyfta patientens perspektiv för att därigenom öka 

patientens delaktighet och möjliggöra delat beslutsfattande. Det är därför av stor 

betydelse att sammanställa tidigare forskning angående hur patienterna upplever SDM, 

detta för att skapa förståelse för patienters perspektiv och förhoppningsvis öka deras 
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autonomi och delaktighet i vården.  

  

SYFTE 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser av Shared 

decision making inom den somatiska vården. 

METOD 

Design 
Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt med grund i kvalitativ forskning. 

Enligt Friberg (2017) innefattas en allmän litteraturöversikt av ett strukturerat arbetssätt 

och består av en problemformulering, sökning av både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar, analys samt en sammanställning, vilket visar kunskapsläget för det valda 

ämnet. 

Sökvägar och Urval 
Pilotsökning utfördes i databasen Cinahl Complete för vetenskapliga artiklar inom hälsa 

och omvårdnad, för att få en överblick i ämnet. Vidare artikelsökningar till denna 

litteraturstudie gjordes i databaserna PubMed, Cinahl Complete och Medline. 

Sökningen i Medline gav inga nya artiklar som inte framkom i Cinahl Complete, vilket 

gjorde att Medline valdes bort. Artikelsökningar gjordes efter både kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga artiklar, men endast kvalitativa artiklar valdes ut till studien 

då dessa svarade på syftet. Sökorden bestod av: kvalitativa studier, kvantitativa studier, 

patient, patientattityd, patientcentrerad vård, patientdelaktighet, patientengagemang, 

patienterfarenhet, patientperspektiv, patientuppfattningar, patientengagemang i sin vård 

SDM, Shared decision making, somatisk vård. Sökordet somatisk vård valdes bort på 

grund av att inga relevanta artiklar som svarade på syftet framkom. Sökord ändrades 

mellan de olika databaserna, se bilaga 1 och översattes till engelska genom Headings 

och MeSh. Orden delades in i block, se bilaga 1. Sökningen med blocken genomfördes 
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med en boolesk söklogik med OR och AND, vilket beskriver kombinationen orden ska 

anges i (Friberg, 2017).  

Inklusionkriterier var vetenskapliga artiklar skrivna på engelska eller svenska, 

publicerade mellan åren 2000-2017, män och kvinnor som vårdas inom somatisk vård.  

Granskning och Analys 
De kvalitativa vetenskapliga artiklarna till denna studie har granskats med Högskolan 

Kristianstads granskningsmall (Blomqvist, Orrung Wallin & Beck, 2016). Valda artiklar 

till studien analyserades enligt Fribergs (2017) tre analyssteg för att få en helhetssyn. 

Det första steget innebar att valda artiklar lästes igenom mer än en gång av båda 

studieförfattarna samt att studieförfattarna gjorde en sammanställning var för sig för att 

få förståelse för sammanhanget. Det andra steget innebar att båda studieförfattarna 

tillsammans dokumenterade i granskningsmallen för kvalitativa artiklar, för att skapa en 

översikt av valda artiklar. I tredje steget jämförde studieförfattarna tillsammans likheter 

och skillnader mellan valda artiklars resultat samt att en sammanställning genomfördes 

och som användes för att få fram huvudkategorier och underkategorier. Ytterligare 

analys genomfördes av studieförfattarna som var för sig läste och färgkodade det egna 

resultatet, detta för att sedan tillsammans tydliggöra textinnehållet i respektive 

huvudkategori och underkategori. För att inte egna åsikter och ställningstagande ska 

reflektera val av artiklar, innehåll och resultat, menar Friberg (2017) att det är viktigt 

med ett kritiskt förhållningsätt under arbetets gång.  En medvetenhet om att eventuell 

språkbegränsning kan ha påverkat översättningen och tolkningen av valda artiklar, då 

dessa är skrivna på engelska. Därför har engelskt lexikon och ordböcker använts för att 

minimera risken för feltolkningar och ge ökning av förståelse.   

Etiska överväganden och förförståelse  
Som forskare ställs man inför olika etiska hänsynstaganden i arbete med vetenskapliga 

studier. Dessa ska bygga på de fyra forskningsetiska principerna, göra-gottprincipen, 

icke-skada-principen, autonomi-principen och rättviseprincipen (Beauchamp & 

Childress, 2009). I urvalet av vetenskapliga artiklar till studien har hänsyn tagits till att 

dessa principer har använts eller att godkännande finns av etisk nämnd eller kommitté. 
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Priebe och Landström (2012) beskriver begreppet förförståelse, vilket syftar till de 

erfarenheter vi har med oss i livet. Dessa erfarenheter kan komma att påverka sättet att 

förstå ett visst fenomen. Det finns en medvetenhet om att en viss förförståelse om ämnet 

föreligger hos oss som studieförfattare samt att detta eventuellt kan påverka studien. 

Denna påverkan kan motarbetas genom att ha ett objektivt perspektiv genom arbetets 

gång, samt vara öppen för resultat som både stärker och motsäger redan föreliggande 

förförståelse. 

 

Vår förförståelse är att patienters delaktighet ofta tas för given av sjukvårdspersonal, 

men genom att arbeta med SDM-modellen försäkrar man sig om patientdelaktigheten 

tillgodoses. Under vår studietid har det talats mycket om vikten av att arbeta med 

patientdelaktighet, men vi har däremot inte stött på benämningen SDM, varken under 

föreläsningar eller verksamhetsförlagda utbildningar. Detta anser vi vara underligt med 

tanke på att SDM-modellen är en riktlinje som rekommenderas av Socialstyrelsen. Vår 

tro är att genom att arbeta med SDM-modellen säkras inte bara patientdelaktigheten 

utan också patientens roll i beslutsprocessen och därigenom blir patienterna mer nöjda 

med sin vård.  

RESULTAT 
Denna litteraturstudies resultat bygger på sju stycken kvalitativa vetenskapliga artiklar 

från Norge, USA, Australien, England och Nya Zealand. Artiklarna publicerades mellan 

åren 2000 - 2017. Åldrarna på informanterna varierade mellan 40-90 år och merparten 

av de medverkande var män, 145 stycken, antal kvinnor var 23 stycken. Intervjuerna 

utfördes inom somatiska vårdenheter. Artiklarna innefattar situationer där olika beslut 

tas samt att SDM och DA används, i samband med dialysbeslut, beslut om HLR för 

döende patienter, val om prostatascreening och val av medicinering vid diabetes. 

Resultatet av analyserade artiklar beskriver att patienter förstår, använder och upplever 

SDM på olika sätt. Detta utifrån deras upplevelser, perspektiv och sociala situationer. 

Upplevelserna delas in i tre huvudkategorier och två underkategorier: Upplevelse av 

delaktighet- med två underkategorier: Upplevelsen av informationsbehov och tid för 
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samtal, Upplevelsen av att vilja styra eller upplevelsen av att bli styrd. Att uppleva tillit 

och känna sig respekterad, Att uppleva trygghet. 

