
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– En studie av ett förbättringsarbete vid en avdelning på en geriatrisk klinik. 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Ökad patientdelaktighet 

under hela vårdtillfället  

 

 

HUVUDOMRÅDE: Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd 

FÖRFATTARE: Maria Rothlin 

HANDLEDARE: Marlene Ockander 

JÖNKÖPING 2017, 7 juni 

 



2 

 

Jakobsbergsgeriatriken och Stockholms Läns Sjukvårdsområde betonar vikten av värdeskapande 

insatser och arbetssätt. Med patientperspektiv skapas resultat av betydelse för patienten. Delaktighet 

anges som en viktig del. Återkommande patientenkäter  visar att det finns ett gap mellan målbild och 

arbetssätt på kliniken. 

Syftet med förbättringsarbetet var att öka patienternas delaktighet under hela vårdtillfället. Syftet med 

studien var att identifiera vilka erfarenheter som kunde knytas till förändrade arbetssätt. 

Med kvalitativ metod genom interaktiv forskningsansats för förbättringsarbetet arbetade medarbetarna 

fram förslag på arbetssätt och metoder som bättre kunde gynna patientdelaktighet, vilka testades genom 

upprepade PDSA-hjul.  

För att besvara frågeställningarna till studien av förbättringsarbetet användes mixed method. 

Semistrukturerad fokusgruppsintervju, enskilda djupintervjuer, två patientenkäter låg till grund för 

utvärdering av upplevelser av de förändrade arbetssätten.  

 

Förbättringsarbetet resulterade i ett flertal förändrade arbetssätt från inskrivning till utskrivning, där 

patientens egna förväntningar, önskemål och behov blivit tydligare.  Exempel på förändringar;  Fokus 

på delaktighet från inskrivningssamtalet, avstämning halvvägs in i vårdtillfället för att fånga nya frågor 

och ytterligare identifierande behov/ förväntningar.  

Studiens resultat påvisar vikten av tydlig kommunikation/information inom teamet och med patienten 

som partner i beslutsfattande. Insikter om teamprocesser och aktiviteter som behöver anpassas 

ytterligare under vårdprocessen för att skapa bättre förutsättningar för ökad patientdelaktighet. 

 

 

Nyckelord; Delaktighet, geriatrik, multisjuklighet, förbättringsmetodik, kvalitet 
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Summary 

Jakobsberg Geriatric Clinic emphasizes the importance of value creation and working methods from a 

patient perspective that gives results of relevance to the patient, where participation is given as an 

essential part. Patient surveys have shown that there is a gap between the target and working processes, 

which does not promote participation sufficiently. 

 

The purpose of the improvement work was to increase patient participation throughout the hospital 

stay.  

The purpose of the study was to identify experiences that could be linked to the changing working 

methods, through a patient’s as well as an employee’s perspective.  

The Improvement work was performed with a quality design and an interactive research approach where 

care-staff drafted proposals on useful methods that would better favor patient participation. These 

methods were then tested by repeated PDSA-wheels.   

To answer the questions to the study, mixed method was used. Semi-structured focused group 

interviews were conducted and participation observations occurred. Individual interviews were held and 

patient’s surveys were filled out to evaluate the experience of the changing working method.   

The improvement work resulted in a number of changes, from admission to discharge, where the 

patient’s own expectations, wishes and needs, became more central. Examples of changes; an increased 

focus on patient participation, from the enrollment, as well a reconciliation offered midway through the 

care episode with the purpose to catch arising issues and to identify additional needs. 

 The findings in the study demonstrate the importance of clear communication / information within the 

team and with the patient as a partner in decision-making. Insights on team processes and activities that 

need to be further adapted during the care process to create better conditions for increased. 

 

 

Keyword; Participation, geriatrics, multi-morbidity, improvement, quality 
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Inledning 

Lokalt problem  

”Alla behandlar enskilda delar men ingen har hela bilden” 

Vårdgrenen Geriatrik med dess centrala ledning inom Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) vill 

att verksamheterna utarbetar värdeskapande insatser och arbetssätt som ur ett patientperspektiv ger 

resultat av betydelse för patienten. Delaktighet anges som en viktig del. Samtidigt har vi resultat från 

återkommande patientenkäter som visar att det finns ett  gap mellan den målbilden och arbetssätt på 

kliniken, som av patienter inte uppfattas främja delaktighet. Detta blev också tydligt i resultatet av en 

kvalitativ intervjustudie (10 patienter/ närstående) som genomfördes 2014 vid Jakobsbergsgeriatriken 

på uppdrag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Frågeställningarna hade sin utgångspunkt 

från patientens erfarenheter av både aktuellt vårdtillfälle och de kontakter med vården som föranlett 

inläggningen vid den geriatriska kliniken; Vad hade fungerat? Vad skulle behöva förbättras?   Vad var 

viktigt för den enskilde?  

Resultatet visade att patienter  upplevde sig ensamma och utlämnade till sin egen (o)förmåga  att 

hantera sin hälsosituation. ”Man måste stå på sig, ingen lyssnar annars” sa en patient. Att vara bollad  

mellan olika vårdaktörer var en annan uppfattning.  ”Alla behandlar enskilda delar men ingen tar 

ansvar för helheten” uttryckte en närstående. Uttalade behov  identifierades  kring just 

delaktighetfrågor; att bli lyssnad på och få bättre stöd, ökad kunskap och förbättrade  förutsättningar 

för att bättre kunna hantera sin hälsosituation (och inte sällan en önskan att få en eller flera kroniska 

sjukdomar under kontroll) efter utskrivning/ avslutad vårdtid.  

Ekdahl (2012) har i sin avhandling och delstudier, belyst hur patienter, även de svårt multisjuka , just 

efterfrågar högre grad av delaktighet i sin vård och behandling. Innebörden av att vara delaktig beskrevs 

av patienter bland annat med att få tillräckligt med tid för samtal och information med personal, och att 

bli lyssnad på. Hon  konstaterade att få studier ännu finns kring geriatriska patienter och  delaktighet. 

Det kan bero på att det kan vara svårt för denna patientgrupp att medverka, då de ofta har ökad grad av 

funktionsnedsättningar ( hörsel, syn), risk för  kognitiv svikt i någon form, tillfällig eller mer bestående.  

Återkommande inom alla nivåer vid Jakobsbergsgeriatriken, från de mer administrativa funktionerna 

till det vårdnära patientmötet, talas om att alltid ha patientens fokus. Verksamheten saknar dock tydliga 

strukturerade arbetssätt genom vårdprocessen, där patientens fokus, önskemål och behov blir uttalade 

eller synliggjorda redan från början. Genom  förbättringsarbetet vill vi utveckla ett arbetssätt som skapar 

förutsättningar för en individuellt, och med patientens mål, anpassad behandlings- och uppföljnings-

plan. Att möjliggöra delaktighet/ ökad medvetenhet och uttalade mål  i den egna vården blir också en 

viktig faktor för att undvika att del av patientens tid på vårdenheten (och våra gemensamma resurser), 

används till icke värdeskapande insatser. 
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Bakgrund kunskapsläget 

I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763 2a§) anges att kravet på god vård inbegriper, trygghet, 

lättillgänglighet och respekt för patientens självbestämmande och integritet. År 2010 kom 

Patientsäkerhetslagen, vilken dels gjorde det enklare för patienter att påtala fel och brister, och dels i sin 

utformning tydliggjorde vårdgivarens ansvar och skyldigheter för patientsäkerheten. Patientens fokus 

blev påtagligt mer framträdande  i den patientlag ( 2014: 821) som trädde i kraft 1 januari 2015 där man 

nu betonar delaktighet på ett ännu mer påtagligt sätt redan från inledningen och  genomgående  i lagen.  

Inom Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) finns en övergripande vision ”Rätt vård när och där 

du behöver” följt av SLSO:s värdegrund som lyder;  

Patientens fokus!  Våra tjänster ska vara kända, det är patienters och närståendes behov 

och önskemål som är grunden. Alla medarbetare ska veta vad som förväntas ur 

patientens perspektiv för att kunna göra bästa möjliga insats. 

 

Nedan redogörs för begrepp som kan ha betydelse vid genomläsning av uppsatsen  

Multisjuklighet  

Socialstyrelsen ( 2011) har beskrivit multisjuklighet innehållande tre olika avgränsningar med stigande 
behov; 
 
1.Omfattande sjukvård OCH omfattande omsorg, grupp 1, vilket alltså beskriver målgruppen mest 

sjuka äldre. 2008 uppskattades 2% av befolkningen 65 år och äldre, d.v.s. 29 000 personer ingå i 
denna grupp 

 
2. Omfattande omsorg = grupp 1+ 2; Personer boende i särskilda vård- och omsorgsboenden eller som 
har hemtjänstinsatser 25 timmar eller mer, stöd från LSS eller beslut om korttidsboende ( tillfälliga 
vård-och-omsorgsboenden). 2008 innefattades 154 000 personer tillhöra denna grupp, vilket är 10% 
av befolkningen 65 år och äldre 
 
3.Omfattande sjukvård ELLER omfattande omsorg = Grupp 1+2+3; Ytterligare omfattande behov av 
sjukvård, d.v.s. multisjuklighet vilket innebär mer än 19 vårddagar på sjukhus( slutenvård kallad) eller 
fler än tre inskrivningar i slutenvård alternativt fler än 7 inskrivningar i öppen specialistvård 
(specialistmottagningar etc.) 
2008 utgjorde denna grupp 18% av befolkningen 65 år eller äldre, 286 000 personer 
 

En stor målgrupp för geriatriken inom SLSO är just de multisjuka sköra äldre. De multisjuka sköra äldre 

behöver i ökad omfattning än andra, ofta flera vård- och omsorgs-aktörer för att skapa säkra och trygga 

vårdövergångar och upplevd god livskvalitet efter utskrivning.  
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Samordnande chef vid centralt verksamhetsstöd( SLSO) verksamhetsområde Geriatrik har i ett 

opublicerat dokument till en ledningsgrupps-dragning beskrivit mer ingående de olika behov vården 

behöver möta relaterat till  konsekvenser som ofta  föreligger för äldre/ multisjuka äldre/ sköra äldre i 

kontexten av framtidens hälso- och sjukvård. ( figur 1) 

 

 
 (Källa; M. Annetorp 2014, opubl. Material) 
 
Figuren ovan illustrerar att det är en heterogen grupp med äldre med olika behov. Den översta delen 
(mest sköra äldre) är många gånger komplex och med många aktörer involverade. Även den gruppen 
är heterogen och kan i sin tur funktionellt delas in i undergrupper som delvis är överlappande.  
 