 

Upplevelsen av delaktighet  
Huvudkategorin Upplevelsen av delaktighet innefattar informationsbehovet, 

sjukvårdspersonalens stöttning, att tid för samtal finns samt viljan att som patient styra 

eller blir styrd i beslutsfattningen. Huvudkategorin består av underkategorierna: 

Upplevelsen av informationsbehov och tid för samtal, Upplevelsen av att vilja styra 

eller upplevelsen av att bli styrd.  

 
Upplevelsen av informationsbehov och tid för samtal 

För att kunna ta ansvar som beslutsfattare behöver patienter information på ett språk 

som är förståeligt samt stöd från sjukvårdspersonal. Genom att använda SDM upplever 

patienter att deras vård blir anpassad efter deras egna preferenser och situation.  Även 

om merparten av patienterna ansåg att de hade huvudansvaret för sina beslut, använde 

de sjukvårdspersonalen som medicinska experter för att kunna informera sig och agera 

beslutsfattare (Edwards, Elwyn, Smith, Williams & Hazel, 2001; Eliott & Olver, 2010; 

Gorawara-Bhat, O`Muircheartagih, Mohile & Dale, 2017; Tiedje et al., 2013). En del 

patienter upplevde att de behövde mer information från sjukvårdspersonalen om 

sjukdomsutveckling, val samt möjligheter gällande behandling (Aasen, Kvangarsnes, 

Heggen, 2012). Det underlättade för patienterna att agera beslutsfattare när kunskap och 

information tilldelades på ett språk som var förståeligt för patienterna i mötet med 

sjukvårdspersonal. Den tilldelade informationen, i form av DA, gjorde att patienterna 

lättare kunde agera som välinformerade beslutsfattare. Det gav dem en större känsla av 

delaktighet och känsla av kontroll över situationen de befann sig i.  

 

[The DA] was really helpful, to know what was available, […] daily routine, not so 

much the cost, [but] the weight change type thing, that one actually makes you lose 

weight [… ] Other [medications cause] weight gain. So I thought they […] were very 

helpful. It’s the first time that I had seen [the DA], and I would recommend them 
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(Tiedje et al, 2013, s. 91). 

 

Dessutom upplevde patienterna att DA och SDM hjälpte dem att bättre kunna 

kommunicera med sjukvårdspersonal om sina val och möjligheter (Edwards et al., 2001; 

Gorawara-Bhat et al., 2017; Tiedje et al., 2013). Patienter beskrev också känslan av 

ökad delaktighet när sjukvårdspersonal hade erfarenhet av att arbeta med SDM och DA. 

Genom att sjukvårdspersonalen använde DA blev informationen som gavs till patienten 

tydligare. Vilket skapade ökad kunskap och förståelse hos patienterna över sin 

eventuella sjukdom eller situation och ledde till att patienterna upplevde större 

möjlighet till att agera som beslutsfattare (Gorawara-Bhat et al., 2017., Tiedje et al., 

2013). Vidare uttryckte patienter att det var viktigt att ha möjlighet till att diskutera och 

involvera nära anhöriga i samtalen för att kunna agera beslutfattare (Edwards et al., 

2001., Lovell et al., 2017). Tid för samtal var en viktig faktor i informationsutbytet 

mellan patienter och sjukvårdspersonal. Patienter upplevde minskad delaktighet då tid 

för samtal inte fanns och möjligheten för informationsutbytet minskades (Aasen et al., 

2012; Edwards et al., 2001; Eliott & Olver, 2010).  

 

Upplevelsen av att vilja styra eller av att bli styrd 

Alla patienter känner sig inte bekväma med att vara beslutsfattare utan vill hellre bli 

styrda och slippa ta beslut. Att bli styrd handlar om att det i vissa situationer finns en 

önskan från patienter om att lämna över besluten till sjukvårdspersonalen, samtidigt 

som det ibland finns önskemål om det motsatta.  Patienter ansåg att i vissa situationer 

var det befogat att sjukvårdspersonalen utövar paternalism och styr beslutfattandet, till 

exempel vid akuta tillstånd (Edwards et al, 2001). Det fanns även patienter som väntade 

med att ta ett beslut gällande sitt tillstånd och istället lät sjukvårdspersonalen tala om 

när ett beslut måste tas, exempelvis beslut gällande dialysbehandling (Ferrante et al., 

2011; Lovell et al., 2017). Äldre patienter upplevde att beslutet inte låg eller skulle ligga 

hos dem. De lämnade hellre över besluten till sjukvårdspersonalen eftersom dessa 

patienter ansåg sjukvårdspersonalen vara mer kunniga.  
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”I think that should be up to the medical profession meself, because they know a lot 

more than anyone else does, and the react I suppose” (Eliott & Olver, 2010, s.152). 

Vissa patienter får inte utrymme att vara beslutsfattare utan upplever att de blir styrda 

av sjukvårdspersonal. Aasen et al., 2012 beskrev att patienter med långtids- och kronisk 

sjukdom upplevde sig styrda av sjukvårdspersonal i sina val. De upplevde sig styrda, 

kontrollerade, ignorerade av sjukvårdspersonalen och att de hade mindre möjlighet till 

att påverka sin behandling. Patienter som däremot nyligen startat behandling eller 

nyligen fått diagnos upplevde inte sig styrda utan att de kunde påverka sina 

behandlingsval. Vidare beskrev patienter också upplevelsen av paternalism i 

beslutsfattandet samt att de såg sjukvårdspersonalen som auktoritära personer på grund 

av sitt medicinska kunnande. Detta genom att sjukvårdspersonal övertalade och styrde 

patienter till det beslut som sjukvårdspersonal ansåg vara det rätta (Aasen et al., 2012; 

Eliott & Olver, 2010; Ferrante, Shaw & Scott, 2011; Tiedje et al., 2013).   

Att uppleva tillit och känna sig respekterad 
Huvudkategorin innefattar känslan av att uppleva tillit och känns sig respekterad som 

patient i beslutsfattning.  

 

När patienter känner tillit och respekt upplever de att det är lättare att agera 

beslutsfattare. Patienterna upplevde att känna tillit till sjukvårdspersonal samt att känna 

sig respekterade var en viktig aspekt för att kunna agera beslutsfattare (Eliott & Olver, 

2010., Aasen et al., 2012). Genom att relationer byggdes mellan patienter och 

sjukvårdspersonal kunde patienterna lita på att sjukvårdspersonal ville deras bästa och 

att den information de fick ta del av gick att lita på. Patienterna upplevde att deras 

önskan togs tillvara och med i beräkningen, de kände sig respekterade, sedda och hörda. 

Detta ledde till att de kunde interagera mer med vårdpersonal om olika beslut (Tiedje et 

al., 2013). Patienter uttryckte det ännu viktigare att känna tillit till sjukvårdspersonal 

och känna sig respekterade om anhörig saknades eller inte var med på plats (Eliott & 

Olver, 2010). Genom att känna sig respekterad och känna tillit till sjukvårdspersonal 

kunde patienter lättare lämna över beslut till sjukvårdspersonal.  
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-... Since I ‘ve been in this place here I´ve come and I´ve got a lot of respect for (Dr) 

Glen. Right? Whatever he said and decided would be the right thing to do it, would be 

`Yeah`. I´ve got complete faith with my whole life in him. … Because he knows me, I´ve 

got trust in him, I´ve got faith in him, …he´s never bullshitted to me, he´s always been 

there… (Eliott & Olver, 2010, s. 153). 