De mest sköra äldre – innefattar ofta både stora funktionsnedsättningar, beroende av andra för att klara 

sitt dagliga behov efter t.ex. en stroke eller en fraktur eller på grund av en demenssjukdom och en känsla 

av att ha tappat kontrollen över sin vardag. Även skörhet kopplad till bl.a. komplexiteten med fler 

kroniska sjukdomar, många läkemedel med interaktionsrisker, många ordinatörer mm. är vanligt 

förekommande. Denna grupp behöver en individanpassad, tillförlitlig vård med kontinuitet. 

Samordning/koordinering av basal hemsjukvård och hemtjänst är därför av stor betydelse. 

 

Vid försämring behöver en förstärkning och anpassning av resurser i hemmet ibland göras och det 

behöver ske snabbt om inte det ska resultera i en ”onödig” sjukhusvistelse. I detta sammanhang 
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återkommer ett begrepp som kommit att användas mer och mer och som kan behöva definieras- frailty. 

 

Fysiologisk Åldersskörhet (Frailty)  

Åldersskörhet är ett hälsotillstånd relaterat till åldrandeprocessen där multipla organsystem gradvis 

förlorar sin reservkapacitet. Att leva med åldersskörhet innebär en högre risk för plötslig försämring i 

fysisk och/eller mental hälsa. Ett kliniskt diagnostiserat tillstånd av ökad sårbarhet. (Fried et al, 2001; 

Ahmed et al, 2007;  Clegg et al, 2013). ( Figur 2) 

En relativt liten påfrestning kan orsaka en dramatisk försämring, t.ex. en infektion, ny medicin eller 

t.o.m. en förstoppning. Denna grupp är beroende av en hög tillgänglighet till teambaserade 

insatser/vård dygnet runt för att både förebygga undvikbara försämringar och onödiga 

sjukhusinläggningar, som i sig innebär patientsäkerhetsrisker.  

 
Figur 2. Åldersskörhet/ Vulnerability enligt Clegg et al, (The Lancet, 380 2013)  

  

Patienters/närståendes behov, likväl som de krav som kommer av den nya ”framtidens hälso- och 

sjukvård” som nu växer fram i Stockholms Läns Landsting, visar tillsammans, att oavsett vårdgren 

måste vi anpassa våra vårdprocesser bättre under patientens ”vårdresa” för att vara meningsfull och 

effektiv.  

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2013) har i en systematisk litteraturöversikt, med 

betoning på multisjuka och därmed sköra äldre, betonat vikten av ett bättre integrerat strukturerat 

omhändertagande av multiprofessionella team. Man diskuterar bl.a. kring att den specialiserade 

akutsjukvården i sin nuvarande form inte kan möta den ofta multisjuka patienten på ett optimalt sätt. 

Det  tvärprofessionella Teamet 

Att arbeta i tvärprofessionella ( ibland även kallade multiprofessionella/ interprofessionella) team är 

sedan flera år ett väl etablerat arbetssätt inom många vårdgrenar, så även inom geriatriken. Centrum 
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för Klinisk Utbildning (CKU) definierar begreppet som att det är en grupp av olika professioner som 

tillsammans koordinerar och behandlar vård- och rehabiliteringsinsatser. Teamet möts regelbundet för 

att planera, följa upp och utvärdera arbetet.  Från personalpolitiska handlingsprogrammet i Landstinget 

i Östergötland( LiÖ 1999) finns följande beskrivning av syftet med professions-sammansättningen;  

                  Arbetssättet ger en förståelse för andra yrkesgruppers kompetens, det gemensamma 

uppdraget och målen. Sammansättningen av ett multiprofessionellt team ska utgå från patientens 

behov. 

Ovanstående beskrivningar överensstämmer väl med Jakobsbergsgeriatrikens syfte och mål med det 

tvärprofessionella teamarbetet vi strävar efter att upprätthålla och utveckla. 

Delaktighet  

Delaktighet är ett mångfacetterat begrepp. I en forskningssammanställning av Statens beredning för 

medicinsk och social utredning ( SBU) (2017) kring egenvårdsstöd, personcentrerad vård och delat 

beslutsfattande för långvarigt sjuka vuxna, är delaktighet beskrivit utifrån ett brett perspektiv. ” En 

viktig utgångspunkt är att formerna för delaktighet utgår från patientens villkor och preferenser, det 

vill säga är något självvalt.”  Bland  olika perspektiv på delaktighet som begrepp nämns bl.a. rätten till 

delaktighet i beslut om vård och behandling, men också att tillgodogöra sig kunskap om sin sjukdom, 

dess symtom samt att få delge  sina erfarenheter från sjukdomstid och behandling. SBU (2017) menar 

vidare att senare begreppsanalyser visat att ”patientdelaktighet kännetecknas av en relation mellan 

patient och vårdgivare samt att hälso- och sjukvårdspersonal måste lämna ifrån sig en del av sin makt 

för att patientdelaktighet ska uppnås”.   

Socialstyrelsens handbok i området ( 2015) betonar också dessa delar.  

 

Lyttle D.J. & Ryan A. (2010) beskriver hur målgruppen äldre, påfallande ofta beskrev delaktighet som 

aktiviteter i vilka de kunde vara självständiga, oberoende av andra. Inte minst gällde det 

läkemedelsbehandling där vikten av att få information och kunskap inom dessa områden var central för 

fortsatt självständighet.  

 

Patientdelaktighet kan kategoriseras utifrån olika perspektiv. Nedan beskrivs sådana avgränsningar, 

vilka författaren funnit värdefulla att fördjupa sig i inför förbättringsarbetet och den efterföljande 

studien:  

 

Delaktighet med patienten som partner i beslutsfattande 

Inom forskningen återfinns studier kring patient- professionsrelationer, begreppsstudier avseende 

delaktighet, personcentrerad vård etc. (Thorarinsdottir K and Kristjansson K., 2014; Foss,C., Hofoss, D, 

2010).  Ytterligare ett steg i riktning av teori kopplad till praktik inom området, återfinns hos Coulter, 

A., Collins, A., (2011) som använder sig av patientfall för att beskriva de steg som behöver tas för att nå 

målet med delat beslutsfattande. Snyder, H ( 2012) visar betydelsen av  ”involvement”/ delaktighet, både  

vad gäller den enskilda patientens vård och behandling, men också som en partner i att utveckla värdet 

med vården.  Hon menar att med ett serviceperspektiv där vården hämtar kunskap från patienters 

livserfarenheter, behov och mål ( outside-in-knowledge, istället för det traditionella inside-out-



11 

 

knowledge som utgår från vårdens perspektiv) kan vården utvecklas ännu mer. Avhandlingen 

presenterar också förslag på en modell som visualiserar hur alla i en patientroll kan göras delaktiga på 

ett eller annat sätt och med metodförslag  på hur interaktionen kan ske.    

 

Delaktighet och kunskap mellan patient och vårdpersonal 

Vahdat, S  et al ( 2014) har också fångat betydelsen av att vården behöver kunskap från patienter då 

man i en review studerat vad tidigare forskningsresultat visat  ingår i delaktighetsprincipen. Man fann 

ett antal återkommande kategorier med faktorer som påverkade  patientdelaktighet, där bland annat 

interaktionen och det goda mötet mellan vårdpersonal och patient betonas. Att vårdpersonal inte bara 

ger kunskap utan också får kunskap om den individuella patientens behov och kunskapsläge för att 

kunna bidra till patientens ökade kunskap och förståelse och därigenom ökad känsla av kontroll.  

 

Vikten av att inbjuda, och arbeta för att få, en mer delaktig patient  återkommer i forskningen. Frosch 

et al(2010)har i en pilotstudie avseende att utvärdera utbildningsinsatser för kroniskt sjuka äldre, sett 

resultat som visar att den ökade medvetenheten och kunskapen kring sin egen vård och dess 

behandling, tycks ha effekt på ökad aktivitet och bättre sjukdomskontroll.   

 

Thompson (2006) har utvecklat en bild, utifrån en studie som utgick från patienters uppfattningar 

kring delaktighet. De tillfrågade patienterna beskrev en mer dynamisk vård, anpassad utifrån 

hälsotillstånd och behov i den aktuella situationen, snarare än den kategoriska beskrivning av kraven 

på vad delaktighet ”ska” innehålla.  I hans beskrivning finns en koppling mellan önskad delaktighet 

och dimensioner  där en akut eller icke akut situation, akut  hotfull sjukdom eller ett mer kroniskt 

tillstånd och allvarlighetsgrad, har betydelse för om patienten önskar vara delaktig i beslut om vård 

och behandling. Patientens kunskap/ tidigare erfarenhet och förtroende för de professionella, hade 

också betydelse för hur starka önskemål  patienterna hade kring medbestämmande.   

De professionella som pedagoger för ökad delaktighet 

Richard, N.( 2012)betonar betydelsen av att vårdpersonal ” fångar upp” patientens mål och därigenom 

motiverar och inbjuder till delaktighet för den äldre patienten, för att komma framåt i sin rehabilitering. 

Lyttle, D.J et al ( 2010) påpekar att det tycks finnas ett gap inom forskningen vad gäller delaktighet eller 

inte, och det berör de professionellas förmåga och kunskaper att främja möjligheter till delaktighet för 

den äldre patienten, vilket inkluderar både att ge information, lyssna på patienten och förutsättningar 

vad gäller kommunikation i fråga om hörsel, syn, dialektala svårigheter.  