 

Även om tilliten mellan patienter och sjukvårdspersonal var en viktig faktor i 

beslutsfattandet, fanns det patienter som ansåg och upplevde att de endast kunde lita på 

sig själva när det kommer till att ta ett beslut och att det vore konstigt att lämna över 

besluten till sjukvårdspersonal eller någon annan (Ferrante et al., 2011; Tiedje et al., 

2013). Patienter som inte upplevde tillit eller inte kände sig respekterade, upplevde 

svårigheter att agera beslutsfattare på grund av en vilja att vara sjukvårdspersonalen till 

lags och inte gå emot deras råd och beslut (Aasen et al., 2012; Eliott & Olver, 2010). 

Att uppleva trygghet  
Huvudkategorin innefattar känslan av att uppleva trygghet och otrygghet som patient i 

beslutsfattning.  

 

Genom att SDM används kan patienter uppleva trygghet inför sitt beslutsfattande. 

Patienter upplevde trygghet samt att de kunde hantera sin eventuella ångest bättre 

genom att sjukvårdspersonal utövar SDM och DA. Samtidigt fanns det patienter som 

upplevde sig otrygga över att behöva bli involverade i beslutfattandet och upplevde 

emotionell stress. Dessa patienter var trygga i att låta sjukvårdspersonalen bestämma 

(Eliott & Olver, 2010; Gorawara-Bhat et al., 2017). Patienterna beskrev upplevelser 

som sinnesro och trygghet efter mötet med sjukvårdspersonal som arbetat med DA-

information i mötet.  

 

”…it makes you feel good when you´re talking to a doctor. I talked to a woman and a 

guy. And they´re positive, it makes you feel good…” (Gorawara-Bhat et al., 2017, s. 

371). 
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Vidare upplevde patienterna att de lärt sig något nytt om sin situation, vilket fick dem 

att känna sig trygga med att ta beslut. Patienterna upplevde också trygghet av att veta att 

de kunde vända sig till sjukvårdspersonalen med sin eventuella ångest, oro eller 

funderingar samt att få stöttning i beslutsfattandet. Detta i jämförelse med patienter som 

inte fått DA innan sitt möte med sjukvårdspersonal som vände sig till andra källor som 

olika webbsidor, nära anhöriga eller vänner, vilket ledde till att patienter inte kände sig 

trygga i sina val (Gorawara-Bhat et al., 2017; Ferrante el al., 2011).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Under denna rubrik avhandlas metoddiskussion med litteraturstudiens styrkor och 

svagheter enligt trovärdighetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och 

överförbarhet (Shenton, 2004). Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

patienters upplevelse av SDM inom den somatiska vården. Intresset för området växte 

fram då studieförfattarna under utbildningens gång har förstått vikten av att arbeta med 

patientcentrerad omvårdnad för att öka patientdelaktigheten och möjligheten för 

patienter att agera beslutsfattare. 

 

Pilotsökningen gav studieförfattarna en bekantskap med ämnet och enligt Shenton 

(2004) är detta en fördel för att öka tillförlitlighet i studien. Använda databaser är breda 

inom medicin och omvårdnad och kan anses som relevanta för studiens syfte. Relevanta 

sökord diskuterades fram och valdes av båda studieförfattarna. Sökorden somatisk vård 

och DM valdes bort då dessa begränsade antal träffar och sökordet engaging patient in 

their care valdes in då detta utökade antal träffar. Genom att detta gjordes kan 

tillförlitligheten i studien stärkas. Tillförlitligheten stärks om studiens resultat svarar på 

studiens syfte (Shenton, 2004). Valda artiklar till litteraturstudien beskriver patienters 

upplevelse av att vara beslutsfattare, vilket kan anses vara relevant för syftet och styrker 

tillförlitligheten. Kategorierna som framkom i analysen svarar på syftet, att beskriva 

patientupplevelserna av SDM. Dock var det svårt att få fram tydliga kategorier som inte 
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gick in i varandra från sammanställningen i analysen och för att förtydliga kategorierna 

utfördes ytterligare analys av resultatet. Detta talar för att analysen inte varit tillräcklig 

djup samt att studieförfattarna kodat för tidigt på en för abstrakt nivå, detta kan sänka 

studiens tillförlitlighet. Tillförlitligheten kan också ha påverkats av att 

sjukvårdspersonalens upplevelse inte togs med samt att kvantitativa artiklar uteslöts och 

att begränsning låg enbart på somatiskvård. Sammantaget hade detta kunnat generera ett 

bredare utfall i artikelsökningarna, men hade krävt en omformulering av studiens syfte.  

 

Insamling av material, analys och granskning genomfördes av båda studieförfattarna 

tillsammans och granskning gjordes med hjälp av Högskolan Kristianstads 

granskningsmall (Blomqvist, Orrung Wallin & Beck, 2016). Handledare, kurskamrater 

och examinator gav synpunkter på arbetet vid grupphandledningar och seminarium, 

vilket togs i beaktning till arbetet av studieförfattarna under arbetets gång. Enligt 

Wallengren och Henricsson (2012) stärks tillförlitligheten och kvalitetssäkras arbeten av 

gemensam materialinsamling, analys, granskning och utomståendes granskningar. 

Studiens tillförlitlighet stärks enligt Shenton (2004) om valda artiklar har beaktat ett 

etiskt tillvägagångssätt med deltagarna. Valda artiklar för litteraturstudien har etiskt 

övervägande, dock har endast sex artiklar etiskt godkännande från etikkommitté eller 

nämnd. Artikeln utan etiskt godkännande valdes även om godkännande saknades på 

grund av att etisk övervägande och etisk bemötande beskrevs, vilket ändå stärker 

tillförlitligheten. 

 

Verifierbarhet stärks enligt Shenton (2004) av att metoden är välbeskriven och kan 

upprepas av andra med liknande resultat. Med ett välbeskrivet tillvägagångssätt samt att 

Fribergs (2017) trestegs analysmetod använts stärks studiens verifierbarhet. 

Artikelgranskning samt artikelöversikter gjordes gemensamt för att kunna diskutera och 

jämföra kvaliteten och enligt Henricsson (2012) stärks verifierbarheten genom detta 

arbete genomförs tillsammans. Litteraturstudiens artikelsökning visas i sökschema 

(Bilaga 1). Shenton (2004) menar att verifierbarheten stärks om artikelssökning 

redogjorts för i sökschema, vilket kan underlätta att göra om artikelsökningen. Vidare 
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kunde verifierbarheten ytterligare stärkas om studieförfattarna hade redogjort för 

analysprocessen i figur eller tabell. 

 

Shenton (2004) beskriver att pålitligheten i en studie beror på hur noggranna och hur väl 

författarna beskrivit sitt tillvägagångssätt i studiens samtliga steg samt om författarnas 

beskrivit sin förförståelse. Pålitligheten i denna litteraturstudie stärks då 

studieförfattarna har beskrivit sin förförståelse. Dock har förförståelsen inte tagit till 

några nya nivåer i större utsträckning då studiens resultat nästan överensstämmer med 

förförståelsen. Enligt Henricsson (2012) kan förförståelsens påverkan på studien aldrig 

undvikas. För att minimera risken av förförståelsens påverkan på resultatet och stärka 

pålitligheten, har studieförfattarna varit medvetna om sin förförståelse och försökt sätta 

den åt sidan under arbetets gång. Studiens pålitlighet stärks ytterligare då 

studieförfattarna har på var sitt håll analyserat, för att sedan gemensamt diskutera och 

reflektera över valda artiklars innehåll. Detta för att hitta nyckelfynden samt för att 

minimera risken för subjektiva tolkningar. Enligt Henricsson (2012) kan en studies 

resultat påverkas negativt om olika mätinstrument har använts. Samtliga artiklar i 

litteraturstudien har använt sig av intervjumetod som mätinstrument, vilket kan 

underlätta sammanställning av resultat och stärka pålitligheten. Vidare kan pålitligheten 

ha påverkats av språkförväxling då artiklarna var skrivna på engelska och lexikon har 

använts för översättning. 

 

Enligt Shenton (2004) handlar överförbarheten om huruvida studiens resultat går att 

överföra och tillämpa till andra sammanhang och grupper. Överförbarheten påverkas 

enligt Shenton (2004) av antal deltagare, vilka personer som ingått och studiens 

sammanhang. Valda artiklar härstammar ifrån västerländsk kultur, vilket kan ifrågasätta 

överförbarheten till andra länder än dem med liknande sociokulturell kontext. Män var 

överrepresenterade bland informanterna i valda artiklar, vilket talar för att resultatet 

troligen endast går att överföras till män. Studieförfattarna anser dock att 

överförbarheten är stor och sträcker över många olika vårdsammanhang, grupper liksom 

somatiskvård och psykiatriskvård. Detta då det handlar om att öka patientdelaktigheten, 

respektera patienters autonomi och låta patienten ta beslut över sin vård.  
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Resultatdiskussion 

Denna litteraturstudies resultat visar att patienter hade olika syn på upplevelsen av delat 

beslutsfattande. Det fanns patienter som ville agera beslutsfattare och vara delaktig i sin 

vård, samtidigt fanns det andra patienter som hellre lämnade över beslutsfattningen till 

sjukvårdspersonalen på grund av att de hade den medicinska kunskapen. Informationen 

och tiden för samtal spelade en viktig roll i beslutsprocessen. Fynden som valts att 

lyftas fram i resultatdiskussionen består av informationsbehov, tiden för samtal och 

tillit. 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser av SDM inom 

den somatiska vården. Patienternas upplevelser av SDM inom den somatiska vården i 

de valda vetenskapliga artiklarna beskrivs på liknande sätt, men med viss variation.  

Viktiga förutsättningar för att patienter ska kunna agera beslutsfattare och bli delaktiga i 

sin vårdprocess är att de måste bli informerade på ett språk som är begripligt för dem, 

om val, möjligheter som finns för den situation de befinner sig i, att tid för samtal finns 

samt att känna tillit till sjukvårdspersonalen. Ett centralt fynd i litteraturstudien var att 

patienter som blev välinformerade av sjukvårdspersonal på förståeligt språk samt med 

hjälp av DA som informationsstöd, upplevde att de kunde göra genomtänkta beslut. 

Detta gav dem en större känsla av delaktighet och känslan av kontroll över sin situation, 

möjligheter och val. Samtidigt fanns patienter som inte ville eller ansåg att de skulle ta 

beslut på grund av att de inte var medicinskt kunniga. Andra studier har visat på liknade 

resultat att patienter som blir informerade med hjälp av DA når inte bara större kunskap 

om sin situation utan också att delaktigheten underlättas och ökar involveringen i 

beslutsfattandet (O´Connor et al., 2011). Vidare beskriver O´Connor et al. (2011) att 

patienter som får information via DA upplever trygghet i beslutfattandet och är tillfreds 

med sitt beslut genom att de kan använda sin kunskap för att väga fördelar mot 

nackdelar i val av behandling. Annan forskning har likt denna litteraturstudies resultat 

visat språkets betydelse vid information till patienter från sjukvårdspersonal. Kiessling 

och Kjellgren (2004) beskriver vikten av att sjukvårdspersonal använder sig av ett språk 

som är förenligt med patienten så denne förstår informationen som ges. Vidare beskrivs 
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att patienter som inte förstår språket i informationen som ges av sjukvårdspersonal 

upplever att de inte förstår sin roll i vårdteamet och kan på denna grund inte agera 

beslutsfattare. Den klinisk implikationen blir således viktig för framtida sjuksköterskor 

att i sin utbildning få kunskap i SDM-modellen för att kunna möjliggöra för patienter att 

vara delaktiga i sin vård och kunna agera beslutsfattare. I dagens hälso- och sjukvården 

behövs det finnas utrymme för att utbilda sjuksköterskor samt övrig sjukvårdspersonal i 

SDM för att öka kunskapen och utövandet av modellen.  

 

Ett annat fynd var att patienterna ansåg det viktigt att det fanns tid för samtal med 

sjukvårdspersonalen för att agera beslutfattare. När möjligheten till samtal begränsades 

på grund av tidsbrist från sjukvårdspersonalens sida upplevde patienterna stress och 

tvingades att kontrollera och bevaka sina egna intressen för att bli hörda och sedda i 

mötet med sjukvårdspersonalen. Annan forskning har visat på liknande resultat att 

patienters möjlighet till delaktighet och beslutsfattning minimeras då tid för samtal inte 

ges (Kiessling & Kjellgren, 2004). Vidare beskriver Kiessling och Kjellgren (2004) att 

brist av tid för samtal leder till att patienter upplever stress i mötet med 

sjukvårdspersonal samt undviker att ta upp saker de funderar på eller inte förstår i rädsla 

av att störa sjukvårdspersonalen. Annan forskning har visat att tidsbristen inte enbart 

upplevs av patienter utan upplevs från sjukvårdspersonalens sida (Upton et al, 2011). 

Sjuksköterskorna i Upton:s et al (2011) studie såg fördelarna med SDM-modellen som 

ett verktyg för att underlätta patientmedverkan, men att tidsbristen utgjorde en barriär 

för utövandet av modellen. Sjuksköterskorna beskrev det som tidsödande att lyssna till 

och ta in patientperspektivet vilket gjorde att de inte nyttjade SDM-modellen. Därför 

behövs mer forskning kring underlättandet för användandet av SDM-modellen både för 

patienter och sjukvårdspersonal. 

 

Vidare var det viktigt för patienter att känna tillit till sjukvårdspersonal för att kunna 

agera beslutsfattare och ännu viktigare att känna tillit då anhörig saknades. Genom att 

inte uppleva tillit till sjukvårdspersonal försvårades möjligheten att agera beslutsfattare 

för patienterna. Annan forskning har visat på liknande resultat, enligt Rörtveit et al. 