Ekdahl ( 2012) belyser exempel på barriärer för delaktighet, där bristande förmåga att förmedla kunskap 

till den geriatriska personen specifikt blir tydliga, både från patienter och från tillfrågad personal. ( figur 

3) 
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Figur 3. Barriärer för delaktighet ( Ekdahl 2012) 

Frank, C., Asp, M., & Dahlberg, K. (2009) fann i sin studie av patientdelaktighet vid en 

akutmottagning,  att det fanns tre olika förutsättningar för patientdelaktighet.  

 där vårdpersonal erbjuder delaktighet  

 där patienten kräver delaktighet och  

 där det finns en ömsesidig önskan om deltagande i den egna vården.  

De menar att vårdens egna föreställningar om patientens möjligheter till deltagande till stor del styr i 

vilken grad delaktighet ges plats.   

Delaktighet ur myndighets- och politiskt perspektiv                                                                                                          

På svensk myndighetsnivå har delaktighetsfrågan från olika perspektiv belysts de senaste åren. Vikten 

av information och delaktighet lyfts i Socialstyrelsens handbok ( 2015) där man fastslår att en delaktig 

patient lättare kan medverka till att målen med vård och behandling uppnås och att säkerhetsrisker 

kan förebyggas. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)(2013)har betonat vikten av ett 

bättre integrerat strukturerat omhändertagande av multiprofessionella team. Myndigheten för vård- 

och omsorgs-analys (2013) betonar också i sin externa internationella utvärdering, vikten av att 

förbättra patientcentreringen i svensk hälso- och sjukvård. 
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Regeringskansliet tillsatte 2013 en nationell samordnare med uppdrag att utreda ett effektivare 

resursutnyttjande inom hälso- och sjukvård, betänkandet redovisades 2016 och en slutsats är att 

involvera patienten i högre utsträckning än idag för att effektivisera vården (SOU 2016:2).  

 

Förbättringskunskap och kunskapsvinster med studien av förbättringsarbetet  

Att organisationer engagerar, involverar  och motiverar medarbetare att delta i utvecklingsarbete av 

verksamheter för att höja kvaliteten har utvecklats i takt med att kundperspektivet blivit allt mer 

centralt även inom den offentliga sektorn. ( Bergman, B., Klefsjö, B. 2012, Nelson et al. 2007) Edward 

Deming´s  bidrag att förstå organisationer som system, och de olika processernas effekt för resultatet,   

har idag utvecklats till det vi idag på svenska kallar förbättringskunskap( Seddon, J.2008, Bergman, 

B., Klefsjö, B. 2012)   

Gemensamt för den forskning som hittats i detta förarbete är att den ger belägg för och belyser 

behovet av, ett allt mer inriktad arbete på alla nivåer inom hälso- och sjukvård tillsammans med och 

bland de professionella kring förbättringsarbete för att utveckla vården för att skapa värde.                            

Patientens fokus, som beskrivits i inledningen, ses som  en viktig faktor, och inte minst för den 

växande geriatriska målgruppen för att utveckla vården utifrån patienters behov. Att tvärprofessionellt 

teamarbete  och ökat fokus på patientens behov och helhetsperspektiv finns, är viktiga grunder för 

ökad delaktighet. Med åtgärder och mål som är överenskomna tillsammans med patienten, finns 

bättre förutsättningar för att patienten ska kunna hantera den egna livs- och hälsosituationen på ett 

sätt som känns tryggt och skapar mening.                                                                                                                                                                           

Med metoder och verktyg från förbättringsvetenskapen som beskrivs under  design och metod, finns 

förutsättningar att finna  arbetssätt och strukturer som kan ge stöd  i den lokala kontexten för att uppnå  

ökad patientdelaktighet. 

Syfte med förbättringsarbetet 

Att öka patienternas delaktighet under hela vårdtillfället på Jakobsbergsgeriatriken genom förändrade 

arbetssätt.  

 

Syftet med studien av förbättringsarbetet                                                                                                                   

Att identifiera vilka erfarenheter som kan knytas till insatser/ förändrade arbetssätt, för att öka 

patienternas delaktighet under hela vårdtillfället på Jakobsbergsgeriatriken. 

Studiens frågeställningar   

 Uppfattar patienten  möjligheter att vara delaktig och påverka vårdens innehåll med dess 

olika delar (medicinskt, omvårdnadsmässigt, rehabiliteringsmässigt) under vårdtiden?                                                                  
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 Upplever patienten att hen fått ökad kunskap och insikt om sin hälsosituation?    

 Upplever hen sig ha haft kontroll/ varit trygg och delaktig  i de beslut som fattats? 

 Hur upplever medarbetare i det vårdnära arbetet begreppet  delaktighet? 

 Hur uppfattar medarbetare att patienter uttrycker behov av delaktighet? 

 Hur har  förändrade arbetssätt i förbättringsarbetet påverkat delaktighet?  

 

Studiemiljö och Metod  

Forskningsmiljö 

Förbättringsarbetet har genomförts på Jakobsbergsgeriatriken. En geriatrisk klinik med tre 

slutenvårdsavdelningar och en minnesmottagning, varav avdelning 5 är den avdelning där 

förbättringsarbetet/projektet drivits. Verksamheten, och avdelning 5 specifikt, beskrivs nedan utifrån 

ett  mikrosystemperspektiv med utgångspunkt från 5(6)P enligt  Nelson, Batalden och Godfrey ( 2007). 

Beskrivningen är resultatet av ett tidigare arbete på kliniken med det tvärprofessionella teamet från 

varje avdelning representerat ( Rothlin, M. 2014).  

 

Purpose/ Syfte och mål 

Jakobsbergsgeriatriken är en landstingsdriven geriatrisk klinik nordväst om Stockholm. Uppdraget; att 

med specialistkompetens utreda och behandla akuta och kroniska sjukdomar som uppstår till följd av 

åldrande. I vården ingår både medicinsk behandling och rehabilitering. 

Kliniken har 90 vårdplatser fördelat på tre slutenvårdsavdelningar, specialistminnesmottagning för 

utredning och behandling av patienter med minnes-svårigheter/-sjukdom polikliniskt, samt sedan 

hösten 2016 också en liten geriatrisk mottagning för uppföljning av tidigare inneliggande vård, som 

hittills drivits i projektform.  

 

Patienter 

Under 2016 vårdades totalt 2218 unika patienter inom heldygnsvården vid Jakobsbergsgeriatriken som 

helhet. Dessa patienter stod för 3029 vårdtillfällen, vilket betyder att 811 patienter  återkom vid mer än 

ett tillfälle till kliniken. Verksamheten hade en medelvårdtid på 8,6 dagar och ca 300 patienter utreddes 

vid minnesmottagningen. En stor andel av de geriatriska patienterna är multisjuka, vilket enligt 

Socialstyrelsens definition innebär; flera diagnoser och mer än tre inneliggande vårddagar per år.  Intag 

sker dygnet runt, 40 % av vårdtillfällena via akut intag från ambulans/ primärvård och 60% planerat via 

remiss från akutsjukvård/primärvård.  

Behovet av inneliggande geriatrisk vård är ofta flerdimensionellt. Allt fler äldre vårdas i hemmet, inte 

sällan av närstående, vilket ofta sker i tysthet trots ökande behov av stöd.  När akuta sjukvårdsbehov blir 

uppenbara och inläggning nödvändigt, uppenbaras därför ofta flera tidigare okända behov, som kräver 

åtgärder från vård och omsorg. Informationshämtning från patienter och eventuella närstående om 

förväntningar, behov och vilja/ förmåga till delaktighet blir här viktigt för att få en helhetsbild av 

situationen.  
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Vid avdelning 5, där förbättringsarbetet bedrivits, finns 20 vårdplatser. Under 2016 vårdades 614 unika 

patienter på avdelningen och antal vårdtillfällen var 717. Detta innebär att 103 vårdtillfällen var 

återkommande patienter med fler än en inskrivning under året. Fördelning av kön och ålder såg ut enligt 

följande tabeller : 

 

 

 
Kvinnor Män 

 
Kön  67,1% 32,9% 

 
 

 
Medel 10% Median 90% 

 
Ålder  81 70 82 91 

 
Tabell 1. Fördelning kön och ålder ( Källa; Qlikview, SLL, SLSO 2017) 

 

Vanligaste diagnoserna för inläggning under 2016 fördelade sig enligt nedan: 

Diagnos top 6   

Infektion 27,6% 

Frakturer 22,3% 

Hjärtsvikt 17,4% 

KOL 12,0% 

Kognition 8,0% 

Stroke 1,4% 
Tabell 2 Diagnosfördelning ( Källa; Qlikview, SLL, SLSO 2017) 

 

Medelvårdtid vid inläggning på avdelning 5: 

   Medel 10% Median 90% 

Vårdtid  7,3 2,0 7,0 13,0 

     
Tabell 3. Medelvårdtid ( Källa; Qlikview, SLL, SLSO 2017) 

 

People/ medarbetare 

Totalt 200 personer arbetar på kliniken. Vid avdelning 5, finns för närvarande totalt 16 sjuksköterskor, 

14 undersköterskor, 2 fysioterapeuter/ sjukgymnaster samt 2 arbetsterapeuter. Två underläkare och en 

överläkare. 20 patienter uppdelade på två team med 10 patienter per team. Fördelningen av professioner 

i  grundbemanning ser ut enligt följande:  

- Dagtid vardagar per team (10 pat): 2 sjuksköterskor, 2 undersköterskor, 1 sjukgymnast, 1 

arbetsterapeut, 1 underläkare (en överläkare ansvarar för båda teamen).  

- Dagtid helgdagar (20 pat):  2 sjuksköterskor, 3 undersköterskor, 1 sjukgymnast lördagar på 

kliniknivå. 

- Samtliga kvällar: 2 sjuksköterskor, 2 undersköterskor  

- Nattetid: 1 sjuksköterska, 1 undersköterska.                                                                                                                                                                          
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En kvarvarande framjoursläkare finns alltid på kliniknivå med support från en bakjoursansvarig 

överläkare som vanligtvis befinner sig i hemmet. På avdelningen finns också dagtid vardagar, en 

heltidsfunktion ( 20 patienter)som utskrivningssamordnare (för närvarande 2 sjuksköterskor som 

alternerar  på uppgiften). Logoped, dietist och kurator finns på kliniknivå och konsulteras till teamen 

vid behov. För att upprätthålla hygien- och livsmedelshanteringskrav finns en speciellt avsatt 

köksansvarig person på dag och kvällspass. 

 

Processer/ flöden  

Vid stigande ålder och behov av akuta sjukvårdsinsatser eller rehabilitering måste hänsyn ofta tas till 

flera sjukdomar och funktionsnedsättningar ( multisjuklighet). För att det ska fungera som en 

enhetlig, gemensam vårdkedja är närvaro av relevanta professioner nära patienten en viktig faktor. 

Dessa olika professioner utgör ett så kallat team. Målet är att tillsammans med patient/ närstående 

initialt göra en bedömning, både vad gäller den medicinska behandlingen, samt omvårdnadsbehov och 

träningsförutsättningar/ behov. Därefter utformas vården individuellt. Vid sjukdom kan också behovet 

och önskan av stöd från närstående öka. Efter samtycke från patienten, involveras därför också  

närstående i den vård och planering som sker under vårdtiden. Tillsammans med patient/ närstående 

planeras vården så att hemgång kan ske på ett tryggt sätt. Om behov av medicinsk uppföljning 

specifikt avseende den geriatriska vård som getts kan återbesök på geriatrisk mottagning i egen regi 

erbjudas och planeras. 

Förutom den akuta medicinska behandling/ rehabilitering/ träning och omvårdnad som sker på en 

avdelning sker också bedömning/ förskrivning av eventuella behov av hjälpmedel som en patient kan 

behöva. Om det är aktuellt med fortsatt träning efter utskrivning, tas kontakt med  rehabiliteringsteam 

inom primärvården som tar vid, där sjukhusets fysioterapeuter slutar sin insats. Vårdplaneringsmöten 

är vanligt förekommande inom den geriatriska slutenvården. Det kan handla om vidare omsorgsbehov 

som identifierats och behöver ges via hemtjänstinsatser eller vårdbehov där primärvårdens resurser är 

nödvändiga. För att överbrygga detta erbjuds patienter med utökade behov att slutenvården kallar till 

vårdplaneringsmöte. Det är dock alltid patienten ( i förekommande fall även önskemål från närstående) 

som ska ta ställning till detta och även det som kommunen erbjuder, och patienten avgör vilka insatser 

hen vill tacka ja eller nej till. Vårdplaneringsmöten sker till största delen på sjukhuset. Medverkar gör 

en utskrivningssamordnare från vården, patientens hemkommuns biståndshandläggare och eventuellt 

även primärvårdens representant närvarande.  

Hörnstenar för den geriatriska vården kan delas in i en huvudprocess och tre delprocesser, där 

Vårdkedjeprocessen anges som huvudprocess, en sammanhållande länk som ska ge helhetsperspektiv.  

Teamarbetet är centralt med dess uppgift att synkronisera de enskilda professionernas mål och uppdrag 

till ett gemensamt mål. Den specifika medicinska processen, omvårdnads- och rehabiliterande 

processen utgör integrerade delprocesser. Dessa ska tillsammans utifrån patientens behov, 

förutsättningar och önskemål tillgodose att effektiv och ändamålsenlig vård med hög kvalitet ges. 

 

Patterns/ mönster 
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Under vårdtiden sker kontinuerlig kommunikation via dagliga omvårdnads-/rehab-/medicin- ronder. 

Gemensamma teamronder genomförs två gånger/vecka, interna/externa vårdkontakter och remisser 

nyttjas utifrån behov. Tanken med detta arbetssätt är att underlag till samordnad vårdplan växer fram 

utifrån varje professions bedömningar/åtgärder och identifierade behov vartefter rehabilitering fortgår 

och synkroniseras under teamronderna.  

 

Teamronden är teamets gemensamma mötesplats, där det geriatriska rehabiliteringsperspektivet blir 

som synligast. Teamets uppdrag och mål är att belysa patientens hela situation och därifrån agera 

gemensamt; Hur ser patientens förutsättningar ut? Begränsningar och medicinska problem/ mål? 

Hemsituation, resurser? Socialt nätverk? Nuvarande stödinsatser? Målet med patientens vård ska bli 

tydligt och planering för vårdtidens innehåll och längd ska stå klart så snart som möjligt. Passion 

Geriatrisk vård ställer krav både på bred och på djup kunskap inom flera specialiteter, med 

helhetsperspektiv utifrån patientens unika behov. Vid en i verksamheten tidigare genomförd 

fokusgrupp med fokus på vårdgrenens uppdrag och möjligheter att leva upp till målen utifrån 

patienters fokus, besvarades detta av en tillfrågad medarbetare på följande vis; ”Teamet utgör bra stöd 

och kan tillsammans komplettera okunskap, men passionen/lusten och intresset för den äldre, det 

måste alla ha med sig” Det finns ett stort engagemang. Det visar sig inte minst genom den vilja och de 

aktiviteter som finns inom de aktiva kvalitetsgrupperna, exempelvis, Hjärtlungräddning ( HLR), 

fallrisk, sårvård, aktiverande arbetssätt, hygien etc. där grupperna arbetar för att förbättra processer 

och utveckla vården inom det specifika området till förmån för patienter. 

Design och metod 

Kartläggning av det lokala problemet  

Utifrån förbättringsrampen som modell (Langely,2009; Nelson et al 2007)startade processen. 

Tillsammans med samtliga medarbetare vid aktuell avdelning genomfördes ett förberedande arbete 

under en planeringsdag helt avsatt för det kommande förbättringsarbetet. Utgångspunkten togs i 

identifierade förbättringsområden utifrån organisationens vision och värdegrund, befintliga utdata 

inom området för kliniken, avdelningen och återkommande patientenkäter/ vårdavvikelser/ 

identifierade gap. Med stöd i Nolans förbättringsmodell och PDSA-hjul  (figur 4) kom medarbetarna 

och lokal ledning/ författare fram till processer som antogs relevanta och möjliga att förändra utifrån 

givet mål (att öka patientdelaktighet).  Personalgruppen fick under förberedelsearbetet identifiera 

problem vad gäller att göra patienter delaktiga, vilka formulerades i ett s.k. Ishikawadiagram, även 

kallad fiskbensdiagram (Bergman, B., Klefsjö, B. 2012) ( figur 5). Ur de identifierade delområdena 

framkom också möjliga idéer och lösningar. Sex framtagna PDSA-hjul formulerades senare till fyra 

planerade aktioner med förslag på mätningar som skulle utgöra grund för det kommande 

förbättringsarbetet. (Bilaga 1. Matris av framarbetade PDSA-hjul x6)  
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Figur 4. Förbättringsmodell enligt Nolan et al. 

 ( Källa; Region Jönköpings län) 

 

Figur 5. Ishikawadiagram ( Källa; Bergman,B., 

Klefsjö, B. 2012) 

 

Teoretisk referensram 

I val av metod togs bland annat hänsyn till det Patton ( 2015) beskriver  om aktionsforskning. Det är 

en av flera forskningsmodeller som riktar in sig på problemlösning och läro-orienterade processer för 

att stödja grupper att  reflektera, agera, lära och utveckla verksamheter genom förbättringsarbete.  

SBU ( 2014) beskriver just att den klassiska aktionsforskningen  

”utförs cykliskt i fyra stadier: 1) planering utifrån tankar och erfarenheter,  

2) planerade aktioner genomförs, 3) aktioner följs av fältobservation och 

datainsamling, och 4) resultaten blir föremål för reflektion, planering, utvärdering och 

uppföljning, vilket leder till nya frågor som i sin tur leder till nya aktioner.” 

 

 Beskrivningen  överensstämmer  till stor del med syftet för förbättringsarbetet. Ännu mer lutar dock 

arbetet åt den närbesläktade interaktiva forskningsansatsen då det finns en ansats där 

verksamhetsledning och de vårdnära medarbetarna redan tidigare under utbildningen identifierat 

”delaktighetsgap”. Tillsammans med en tvärprofessionell medarbetargrupp, i deras vårdvardag har 

verksamheten därifrån haft som mål att arbeta fram relevanta och användbara arbetssätt och metoder 

som bättre gynnar patientdelaktighet. Johansson ( 2008) beskriver att 

 ”En kärna i den interaktiva forskningen är själva problemformuleringen där 

både forskare och praktiker tillsammans formulerar gemensamma koncept 

och tolkningar som sedan används som kognitiv input i både följande 

aktioncykel och forskar-cykel.” ( Figur 6) 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj8mIuLwv7TAhXsKJoKHXoxApMQjRwIBw&url=http://slideplayer.se/slide/2829609/&psig=AFQjCNHHfeyFwA-3ZoDMYZ-FFpzbxuJcyw&ust=1495371232833433
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Figur 6.  Modifierad version enligt lokal kontext av Aktions-cykel och forskar-cykel enligt Svensson et al ( 2008) 

    

 

Den interaktiva forskningsmodellen har också ett annat viktigt kännetecken genom skapandet av ”an 

Integrative Task” . Det innebär att finna en gemensam nämnare mellan forskning och praktik, gärna 

skapad genom lärandeseminarier  och därifrån framtagande av en samsyn  kring aktuellt begrepp och 

dess problematik. I interaktionsforskningen går forskaren mellan praktiken och forskningsplanen                 

( on-stage vs back-stage). Norman (2008) menar att ”ur aktionsforskningen har formats interaktiv 

forskning där kunskapsutveckling i samverkan mellan forskare och praktiker är slutprodukten. En 

gemensam kunskapsbildning innebär att forska tillsammans med de berörda..” Det interaktiva och 

deltagarbaserade förhållningssättet som  arbetsprocessen i förbättringsarbetet haft ambitionen att 

betona,  överensstämmer  med beskrivningar av interaktionsforskning (Nygårdh, A., Kvarnström, S., 

2009). Ansatsen överensstämmer också väl med de arbetssätt/ förbättringsverktyg som fanns med i 

förberedelserna av förbättringsarbetet och även i  den utveckling som testerna gav. Thor, J., ( 2002) 

samt Thor, J., et al ( 2004) har från studier vid ett stort akutsjukhus beskrivit förbättringsarbeten i ett 

stort antal team där projektledare agerat ” facilatorer”. Dessa sätt  påminner om den ansats som 

planerades  för genomförandet av arbetet vid Jakobsbergsggeriatriken. För de veckovisa 

avstämningarna under förbättringsprocessen, skapades en s.k. operativ arbetsgrupp, som med sin 

tvärprofessionella sammansättning, var tänkt att lyfta perspektiv på förändringar som skett från 

teamets alla delar. Ambitionen var, att  i princip i realtid, kunna fånga såväl identifierade positiva 

effekter, som negativa effekter och  risker som uppkom av testade PDSA-hjul, och agera på dessa.  