(2015) är det av vikt att det finns en tillitsfull relation mellan patienter och 
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sjukvårdspersonal för att öka patienters delaktighet. Tidigare studier beskriver att 

patienter känner tillit och trygghet då så få personer som möjligt är inblandade i deras 

vård. Att ha kontinuitet i sjukvårdspersonal möjliggör att bygga en tillitsfull relation 

som inte ska återbyggas hela tiden av att ny sjukvårdspersonal inblandas. (Kiessling & 

Kjellgren, 2004). Vidare beskriver studier från Rörtveit et al (2015) liknande resultat, att 

patienter känner sig trygga och omhändertagna när de känner tillit till 

sjukvårdspersonalen. Genom detta blir det nödvändigt att sjukvårdspersonalen skapar en 

relation i mötet med patienter för att öka patientdelaktigheten och bjuda in till det 

delade beslutsfattandet.  

 

Sjuksköterskor har enligt ICN, International Council of Nurses, ett moraliskt ansvar att 

se till och respektera mänskliga rättigheter och autonomi. De etiska koderna för 

sjuksköterskor för etisk handlande består av; främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa, och lindra lidande, där främja hälsa ska ses till i första hand samt att 

bemöta människor på lika villkor (Sjuksköterskeföreningen, 2016).  Det är av stor vikt 

att vården bemöter patienter med empati och kunskap samt använder SDM-modellen 

som ett verktyg för att öka patientdelaktigheten och det delade beslutsfattandet. Hälso- 

och sjukvården ska eftersträva att bevara patientens integritet, värdighet och möjliggöra 

patientdelaktigheten vilket ligger till grund för personcentrerad vård. I den 

personcentrerade vården ses patienten som en kompetent person och utgör tillsammans 

med sjuksköterskan ett team. Sjuksköterskans uppgift är att lyssna och så långt som 

möjligt förstå patienten som delger sin upplevelse av sin situation och dennes resurser 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Centrum för personcentrerad vård, GPCC (2013) 

beskriver respekt för varandras kunskap som en central del i den personcentrerade 

vården. Där beskrivs, precis som i Socialstyrelsens riktlinjer för arbetet med SDM att 

bådas kunskap är lika betydelsefull, patientens kunskap om hur denne ser på sitt 

tillstånd och sjukvårdspersonalens kunskap om tillståndet. 

 

McCance och McCormack (2016) modell för personcentrerad vård beskrivs som ett 

ramverk bestående av fyra delar, förutsättningar, vårdmiljö, personcentrerade 
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processer och förväntade resultat. För sjuksköterskan handlar delen förutsättningar, om 

att ha faktiska kunskaper och förmågor för yrket. Sjuksköterskan besitter sociala 

kompetenser, känner tillgivenhet för arbetet, är medveten om sina värderingar, samt 

besitter självkännedom och håller vårdrelationen yrkesmässig. Vårdmiljön handlar om 

sammanhanget vården ges i och innehåller sammansättningen av olika samarbetande 

professioner samt behovet av en stödjande organisation som skal verka för patientens 

bästa, men även om maktfördelningen samt hur sjukvårdspersonal arbetar för att 

underlätta SDM. I delen personcentrerade processer beskriver McCance och 

McCormack (2016) att vården ska skapas genom ett personcentrerat 

omvårdnadsperspektiv. Genom att arbeta på ett sätt som fokuserar på patienten, vad 

som denne anser vara värdefullt skapas förståelse för vad denne upplever. Detta 

innefattar även det delade beslutsfattandet, vilket handlar om att delge patienten och 

anhöriga information om val och möjligheter i relation till deras värderingar och 

upplevelser. I sista delen, förväntade resultat som enligt McCance och McCormack 

(2016) handlar om att utvärdera tillfredställelsen av vården som getts. Den innefattar 

bland annat upplevelsen av god vård samt upplevelsen av hur involvering i vården varit.  

Vilket allt sammantaget stämmer överens med denna litteraturstudies resultat om vad 

patienter upplever vara viktigt i beslutsfattande.  

 

Genom att sjukvårdspersonal sätter patienter i fokus och arbetar på ett patientcentrerat 

sätt kommer patienter bli mer delaktiga och kommer lättare kunna agera beslutfattare. 

Ett arbetssätt som dock inte alltid tycks beaktats inom hälso- och sjukvården. Tidigare 

sågs sjukvårdspersonalen som den kunniga och betraktades som experter inom 

medicinska områden. Men idag ser sjukvårdspersonalens och patientens roll annorlunda 

ut. Patienterna har mer kunskap om deras hälsotillstånd samt en betydande roll i 

vårdteamet. Florin (2014) beskriver att den ombytta rollen har lett till att makten som 

sjukvårdspersonal tidigare hade, är flyttad över till patienten, vilket innebär en ökad 

patientdelaktighet inom hälso- och sjukvården samt att patientens autonomi måste 

respekteras.   
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Autonomiprincipen innebär att sjukvårdspersonalen ska ha respekt för patientens 

självbestämmande, delaktighet och integritet i den mån det går, detta för att ge en god 

och säker vård samt att underlätta för patienter att agera beslutsfattare. I denna 

litteraturstudies resultat framkommer det att patienter som upplever tillit samt kände sig 

respekterade av sjukvårdspersonalen upplevde att deras preferenser beaktades vilket 

underlättade delaktigheten i beslutsfattandet. För att en autonom individ ska kunna fatta 

ett beslut, krävs att denne har en viss beslutskompetens (Sandman & Kjellström, 2013). 

Med beslutskompetens menar Sandman och Kjellström (2013) att det handlar om att 

patienten har förmågan att förstå den information som ges samt hur denne ställer sig till 

olika beslut kring behandlingsalternativ som erbjuds.  I denna litteraturstudies resultat 

framkom det att för att patienter ska kunna agera beslutsfattare måste 

sjukvårdspersonalen ge information på ett språk som patienterna förstår och kan relatera 

till. Sandman och Kjellström (2013) beskriver att sjukvårdspersonalen ibland måste gå 

emot patientens autonomi och utöva paternalism, detta för att förhindra att patienten 

skadar sig. Men för att sjukvårdspersonal ska agera på detta sätt beror på situationen. 

Detta går att jämföra denna litteraturstudies resultat där det framkom att patienter 

upplevde det befogat att sjukvårdspersonal tog över beslutsfattandet vi akuta situationer, 

men vid kronisk sjukdom, upplevde patienter en vilja att vara delaktig och med i 

beslutsfattningen.  

Samhällsperspektivet i relevans till denna litteraturstudies resultat ligger i att det enligt 

Hälso-och sjukvårdslagen har alla människor rätt till en god vård, på lika villkor samt 

rätt till att vara delaktiga i sin vård (HSL, SFS 1982:763), 2a §,. Sjuksköterskor har 

ansvar, likt folkhälsoarbete, att verka för en bättre hälsa vilket innefattas av att, 

behandla, förebygga och arbeta hälsofrämjande åtgärder. I de hälsofrämjande 

åtgärderna arbetar hälso- och sjukvården bland annat för att ge patienter ökad kontroll 

och förbättra sin hälsa. Det innefattar att delaktiggöra samt att ge patienter inflytande 

över sin vård (Olsson, 2012). Detta kräver ökad fokusering på det delade 

beslutsfattandet. Enligt rapport från Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU, 2017) minskas möjligheten till delat beslutsfattande, minskas även 

möjligheterna för patientdelaktigheten, vilket gör att lagar som Hälso-och 
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sjukvårdslagen inte fullföljs av hälso-och sjukvården. Ökat fokus på delat 

beslutsfattning ökar även delaktigheten vilket kräver större fokus samt kunskap kring 

delat beslutsfattning.  