 

Förbättringsledarens/ Forskarens roll  

I den aktuella verksamheten har forskaren arbetat sedan 2009. Innehaft en kvalitetsutvecklar-funktion, 

och sedan 5 år tillbaka en chefsfunktion med fortsatt stort fokus på kvalitetsutveckling och 
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patientsäkerhet. Rollen i detta arbete har varit förbättringsledarens i både projektgrupp som 

arbetsgrupp, men också medlem/ forskare. I det har ingått att finnas med i projektets ”kliniska del” men 

inte direkt aktiv i det vårdnära mötet. Stödjande genom att uppmuntra medarbetares  idéer att hantera 

utmaningar på vägen. Coachande genom att få medarbetarna att reflektera och verbalisera nya insikter 

för att komma framåt. ( Gjerde 2012).  

Arenan för dessa delar av arbetet har skett via veckovisa träffar för berörda medarbetare i 

arbetsgruppen, samt återkommande korta avstämningar med både projektgrupp och arbetsgrupp. 

 

 

Modell/ struktur som kopplar samman  förbättringsarbete och studie 

För  förbättringsarbete och studie användes ett aktions-effektdiagram ( figur 7) efter ( Reed, J.E, 

McNicholas, C., Woodcock, T., Issen, L. 2014). I denna metod/ programteori sågs möjligheter att 

använda modellen både som visuellt och praktiskt stöd för förbättringsarbetet samt skapa struktur/ 

ramverk för de tänkta kontrollmått och indikatorer som togs fram, vilka senare låg till grund för studiens 

resultatdel. Modellen gav också en bild av hur  interventionerna påverkar och påverkas av 

verksamhetens andra pågående processer och mikro-/ meso-, makro-system, vilka ansågs ha betydelse 

för resultatet och verksamhetens organisation och stödsystem.  

 

 

Figur 7. Metod för förbättringsarbetet Aktions-effekt-diagram modifierad med Delaktighetsprojektets 

perspektiv och beståndsdelar (efter Reed et al 2014) 
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Mixed method för studien av förbättringsarbetet 

För att besvara frågeställningarna till studien av förbättringsarbetet användes mixed method, det vill 

säga både kvantitativ och kvalitativ analysmetod. Patton (2015) anser att genom att kombinera  olika 

metoder vid insamling av data, ges möjlighet till att framtagna resultat också kan förstärkas.  

 

Kvalitativa metoddelar 

Att beskriva variationerna i texten, genom identifierade likheter och skillnader är den kvalitativa 

innehållsanalysens fokus  (Lundman, B., Granheim, U.  2012).  Olsson, H., Sörensen, S. (2011) 

beskriver hur det centrala med den kvalitativa analysmetoden är att hitta beskrivningar av fenomen 

och sammanhang, att upptäcka mönster.  

Genom induktiv linje, med deltagande observationer under arbetet och kvalitativ innehållsanalys av 

fokusgruppsintervju, avsågs att fånga erfarenheter kopplat till det förbättringsarbete som pågick. 

Lundman, B., Granheim, U. ( 2011, s.161)  anger att forskaren med kvalitativ ansats  växlar mellan 

distans och närhet. Hen blir medskapare i den process som pågår. Med den interaktiva ansats som 

avdelningens förbättringsarbete bedrivits, blev det naturligt att även använda den kvalitativa 

analysmetoden av materialet.  

 

Deltagande observationer 

De veckovisa avstämningsmöten som genomförts löpande genom projektet utgjorde plattform för   

deltagande observationer med reflektioner/ minnesanteckningar.  

Pilhammar-Andersson, E. (2011, s.43) betonar vikten av att de observerade vid denna typ av 

datainsamling är medvetna om, och ger tillåtelse till forskarens/ observatörens/ förbättringsledarens 

närvaro i olika situationer. I samband med förberedelsearbetet inför förbättringsarbetet förbereddes 

och accepterade medarbetargruppen på avdelningen den kommande ökade närvaron av 

förbättringsledaren samt att arbetets alla delar samtidigt utgjorde grund för studie av densamma, samt 

planerade metoder för insamlande av data. Carlsson, G. ( 2011, s.31)  beskriver hur forskaren  genom 

sin närvaro mer eller mindre också påverkar händelseförloppet. Fangen, K., Sellerberg, A-M. ( 2011) 

har beskrivit vikten av att finna bra sätt att kombinera deltagarroll och observationsroll vid denna 

metod. Att idealet är att naturligt glida in i sammanhanget, så att gruppen fortfarande känner sig 

bekväma, även om det inte betyder att de anser forskaren vara ”en i gruppen”.  

Medvetenheten om dessa faktorer har funnits hos förbättringsledaren/ forskaren. Del av syftet med 

närvaron var att fånga frågor, upplevda hinder och diskussioner som följde relaterat till de pågående 

PDSA-hjulen, men också kunna påverka, utgöra stöd och hjälp i pågående process. Observationerna 

utgjorde också underlag för resultatet och analysen av fokusgruppens erfarenheter. 

 

Fokusgrupp 

Fokusgruppsintervju som metod är lämpligt för att studera människors argument, värderingar och 

erfarenheter inom ett ämne ( Fangen, K., Sellerberg, A-M. 2011). Avsikten med fokusgruppsintervju 

med medarbetare från teamet på avdelning 5, var att identifiera upplevda erfarenheter och teman i  det 

som sas, kopplat till de förbättringsinsatser som testats att utveckla. Det fanns även en intention att  
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kunna finna samband med de svar som inhämtats parallellt från patientgruppen genom avstämning 

halvvägs in i vårdtillfället och patientenkät vid avslut av vårdtillfälle. Som stöd användes en 

semistrukturerad intervjuguide ( bilaga …)För att påverka utfallet vid fokusgruppsintervjun i så liten 

utsträckning som möjligt, ombads en kollega från enheten för Forskning och Utveckling ( FoU) att 

vara moderator i samtalet. Vid tillfället fanns inte möjlighet att ha någon observatör som medhjälpare, 

varför moderatorn delgav sina observationer muntligt till författaren som komplement till inspelat 

material. 

 

 

Urval 

Fokusgruppsintervju 

Inbjudan gick ut via enhetschef. Urvalskriterier för deltagande i fokusgruppsintervju var att 

medarbetaren hade sin anställning på avdelningen och var i tjänst aktuell dag.  Teamets professioner 

skulle vara representerade så långt det var möjligt för att kunna ge så många olika 

professionsperspektiv på frågeställningarna som möjligt. Inga krav fanns på tidigare deltagande i den 

mindre operativa arbetsgruppen. 

 

Till intervjun kom 6 medarbetare där endast en av dem funnits i den operativa arbetsgruppen, övriga 

deltagare hade enbart arbetat utifrån de instruktioner och förutsättningar som getts till hela 

arbetsgruppen löpande under den tid förbättringsarbetet/ studien pågått. 

 

Två professioner hade inte möjlighet att delta vid tiden för fokusgruppsintervju, varför enskilda 

intervjuer med dessa enligt samma semistrukturerade frågeställningar som kommunicerats vid 

fokusgruppsintervjun, skedde vid ett senare tillfälle under projekttiden. 

 

  

Tematisk innehållsanalys 

Insamlingsmetod av data för samtliga intervjuformer var ljudinspelning som analyserades av 

förbätttringsledaren med tematisk innehållsanalys. Braun, V., Clarke, V. ( 2006) framhåller den 

tematiska innehållsanalysen som en lämplig metod för den kvalitativa studien, då metoden ger 

utrymme att fånga återkommande teman utan att kräva  en exakt transkribering av texten innan man 

tematiserar och kodar. ( bilaga 2) Fangen, Sellerberg ( 2011) menar att metoden är lämplig för att få 

fram människors upplevda erfarenheter, värderingar och argument till de frågor och ämnen som 

diskuteras. 

 

Genom att följa processbeskrivningen, upprepade gånger lyssna igenom materialet, transkribering av 

uppfattade teman vid varje genomlyssning och när materialet kändes uttömt, identifiera undergrupper 

av det som sagts, kategoriserades materialet i teman och koder. 
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Kvantitativ metoddel med kvalitativa inslag 

Patientenkät 
I verksamheten fanns redan en etablerad patientenkät som inför utskrivning erbjuds besvaras av 

patienter som vårdats på klinikens samtliga avdelningar. Resultaten redovisas avdelningsvis/ 

månadsvis, och utgör grund för verksamheten att få ta del av patienterfarenheter i princip i realtid och 

vidta förbättringsinitiativ ifrån inom flera vårdprocesser vid indikationer på bristande kvalitet. Väl 

medvetna om att vi genom denna ”bara” mäter en upplevelse och inte säkert en ”sanning” ger enkäten 

oss ändå en indikation om hur vården uppfattats.  

Det föreligger lokalt ett svarsbortfall om ca 40-50%/ helår på kliniknivå. Till viss del förklaras det av att 

vissa patienter inte anser sig kunna besvara enkäten eller inte vill. Det kan också vara patienter som inte 

erbjuds besvara den. Exempel kan vara alltför kort vårdtider om 1-2 dygn (ex. inläggning pga. behov av 

hjälp med förberedelser inför operation eller undersökningar med förberedelser) eller patienter som 

flyttats akut pga. försämrat akut tillstånd, till annan vårdnivå . Medarbetare uppger också tidspress, till 

följd av bemanningsbrist i perioder, vilket får till följd att inte alla patienter erbjuds besvara enkäten.    

Enkäten innehåller dels validerade frågor som hämtats från den nationella patientenkäten och har 

därtill kompletterats med lokalt konstruerade frågor från verksamheten ( icke validerade) 

Frågorna är utformade med både fasta svarsalternativ och möjlighet att i fritext lägga till  synpunkter.  

Detta öppnar för möjligheten att utöver kvantitativ data också kunna göra kvalitativ innehållsanalys 

med tematisering av insamlat fritextmaterialet.  

 

Avstämningsenkät 

För avdelning 5, där förbättringsarbetet skett, har en extra indikator möjlig att studera separat tagits 

fram vid framtagande av tänkta interventioner,  genom att patienterna under vårdtiden också erbjuds 

att göra en muntlig/ skriftlig avstämning. Syftet; att fånga eventuella tillkomna behov som stödjer 

delaktighet/ trygghet/ kontroll och/ eller förtydliga redan uttalade önskemål i syfte att nå uppsatt mål. 

( Bilaga 3) Projektavdelningens patienter kom sedan precis som övriga patienter på kliniken att 

erbjudas att besvara den avslutande enkäten där vi endast kompletterat enkäten med frågor specifikt 

avseende delaktighet  för att fördjupa kunskapen kring huruvida det förändrade  arbetssättet uppnått 

sitt syfte.  

                               

Urval 

Patientenkät/ avstämning 

Av ovanstående beskrivning av patientenkätens utformning, syfte  och svarsfrekvens, blev därav urvalet 

för denna del samtliga patienter som vårdats på avdelning 5 någon gång under projekttiden november 

2016 t.o.m. april 2017 och valt att besvara patientenkäten.  

 

Etiska överväganden 

Etisk egengranskning har genomförts enligt Hälsohögskolans anvisningar. (separat Bilaga 6) 

Helsingforsdeklarationens riktlinjer (World Medical Association Declaration of Helsinki, 2008) ligger 

som grund för etiskt förhållningssätt under förbättringsarbete och studie av densamma. Författaren i 
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studien är väl förtrogen med forskningsområdet. Följsamhet uppnås enligt Vetenskapsrådet (2002) 

genom att informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet uppfylls. 

Informations- och samtyckeskravet i denna studie uppfylls genom att respondenterna och 

verksamhetschef informerats om studiens syfte muntligt och skriftligt följt av godkännande genom 

samtycke och frivilligheten att delta i studien. Konfidentialitetskravet genom avidentifiering uppfylls 

genom att den information som framkommer kommer kodas och kommer inte att kunna kopplas till 

enskild respondents svar. Resultatet av studien används i masteruppsats/förbättringssyfte och är 

således i enlighet med nyttjandekravet. Målet är endast att arbetet ska leda till ökad patientdelaktighet 

enligt vårdgrenens värdegrund/vision och därmed också ökad patientsäkerhet för målgruppen. 

Samtliga inskrivna patienter vid avdelning 5, har under projekttiden i samband med inskrivning 

informerats muntligt och skriftligt via ett informationsblad om aktuellt pågående förbättringsarbete. 

 

Arbetsmaterial i form av ljudfiler från intervjuer och textmaterial förvarades inlåst och oåtkomligt för 

obehöriga under förbättringsarbetets gång. Efter godkänt slutarbete då materialet inte längre har 

någon mer betydelse förstördes materialet för att inte riskera att missbrukas eller användas i andra 

syften. 

 

Hänvisning till lagstöd/ lagefterlevnad: 

SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete; 5 kap. 2§ 
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Resultat 

Resultatdelen beskriver förbättringsarbetets steg och resultat,  följt av studiens resultat, kopplat till dess 

olika genomförda mätningar.  Aktions-effektdiagrammet (figur 8) återfinns därför även genom 

resultatdel, dock modifierad utifrån  förbättringsarbetets faktiska genomförda aktiviteter.   

 

 

Figur 8. Aktions-effekt-diagram efter genomförda aktiviteter 

 

 

Resultat av genomförda interventioner/ mätningar och  deltagande observationer 

under förbättringsarbetet 

 

De initialt sex framarbetade förbättringsförslagen ( bilaga 1) som beskrivits i bakgrundsdel, kunde 

sammanföras till utgångsläget fyra tänkta PDSA-hjul/ interventioner. Då tänkta interventioner 

applicerats inom de olika  faserna under vårdprocessen, var tanken att PDSA-hjulen ( om 

framgångsrika) succesivt skulle kunna byggas på/ kompletteras med ytterligare tänkta tester genom 

hela vårdprocessen ( se tidslinje, figur 9). När projektet  avslutades hade totalt åtta PDSA-hjul 

genomförts under de drygt 20 veckor som  förflutit.  
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Under projekttiden har de ur den operativa arbetsgruppen som varit i tjänst (variation mellan 2-6 

deltagare), närvarat vid de 16 veckovisa mötena som pågått mellan 10-60 minuter, beroende på innehåll, 

pågående PDSA-test samt frågor, hinder och förbättringsidéer. Vid de fyra första mötena deltog även 

delar av den lokala ledningsgruppen. Syftet med detta var att på ett tidseffektivt sätt kunna fånga 

eventuella hinder eller risker direkt med lokal ledning vid behov av snabba övergripande 

avdelningsbeslut. Efter en tid in i arbetet uppfattades inte ledningsgruppens närvaro vara det primära 

då den operativa arbetsgruppen hade fått mandaten som krävdes för att kunna genomföra de tänkta 

förändrade arbetssätten. Risker för andra processer eller för patientsäkerheten under vårdtiden ansågs 

inte föreligga, och det kändes därför inte meningsfullt eller effektivt att ta mötestid av lokal ledning. 

Strukturen ändrades därför till att projektledaren tog ansvar att avrapportera regelbundet och lyfta ev. 

akuta frågor snarast för beslut av eventuella åtgärder eller förändringar. Under projektets fortsättning 

har ingen sådan fråga infunnit sig, varför beslutet med facit i hand kan anses korrekt.  

 

Figur 9 Tidslinje/ PDSA-hjul 

 

PDSA-hjul 1; Sjuksköterskans inskrivning med patient: 

Under inskrivningssamtalet med sjuksköterska tillfrågades patienten om förväntningar och tankar kring 

den vård som var tänkt att ges. Den information som framkom under inskrivningssamtalet 

dokumenterades i sjuksköterskans inskrivningsmall i journalsystemet. Med lokal IT-avdelnings hjälp 

modifierades mallen sjuksköterska intagningsanteckning med komplettering av termerna” symtomens 

inverkan i vardagslivet” samt ”patientens önskemål”.  (bilaga 4.a) 

Resultat;  

Efter den första veckan uttryckte sjuksköterskorna att det var svårt att ställa frågor kring delaktighet då 

detta begrepp  både kändes obekant för medarbetare att förklara, och patienterna tycktes ha svårt att 

definiera sina önskemål utifrån detta begrepp. Arbetsgruppen diskuterade hur man kunde definiera 

begreppet, vilka frågor som kunde ställas och hur de kunde formuleras. Gruppen tyckte sig vara enig om 

att målet var att initiera ett samtal kring tankar om vad som var viktigt och betydelsefullt för patienten, 

under vårdtiden, men också vad de hade för tankar och mål med det dagliga livet  för att det skulle 

kännas meningsfullt. Deltagande observationer under projektet, har bekräftat att 

begreppsdiskussionerna varit en väsentlig del genomgående under arbetet. Återkommande och relaterat 

PDSA-Hjul 1.0  start v 46, 2016 -

PDSA-Hjul 2.0, 2.1, 2.2, 2.3 start v.49, 2016 -

PDSA-Hjul 3.0, 3.1  start v.50, 2016 -

PDSA-Hjul 4.0  start v. 
45- slut v.47 
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till medarbetares  erfarenheter och upplevda situationer, har nya perspektiv på delaktighet lyfts fram 

under veckoavstämningarna i takt med att PDSA-cykler testats.  

 

PDSA-hjul 2; Utformat förslag av delaktighetsplan 1a teamrond: 

För att patientens uttryckta önskemål tydligare skulle kunna ”vägleda” aktiviteter genom vårdtillfället 

testades att vid de första teamrondtillfället ta avstamp i de önskemål som blivit dokumenterade i 

samband med inskrivning. (bilaga 4.b.) Teamets olika professioner beskrev sina första bedömningar, 

ansvarig överläkare beslutade i samråd med teamet, åtgärder och steg som planerades att ske, och dessa 

sammanfattades i förslag till en skriftlig delaktighetsplan som delgavs patient ( PDSA-hjul 2.2)  

PDSA-hjul 2.1: Dokumentationssäkerhet 

Delaktighetsplanen testades att dokumenteras i den brevmall som finns i journalsystemet. Mallen 

tillåter utskrifter utan personnummer och kan därför delges patienten att ha i sin ägo redan under 

vårdtiden utan att personuppgifter blir tillgängliga för utomstående och sekretess upprätthålls. 

Dokumentet blir  spårbart i journalen och möjligt att se retroaktivt om patienten önskar få tillgång till 

sin journal.  

PDSA-hjul 2.2; Förankring med patient: 

Sittande teamrond gav teamet en samlad bild av allas insatser och åtgärder för att nå målet och förslag 

till delaktighetsplan blev en produkt av detta. Den profession från teamet med flest åtgärder i planen 

fick oftast uppdraget från ronden att möta patienten enskilt, beskriva och förankra planen med 

patienten.  