SLUTSATS 
 
SDM-modellen är till för att öka patientdelaktigheten inom hälso- och sjukvården, där 

både patientens och sjukvårdspersonalens kunskap är viktigt för att patienten ska uppnå 

en god hälsa. Dock kan det delade beslutsfattande komma att utebli om patienters eller 

sjukvårdspersonalens kunskap inte respekteras från båda sidorna. Sjukvårdpersonalen 

har inte bara den medicinska kunskapen och verktygen som ska underlätta 

patientdelaktigheten. Det är också deras ansvar att förstå betydelsen av att använda 

SDM-modellen, hur det påverkar patienter och deras vård samt stötta patienterna i 

beslutsfattningen. Därför är det av stor vikt att informationen som delges till patienter, 

ska vara utformad på ett sätt som gör att patienten förstår och kan ta till sig den. Således 

behövs vidare forskning inom området för att öka kunskapen om patienters upplevelser 

av SDM-modellen, vilket utbildningsstöd som krävs för att underlätta för patienter och 

sjukvårdspersonal att arbeta med SDM-modellen för att öka det delade beslutsfattandet. 

Frågor som kan framstå som viktiga att söka svar på består i hur kan hälso-och 

sjukvården arbeta för att öka användningen av SDM-modellen i daglig verksamhet? Hur 

säkras det informationsbehov som patienter behöver för att agera beslutsfattare när tid 

för samtal inte verkas finnas inom hälso-och sjukvården?  
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Bilaga 2, Artikelöversikt 
Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Aasen, E,M., 
Kvangarsnes, M., 
& Heggen, K. 
 
Perceptions of 
patient 
participation 
amongst elderly 
patients with end-
stage renal disease 
in a dialysis unit. 
 
Norge, 2012. 

Undersöka 
hur äldre 
med kronisk 
njursjukdom 
under 
hemodialys 
behandling 
upplever 
delaktighet 
på sjukhus. 

Bekvämlighets urval.�N= 11.  
4kvinnor, 7män, 70-90år, 6st 
CDK-kateter, 4st, AV-fistel, 1st 
AV-graft.  
År av dialysbehandling: 4st 
patienter: mindre än 1år, 3st 
patienter: 1-2år, 4st patienter:4-6år.  
 
Inklusionskriterier:  
patienter med kornisk 
njursjukdom, hemodialys 
behandlad mer än 2mån, över 70år, 
ej njurtransplanterad, klar och 
adekvat.  
 
Ingen bortfallsanalys beskriven. 
Datainsamlingsmetod: 
Individuella intervjuer  
med öppna frågor. 

Informanterna tillfrågades, undersöktes 
mentalt och valdes ut av oberoende 
sjuksköterskor på 5st sjukhus i östra 
och västra Norge.  
Datainsamling skedde jan-dec 2008. 
Intervjuerna gjordes av författarna 
hemma hos informanterna, på sjukhus, 
före, under el. efter dialysbehandling. 
Beräknad intervjutid ca 1-2tim.  
 
Deskriptiv analys med Fairclough´s 
3stegs process samt bandade intervjuer 
transkriberades till teman kodades, 
kategoriserades av alla 3 författarna.  
 
Etisk godkännande för studien finnes. 

Resultat i 2 huvud-kategorier: 
sjukvårds personals makt 
&dominans.  
Patienters kamp för SDM. 
Upplevelse av tillit till personal 
fanns men upplevelse av rädsla 
över att ta beslut som avvek 
från givna råd.  
Känsla av maktlöshet och svårt 
att påverka beslut, speciellt vid 
längre tid av sjukdom. 
Upplevelsen av att personal inte 
alltid delad med sig av kunskap 
samt att tid för samtal inte fanns 
och därav följde patienter 
endast personals råd/beslut. 
 

Tillförlitligheten: stärks av att ge en sann bild av 
deltagarnas verklighet då det finns djup i 
intervjuerna, samt att resultatet ger en bild av vad 
som anses beskrivas. 
Verifierbarheten: stärks av en väl beskriven 
analys av materialet och att de analyserat 
tillsammans. Frågorna är inte beskrivna mer än 
att de är öppna som leder till diskussion, vilket 
försvårar att få samma resultat igen. 
Pålitligheten: sänks av litet urval. Författarna har 
redogjort för sin förförståelse och haft ett 
kritisksynsätt under insamling, analysen vilket 
stärker studien.  
Överbarheten: sänks av att det är svårt att 
överföra till andra situationer och patienter 
eftersom det är en beskrivning av dessa 
patienternas upplevelser just vid den tidpunkten 
som intervjuerna utfördes. 
 

Edwards, A. 
Elwyn, G., Smith, 
C. Williams, S., & 
Thornton H. 
 
Consumers views 
of quality in the 
consultation and 
their relevance to 
´shared decision-
making 
approaches. �
 
England, 2001 

Identifiera 
viktiga utfall 
för vård-
konsumenter 
av 
konsultation
er och 
jämföra 
likheter och 
skillnader 
med 
nuvarande 
litteratur.  

Bekvämlighets urval.�N=47, 
uppdelade i 6st fokus-grupper.1:a 
tre gruppen (n=8, n=6, n=9)bestod 
av patienter i primärvården, 3 sista 
grupperna (n=10, n=8, n=6) bestod 
av vårdkonsumenter från patient-
föreningar, konsumentrådgivning.  
 
Inklusionskriterier: beskrivs ej. 
Ej beskrivit bortfallsanalys. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Fokusgrupps intervjuer. 

Intervjuerna skedde i Wales (4grupper) 
& London(2grupper) tog 2tim. 
Genomfördes av 3 av författarna, nov 
98-nov99.  
Deltagarna fick översikt av ämnet, 
lyssna till en bandad konsultations 
intervju innan start.�Intervjuerna 
bandades, transkriberades, analyserades 
in i teman av 3  
av författarna  
All data kategoriserades av 2 av 
författarna. Saknar etisk godkännande. 
 

Generellt utryckte alla 
medverkande brett stöd för och 
önskan om involvering i sin 
vård och beslut, dock upplevdes 
stora variationer i praktiken.  
 
Korta konsultationer och icke 
personal kontinuitet försvårade 
tilliten.  
Skillnad om önskan av 
involvering i beslut beror på om 
tillståndet är akut eller kroniskt.  