Resultat;  

Låg andel upprättade delaktighetsplaner (tabell 1). Dominans av rehabinriktade mål och aktiviteter 

syntes i de testade delaktighetsplanerna. Dessa insatser fick patienterna redan skriftliga 

träningsprogram och instruktioner för redan, vilket medfört eg. ”onödiga” dokument för denna grupp. 

Deltagande observationer av denna del bekräftade att planerade medicinska åtgärder och behandlingar 

samt omvårdnadsåtgärder fortfarande förmedlades mestadels via muntlig information. Medarbetare 

uttalade svårigheter att ha som fortsatt mål att öka antalet patienter med skrivna delaktighetsplaner och 

inte meningsfullt. För en mindre grupp patienter ansågs dock behov/anledning finnas att ha skriftlig 

planering även fortsättningsvis. Frågan om skriftlig delaktighetsplan fick därav kvarstå i teamkonferens-

journalen som påminnelse att alltid lyftas vid teamrond och vid behov också kunna ges skriftlig till 

patienten.  

Under perioden 2016-12-12—2017-03-01  

Antal patienter med 

specifik delaktighetsplan 

överenskommen och 

upprättad 

 Antal delaktighetsplaner 

med uppföljning under 

vårdtiden 

Revidering/ förändring i 

samband med uppföljning 

 

29 19 17 

Tabell 4 Delaktighetsplaner upprättade och uppföljda under vårdtid 



 

27 

 

 

PDSA-hjul 2.3; Omvärldsbevakning och inhämtande av ny kunskap avseende teamrond 

Genom författarens nätverk under utbildning, öppnades en möjlighet att få fördjupad kunskap och idéer 

om arbetssätt för att möjliggöra ökad delaktighet för patient, och ytterligare ett PDSA-hjul växte 

succesivt fram. I ena annan verksamhet i annat landsting bjuder man sedan flera år in patienten att 

medverka vid teamrond. Denna information till medarbetarna på avdelning 5 väckte intresse och 

kontakt för erfarenhetsutbyte etablerades med aktuell klinik.  

Resultat; 

En arbetsgrupp som representerade fyra av teamets fem professioner (exklusive läkare) reste på  

studiebesök. Erfarenheter från studiebesöket har därefter formulerats till egen kontext och en struktur 

för att i framtiden kunna testa. 

 

  

PDSA-Hjul 3; Avstämning/ uppföljning av delaktighetsplan  

För att kunna utvärdera mål och åtgärder, beslutades att erbjuda halvtidsavstämning. Ett skriftligt 

frågeformulär med två korta frågor med givna svarsalternativ och möjlighet till egna kommentarer som 

ställdes av medarbetare till patient. ( Bilaga 4c.) Patienter som hellre ville svara skriftligt fick göra så. 

För att skapa mervärde för patienten under resterande vårdtid, dokumenterades uttalade behov i 

journalen och återkopplades till berörda i teamet för vidare åtgärd  

Resultat; 

Låg andel upprättade skriftliga delaktighetsplaner. 58 procent resulterade i förändring av mål/ åtgärder 

enligt patienternas skattning i avstämningsenkäten. Medarbetare upplevde dock att det fanns ett 

uppdämt behov  för alla patienter, delaktighetsplan eller ej, att få tillfälle att strukturerat med personal 

få ge uttryck för identifierade, uppkomna behov och tankar under vårdtiden. Det gav också 

medarbetarna indikationer på behov av samtal med olika professioner, information som patienten 

saknade och kunskap som behövde förmedlas. Arbetsgruppen beslutade då  att utvidga avstämningen 

till att inkludera alla patienter som vårdades på avdelningen, vilket resulterade i modifiering av PDSA-

hjul 3.1 och nytt test. 

 

PDSA-Hjul 3.1 Avstämning av information/ delaktighet under vårdtid 

För att säkerställa att alla patienter gavs möjlighet att stämma av vårdens innehåll, planerades redan 

från inskrivning möjlighet till avstämning efter 3 vårddagar. Infördes i journalsystemets ”att göra-lista” 

av undersköterska. Uppgiften blev  visuell dag 3 i journalsystemet, vilket underlättade följsamhet. Skulle 

patienten vara i fortsatt dåligt allmäntillstånd, och bedömd att inte kunna belastas med avstämningen 

kunde teamet skjuta upp uppgiften ytterligare ett par dygn. (bilaga 4c.) 
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PDSA-Hjul 4; Rutin/ ansvar för identifiering av kommunikationshjälpmedel  

Detta PDSA-hjul genomfördes som en mer separat del redan innan övriga projektet startade upp. Efter 

inventering av hjälpmedel som fanns tillgängliga på kliniken, blev ytterligare hjälpmedel  inköpta och 

kompletterade i hjälpmedelsförrådet. Vikten av att redan vid inskrivning fråga och identifiera behov för 

kommunikationshjälpmedel i journalen betonades för alla medarbetare.  I journalsystemet fanns redan 

termen Hjälpmedel, vilket nu gjordes obligatorisk att besvara. 

 

Studie av förbättringsarbetet  

 

Resultat Fokusgruppsintervju samt enskilda intervjuer ( mätning E, enligt aktions-

effektdiagram) 

Resultatet av fokusgruppsintervju (6 personer) samt två senare enskilda intervjuer presenteras nedan i 

en tematisk ”karta/ tabell”, och efterföljande innehållsanalys av varje enskilt tema. Temaområdena har 

tillkom utifrån den samstämmighet som författaren vid analysen fann med tidigare forskning kring 

perspektiv på begreppet delaktighet (sid.5). Ett ytterligare ”nytt” tema har författaren kunnat urskilja i 

resultatet, och då specifikt i samband med frågeområdet ” Vad hindrar delaktighet?”. Det temat 

benämns nedan som ”Rondstruktur för delaktighet” och tillkom då temat utmärkte sig i materialet. 

Frågeområde I 
 
Vad innebär 
delaktighet för dig 
som vårdpersonal? 
 

Exempel på 
meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

 Kod Temaområden/ kategorier 

Att patienten får 

uttrycka vad man 

har för 

förväntningar…att 

vi diskuterar med 

dom, och berättar 

vad man tänkt 

göra, vad det 

innebär… 

få uttrycka 
förväntningar 
 
diskuterar med 
dom 
 
berättar vad 
man tänkt göra 

Förväntningar 
 
 
Innebörd  
 
 
Åtgärder 
 

Delaktighet och kunskap mellan 
patient och vårdpersonal 
 
 

Frågeområde II 
 
 
 
Hur uppfattar du 
att patienterna ser 
på delaktighet ? 

                                                                   

Bara det att vi 

frågar om 

förväntningar kan 

vara svårt -

patienterna säger 

ofta då att dom 

måste få tid att 

fundera… 

att vi frågar om 
förväntningar 
 
måste få tid att 
fundera 

Kommunikation 
 
 
Självbestämmande 
 
 

De 
professionella 
som 
pedagoger 
 

Delaktighet med 
patienten som 
partner i 
beslutsfattande 

Frågeområde III 
 
 
Hur har  
förändrade 
arbetssätt i 
förbättringsarbetet 
påverkat 
delaktighet?  

   
 

 

” vid inskrivning, 

är det annorlunda, 

vi frågar 

annorlunda, 

lyssnar mer, annat 

kommer fram…” 

 
frågar 
annorlunda 
 
lyssnar mer 
annat kommer 
fram 

 
Kommunikation  
 
 
Kunskap 
 

De 
professionella 
som 
pedagoger 
 
 
 
 

Delaktighet och 
kunskap mellan 
patient och 
vårdpersonal 
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Frågeområde IV 
 
 
 
Vad främjar 
delaktighet? 
 

    

”Att vi uppmuntrar 
dem att berätta 
vad som är viktigt 
för dom, när dom 
är hemma och här 
också kanske…” 

Uppmuntrar 
dem att berätta 
vad som är 
viktigt 
 
Hemma och här 
också 

Kunskap 
 
 
motivation 

De 
professionella 
som 
pedagoger 
 

Delaktighet och 
kunskap mellan 
patient och 
vårdpersonal  
 

Frågeområde V 
 
 
 
Vad hindrar 
delaktighet? 

    

”…tidigare gårond, 

nu sitter vi i 

teamet. När de 

(patienterna) 

frågar, så tror de 

att vi kommer, 

men det gör vi ju 

inte…Där har vi 

uteslutit dem lite 

fast vi har deras 

fokus?… 

Nu sitter vi i 
teamet 
 
De tror att vi 
kommer men 
det gör vi inte 
 
uteslutit dem 
lite 
 
vi har deras 
fokus? 

Team  
 
Patientens fokus 
 
 

Rondstruktur 
för 
delaktighet 
 

 
Delaktighet med 
patienten som 
partner i 
beslutsfattande 

Tabell 5. Innehållsanalys med frågeområden och identifierade teman 

 

Delaktighet med patienten som partner i beslutsfattande 

Patienterna kan ha svårt att beskriva och uttrycka sina önskemål och förväntningar och  svaren på 

frågor om förväntningar och önskemål varierar kraftigt. 

” Sjukvården är” proffsen” så man överlämnar sig liksom…” 

”Många är vana vid att inte få vara med, att inte bli tillfrågad…” 

” en del överlämnar sig i vårdens armar… blir passiva” 

 

Starka förväntningar från patienter som kanske av medarbetarna uppfattade som orimliga att uppnå 

under den planerade vårdtiden. Patienter kan uttrycka önskan om att kunna gå igen, kunna klara sig 

helt själv, trots att dessa funktioner eller förmågor kanske inte funnits de senaste åren.  

”Samtidigt är det väl ofta så att de patienter som tex har orimliga förväntningar, då är det ju ännu 

viktigare att samtala om vad som är rimligt, här, så att man kommer överens om vad målet kan vara” 

 

 Önskemål om att inte bli störd med aktiviteter/ rehabilitering är en lika stor utmaning.  