Tillförlitligheten: stärks av att resultaten 
stämmer överens med nuvarande litteratur som 
svara på syftet. Men sänks pga val av metod som 
kan påverkat utfallet enligt dem själva. 
Verifierbarheten: stärks av en väl beskriven 
metod och analys.  
Pålitligheten: sänks av att de ej har beskrivit sin 
förförståelse, inget etisk godkännande beskrivs. 
Stärks av att alla författarna varit delaktiga i 
analysprocess.  
Överbarheten: storleken på urval stärker 
överförbarheten. Sänks av ej redogjort för 
innehåll av info el bandningen inför intervjuerna.  
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Bilaga 2, artikelöversikt 
Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Eliott, J.A., & 
Olver, I. 
 
Dying cancer 
patients talk 
about physician 
and patient roles 
in DNR decision 
making. 
 
Australien, 2010. 
 
 
 

Analysera 
vad döende 
cancer-
patienter 
anser om 
beslut för 
HLR samt hur 
patienterna 
och läkarnas 
roller är vid 
besluts-
fattning. 
  

Bekvämlighets urval.�N=28. 
13 kvinnor, 15män med olika 
cancerdiagnoser. 18 var inlagda 
patienter. Medel-ålder var 61år.  
 
Inklusionskriterier: över18år, 
Engelsk-talande, utvärderad att dö 
inom 3mån, medvetna om sin 
prognos, kapabla till diskussion, 
emotionellt stabila. Internbortfall: 
4st pga trötthet och anhörigs 
motstånd. Externt: 2st pga ansåg 
sig inte kunna ingå och saknad av 
kunskap i ämnet.  
Datainsamlingsmetod:  
Individuella semistrukturerade 
intervju diskussioner. 

Intervjuerna utfördes på palliativ & 
onkologi kliniker på sjukhus i 
Australien i singel rum (18), privata 
rum och vid sidan av patienters säng. �
 
Rekryteringen av medverkande 
gjordes av läkare.  
Materialinsamling bandades, 
transkriberades, kodades i kategorier 
och hanterades i Word av en av 
författarna.   
Godkännande för studien finns från 
sjukhuset etiska kommittéer. 
 
 
 

Några ansåg att medicinsk kunskap 
behövdes för att nå bästa val, andra 
att det krävdes personlig kunskap 
om patienten.  
Att känna tillit var viktigt.  
Resultatet visar också att konflikt 
om vad som är det bästa beslutet, 
mellan läkare och patient kan 
uppstå när förståelse inte nås 
mellan parterna. �
Detta även då avvikande önskemål 
uppkommer av någon av de 
inblandade. 
 

Tillförlitligheten: stärks av att ge en bild av vad 
som anses beskrivas. Stärkts även av att de 
diskuterat samt presenterat data och analys från 
resultatet och diskussionen med vårdpersonal och 
kvalitativa forskare för feedback i ämnet. �
Verifierbarheten: sänks av att de kunde beskriva 
mer exakt vilka frågor som ställdes. Men stärks 
av en väl vald metod för att få insikt i 
patienternas åsikter.�
Pålitligheten: sänks av att författarna inte 
beskrivit sin förförståelse. Men stärks av en 
relativt stor urvalgrupp.  
Överbarheten: sänkts av att avsaknad av en mix 
med etnicitet och religiös variation i urvalet, gör 
det svårare att generalisera till andra grupper.�
 

Ferrante, J.M., 
Shaw, E.K., & 
Scott, J.G. 
Factors 
Influencing 
Men´s decisions 
regarding 
prostate cancer 
screening: A 
qualitative study. 
 
USA, 2011. 
 

Undersöka 
faktorer som 
påverkar 
mäns val för 
prostata 
screening 
samt om 
dessa val 
gjordes 
medvetet.  

Bekvämlighets urval. N=64, 50-
69år medelåldern=61år, vita, gifta, 
högt utbildade och anställda. 
Urvalet bestod av män 50år och 
äldre, aldrig prostata screenade 
eller haft en onormal screening. Ej 
bortfallsanalys. 
Exklusionskriterier:  män som 
inte talade engelska el. spanska. 
Alla medverkande fick 30dollar.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Fördjupade intervjuer 

Grounded theroy genom 
analyserings sätt. Medverkande 
rekryterades via tidningsannonser 
och infoblad i sociala 
kommunlokaler, där vissa intervjuer 
hölls, men även i medverkandes hem 
eller annan plats vilket bestämdes 
med medverkande. Intervjuerna 
varade i 30-90min, bandades och 
transkriberades av författarna och 
kodades av 2st författare. Material 
fördes in i ATLSA.it för kodning 
och analys. Etisk godkännande för 
studien finns. 

Resultat i aktiva vägrare och 
passiva undvikare.  
De flesta hade dålig kunskap och 
felaktig kunskap om screening. 
Informationen de hade var från 
media, familj el. vänner. Ingen 
diskuterade med sin läkare om 
risker el. screening. Rädsla var 
faktorn för de med onormal test att 
fortsätta testa sig även om det inte 
behövdes och att vara hälsosam 
var en faktor för dem att inte testa 
sig.  

Tillförlitligheten: betalningen till medverkande 
kan påverkat negativt och att rekrytering info 
misstogs av vissa medverkande om utlovning av 
screening, vilket ifrågasätter metoden. 
Verifierbarheten: sänkt av att intervjufrågor inte 
beskrivs. Pålitligheten: kan påverkats av att 
medverkande fick betalt för att vara med. 
Författarna har beskrivit att de blandat in sig 
själva i analysen vilket kan ha påverkat resultatet 
både positivt och negativt.  
Överbarheten: sänkt av att de endast samt inte 
beskrivit varför de endast har vita, spansk-
engelsk talade män med, därmed svårt att 
överföra till andra grupper. 
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Gorawara-Bhat, R., 
O´Muircheartaigh, S., 
Mohile, S., & Dale, W. 
 
Patient´s perception and 
attitudes on recurrent 
prostate cancer and 
hormone therapy: 
Qualitative comparison 
between decision- aid 
and control groups. 
 
USA, 2017. 
 

Jämföra 
patienters 
attityder och 
upp-fattningar 
av prostata-
cancer samt 
start av 
hormon-
behandling 
med hjälp av 
Decision Aid 
(DA). 

Bekvämlighets urval. N=26.  
 
Inklusionskriterier: 
patienter över 50år, tidigare behandlats för 
PCa, återkommande PCa efter behandling, 
engelsk talande, inga kognitiva nedsätt, 
inga metastaser under studien, ej inskrivna 
på kliniska behandlingsförsök, ingen 
cancerdiagnos under senaste året, inte fått 
HT behandling under senaste året.  
Två tredjedelar (65,4%) var över 65år och 
medelålder för både grupperna var 69,04år.  
 
Bortfall diskuteras inte. 
 
Datainsamlingsmetod: Individuella 
telefonintervjuer samt enkäter. 

Deltagarna 
indelades i 2 
grupper, 
A/B via 
slump-
mässigt 
utdelade 
kuvert. 
Grupp B 
fick se en 
info DVD 
om PCa, 
behandling 
innan 
läkarbesök.
Grupp A 
fick inte se 
info DVD. 
 

Patienter rekryterades av 
forskarassistent på tre olika 
kliniker. Båda grupperna 
intervjuades en vecka efter sitt 
besök hos läkare. 
Telefonintervjuer spelades in 
och transkriberades till teman, 
enkätfrågorna blev kodade. 
Frågeformulären delades in i 2 
delar, 1:a delen var 
frågeställningen den samma för 
båda grupperna. 2:a delen 
bestod av olika frågeställningar 
till grupperna.  
Godkännande av  
Review borad finnes för 
studien. 

Huvudresultatet visar 
att grupp B som fått se 
info-DA-DVD innan 
sitt läkarbesök visar en 
mer ingående kunskap 
och förståelse över sin 
situation och sina 
möjligheter.  
Vilket de använder för 
att agera beslutfattare 
och mildra sin ångest. 

Tillförlitligheten: stärks av att 
undersökningen svarar på syftet och 
att urvalet samt metoden är lämpliga 
för studiens syfte.  
Verifierbarheten: sänks av att 
frågorna i enkäterna och intervjuerna 
inte är definierade.  
Pålitligheten: stärks av att forskare 
var blinda inför vem som tillhörde 
vilken grupp samt att urvalet till 
grupperna skedde på randomiserat 
vis.�
Överbarheten: eftersom urvalet är 
litet gör det svårare att föra över till 
större grupper eller situationer.  

Lovell, S., Walker, R.J., 
Schollum, J.B.W., 
Marshall, M.R., 
McNoe, B.M., & 
Derrett, S. 
 
To dialys or delay: a 
qualitative study of 
older New 
Zealanders´perceptions 
and experiences of 
decision-making, with 
stage 5 chronic kidney 
disease. 
 
New Zealand, 2017. 

Undersöka 
besluts-
fattnings 
processer och 
efterföljande 
behandlings 
upplevelser 
hos patienter 
med steg 5 
kronisk 
njursjukdom. 

Bekvämlighets urval, N=17, taget från en 
större kvantitativ studie(DOS65) om dialys 
& predialys.  
3st kvinnor och 14st män. 65år och äldre. 
Medverkande patienter hade alla nått steg 5 
av kronisk njursjukdom och genomgått 
dialys undervisning, inte startat dialys eller 
nyligen startat dialys inom de senaste 6 
månaderna.  
Inklusionskriterier: beskrivs ej.  
Externt bortfall:10st, pga ville ej medverka, 
onåbar. Internt bortfall: 5st pga dösfall, 
nekande delaktighet vi 3: intervjun. 
Datainsamlingsmetod:en serie (3tillfällen)  
av kvalitativa intervjuer.  
 

 Tillfrågades av läkare från 3 
olika sjukhus i NZ, till DOS64 
som även frågade om 
medverkan till denna studie.  
Intervjuer skedde 2011 mars-
2012 april vid 3 tillfällen i 
patient hem och i sjukhus miljö. 
Genomfördes av en av 
författarna, bandandes och 
transkriberades och 
behandlades i NVivo. 2 
författare kodade materialet var 
för sig både induktivt och 
deduktivt. Etisk godkännande 
finns. 

Beslutsfattning skedde 
medvetet beroende på 
måendet och avgjordes 
på livskvalitet. 
Äldre patienter skjuter 
fram beslut om dialys 
för att behålla 
livskvalitet till motsatts 
om att genomföra 
dialys som handlar om 
att förlänga livet.  

Tillförlitligheten: styrks av att 
datainsamlingsmetoden gav en sann 
bild av deltagarnas upplevelse, men 
sänks av att den externa- och interna 
bortfallens storlek.  
Verifierbarheten: sänks av att 
författarna ej redovisat 
intervjufrågorna samt att intervjun 
utfördes i tre omgångar. 
Pålitligheten: sänks av att författarna 
ej redovisat sin förförståelse 
Överbarheten: svårare att överföras 
till mindre utvecklade länder inom 
vården eller till länder med olika 
kulturer. Välbeskriven analysprocess. 
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Tiedje, K., 
Shippee, N., 
Johnson, A.M., 
Flynn, P.M., 
Finnie, D.M, 
Liesinger, J.T., 
May, C.R., Olson, 
M.E., Ridgeway, 
J.L., Shah, N.D., 
Yawn, B.P., & 
Montori, V.M. 
 
They leave at 
least believing 
they had a part in 
the discussion”: 
Understanding 
decision aid use 
and patient-
clinician decision-
making through 
qualitative 
research. 
 
USA, 2013. 
 

Undersöka 
hur patient 
och personal 
förstår och 
upplever 
decision aid 
(DA) i 
samband 
med 
medicinering 
vid typ 2 
diabetes 
samt hur DA 
används i 
praktiken vid 
konsulta-
tioner inom 
primär-
vården. 

Bekvämlighets urval. N= 44�
22st patienter, 40år eller äldre, 
oavsett kön, vita eller icke latin 
amerikanskt ursprung, olika 
inkomstnivåer. 22st personal 
bestod av familjepraktiserande 
läkare, sjuksköterskor, mest män, 
(83%), (7%) var DA utbildade, 
(20%) använde DA. 25 dollar i 
betalning för medverkande. 
 
Inklusions- eller 
exklusionskriterier: beskrivs ej. 
 
Bortfallsanalys ej redovisat. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer och 
enkäter. 

NPT användes för utvecklande av 
enkäter. Intervjufrågor var 
pilottestade och uppdaterades innan 
används.  
Studien varade mellan juli 2010-
november 2011. Personal tillfrågade 
patienter om medverkan innan 
inplanerat möte.  
Intervjuer skedde på mindre 
primärvårds kliniker. Intervjuerna 
varade i 31-33min och 
ljudinspelades och videoinspelades.  
 
Medianen för tiden mellan besöket 
och intervjun var 46 dagar. Allt 
material transkriberades och kodades 
med induktiv ansats av författarna.  
 
Etisk godkännande finnes. 

DA skapade diskussion, även om 
inte alltid SDM nåddes. 
Användningen av DA i mötet med 
patienter blev ett flexibelt verktyg 
för kunskap och för att nå SDM. 
DA underlättade för patienter att 
förstå sin situation och gav 
möjligheten för diskussion som 
ledde till ett mer delaktigt 
beslutfattande.  
 
Författarna kom fram till att även 
om DA är ett verktyg som kan 
användas, så kommer det att kräva 
mycket arbete av både patient och 
sjukvårdspersonal för att nå SDM. 

Tillförlitligheten: sänks av att vissa möten inte 
blev video inspelade, och intervju uteblev vilket 
kan ha påverkat studiens resultat. Styrks av att 
intervjufrågor till både patienter och personal 
redovisades. 
 
Verifierbarheten: stärks av att intervjufrågorna 
testats innan användning samt att frågorna 
redovisas. Metoden är beskriven och går att 
genomföras.  
 
Pålitligheten: Sänks av att tiden är lång mellan 
mötet och intervjun, vilket kan ha påverkat 
patienternas svar. 
 
Överbarheten: sänkts av att etnicitet saknas. De 
har redovisat sin analysprocess, samt att 
redovisning av intervjufrågor stärker 
överförbarheten till andra situationer och grupper. 

 