 

”Jag vill få vila upp mig och vara i fred”…  

 

 ”Om de säger att de bara vill vara ifred, inte leva längre, så är ju det viktig information som också 

handlar om delaktighet, att få säga vad man vill, eller inte vill…men svårt att gå vidare” 

 

Vikten av att teamet gemensamt strävar efter att lägga stor vikt vid patientens beslutsfattande, betonas 

tydligt i diskussionen kring vad som främjar delaktighet. Det kan handla om att stå emot närståendes 
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önskningar kring vårdens innehåll, när patienten har en annan, egen vilja. Att vara eniga och ha stöd 

från de andra i teamet för att värna patientens självbestämmande så långt som möjligt blir viktigt. 

”Anhöriga styr ofta över patienten, olika förväntningar- då blir det svårt…” 

”Patienten är ju fokus så vi måste vara tydliga med att det är det som styr” 

” …där känns det som att vi alltid enat står upp för patienten, det känner jag mig trygg med” 

 

Delaktighet och kunskap mellan patient och vårdpersonal 

”När vi nu frågar på annat sätt, så börjar de fundera  och kan återkomma oftare sen när de funderat.” 

”Man tänker mkt mer på att få med dem, utifrån där dom är…” 

 

Medarbetarna uttryckte positiva upplevelser av att delaktighetsperspektivet blivit mer tydligt genom 

vårdtillfällena. Samtidigt beskrivs det ha varit utmanande och ibland svårt. Både organisatoriska orsaker 

men också oro att inte  ha svar på de frågor som ställdes av patienter, eller inte kunna möta behovet, 

bidrog till att medarbetare tvekade eller avstod från att inleda samtal ibland. 

 

”Tidspress, ronder, telefonen som ringer, ont om personal och sånt och ibland frågor som man kanske 

inte kan svara på gör att jag ibland väljer att inte ta det där samtalet just då, det kan jag erkänna…” 

 

 Att man kan lära mer  av varandra, både från patient och i det egna teamet i högre grad, framkom. De 

paramedicinska professionerna uttryckte  trygghet i samtal kring motivation, delaktighet och 

medbestämmande. En reflektion i fokusgruppen var att aktiverande arbetssätt ( en arbetsmetodik) är 

en naturlig del för de paramedicinska professionerna vid kliniken, och inbjuder till sin form till 

delaktighet, på ett sätt som omvårdnadspersonal inte har naturligt, eller prioriterat i sitt arbete.  

 

”Omvårdnadspersonal drar sig lite för att följa med tror jag, att det ska ta för mkt tid…” 

”Vi måste nog följa med paramed mer- att alla tar eget ansvar och lär mer om hur det går till” 

 

Avstämningsenkäten beskrevs som positiv. Den gav medarbetarna ”en andra chans” att ”fånga” behov 

och tankar som inte kommit fram efter inskrivningssamtal och tidigare under vårdtiden.  

”Ibland ändrar de ju sig, då kan vi följa upp det bättre under vårdtiden nu med avstämningsfrågorna” 

 

De professionella som pedagoger för ökad delaktighet 

 

”Viktigt att ge tid. Att inte hjälpa till för mkt, vi tar idag över för mycket ofta, och tar ifrån dem det 

som patienten egentligen kan, själv.” 

 

”Att vi har rätt hjälpmedel, så de kan höra vad vi säger till exempel, att budskapen verkligen går 

fram.” 

Vikten av de individuella förutsättningarna för patientens delaktighet blev tydligt. Nedsatt hörsel och/ 

eller syn ställer andra krav på hur och när information kan ges.  Även här diskuterade de intervjuade 

kring hur tidspress hos personalen kan påverka möjligheterna för patienten att tillgodogöra sig 
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information och bli delaktiga. Att inte skapa tid/utrymme för att sitta ner i lugn och ro tillsammans med 

patient sågs som en bidragande faktor till hinder för delaktighet. 

 

”Kommunikationen, att verkligen ge tid, lyssna, det kan ju dröja lite innan de vågar att testa det vi 

föreslår.”  

 

En upplevelse av att flera samtal än tidigare med ansvarig läkare hade kunnat genomföras under 

projektet fanns och tillskrevs PDSA-hjulet -avstämning under vårdtiden. ”Akuta” samtal med läkaren, 

kunnat undvikas, som annars ofta var fallet, exempelvis efter en vårdplanering, då  frågor  av 

medicinsk karaktär framkommit och utgjort hinder för samtalet. 

 

Initialt hade gruppen upplevt att  delaktighetsfrågorna  under avstämningssamtalet varit för 

komplicerade och svåra att besvara. Efter justeringar av dessa ( PDSA-hjul 3.1) uppfattade 

medarbetarna att samtalen med frågorna fungerade bättre, men att vidare utvecklingspotential fanns. 

Detta tema bekräftas också av de deltagande observationerna under de pågående PDSA-testerna då 

ämnet återkommit. 

 

Rondstruktur och delaktighet  

Delaktighetsperspektivet upplevdes ha blivit delvis  åsidosatt genom den sittande teamronden som 

arbetsform.   Gruppen uttryckte att många patienter ofta frågade efter ronden, och saknade att träffa 

vårdpersonalen på ett mer samlat sätt, som en ”vanlig, traditionell rond” innebär. 

 

”När vi alla, med olika professioner, nu vid olika tidpunkter går in till patienten för att informera, eller 

komma överens om hur något ska göras, tror inte jag att det är säkert att patienten uppfattat att man 

varit delaktig i sin vård”. Det flyter nog ihop med allt annat som sker…”  

 

När teamet  inte visar sig som det “lag” det utger sig för att vara, utan bara kommer med sin del, blir 

det svårt för patienten att uppfatta helheten!” 

 

Teamronden, som en dold arbetsprocess för patienten, utmynnade i en önskan om förändring från 

fokusgruppen, att skickas med till den operativa arbetsgruppen. Att undersöka möjligheterna att finna 

en form av ”rond” där patienten fick komma till tals med teamet eller delar av teamet. 

” …nån typ av gårond, eller samtal med en eller två professioner, då får vi med patienten direkt, istället 

för att som nu, vi går in en och en och frågar och  sen vidare till ronden.” 

 

”Skulle vi få till det här med ronderna och gemensamt samtal då skulle vi verkligen ha ändrat 

arbetssätt!” 
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Resultat patientenkät ( mätning  A  enligt aktions-effektdiagram) 

Patientenkäten är etablerad på kliniken sedan 2014, och erbjuds  utskrivningsklara patienter, som 

beskrivits under design/ metod –Urval. Patientenkäten presenteras i gruppering om två månader/ 

stapel, samt med varje svarsalternativ angivet var för sig, för att underlätta resultatjämförelser över tid.  

 

211 patienter totalt ingår i fråga 1. 170 personer av dessa har svarat ”Ja” på frågan om de vill delta i 

undersökningen, 10 svarat nej och 31 ej ansett sig kunna delta. För de patienter som svarat ”Kan ej delta” 

innebär det att resterande frågor inte ställs utan enkäten avslutas direkt.                          

Efterföljande enkät ( figur 10 innehållande frågor  2 t.o.m. 11) har alltså besvarats av 170 personer totalt. 

Dock varierar antalet inneliggande patienter/ månad, varför alla svar redovisas i procentform för att 

kunna jämföras över tid. 

( figur 10. innehållande frågor  1- 11) 

 

 

Under förbättringsarbetet ses en ökning av andel patientdeltagande med en samtidig minskning av 

andel som ej anser sig kunna delta. 
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En ökning av andelen  deltagande patienter uppger att de anser sig väl bemötta. Andel som svarat delvis  

är lågt, och sjunker marginellt ytterligare under projektet och detsamma gäller de som ej anser sig kunna 

bedöma frågan. 
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En ökning av andel patienter som talat med personal om sina läkemedel sker under projekttiden. 

 

 

Avseende delaktighet i beslut, visar diagrammet att en liten minskning föreligger bland de som besvarat 

frågan med Ja. En ökning har dock ses för gruppen som besvarat frågan med att man ”delvis” fått vara 

delaktig, parallellt med en sjunkande andel patienter som inte kan bedöma detta. 
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En ökning sker mellan månad nov/ dec och Jan/febr. avseende andel patienter som angett att de fått 

tillräcklig information om sitt tillstånd. Samtliga andra parametrar minskat på totalen.  

 

Här noteras en minskning av andel svar besvarade med Ja (14%),under jan/ febr.  
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En positiv ökning totalt för parametrarna ”Ja” och ”Delvis” och en positiv minskning av parametrarna 

”Nej” och ”kan ej bedöma”. Dock är dessa resultat bland de tre lägst skattade frågorna i enkäten.  
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En försiktig förbättring avseende patienters upplevelse av kunskap om var man ska vända sig efter 

utskrivning 

 

 

En gradvis ökning av infriade förväntningar tycks föreligga och en markant minskning av de som inte 

kan bedöma frågan. 
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Resultat  Avstämning under vårdtiden avseende information och delaktighet ( mätning D, 

enligt aktions-effektdiagram) 

Resultatsammanräkning av enkäten under perioden 16-12-12 t.o.m. 17-04-01;  

Fråga 1 Upplever du att du har den information du behöver om din pågående vård/behandling 

och/eller rehabilitering? 

1= Nej, inte alls                                                                  5= Ja, helt och hållet 

 

 1 2 3 4 5 Ej aktuellt/ 

Kan inte svara 

Antal svarande 

=49 

      2 4 9 9 25 0 

 

 

 

Antal svarande: 13 

 
- Önskar information om syftet med t.ex. träningsprogrammet. På vilket sätt blir det bättre för 

mig om jag gör de här rörelserna 
- Vill veta vilka medicinändringar som gjorts och varför 
- Vad min sjukdom beror på 
- Hur lång beräknas min vårdtid bli 
- Snabbare svar på provtagningar 
- Träffar sällan läkaren 
- Vad mitt höga blodtryck beror på, och vad jag själv kan göra åt det 
- Berätta och visa vad jag själv kan göra 
- Blev ej ”briefad” på xx sjukhuset eller här vid inskrivningen. Upplevde att jag spelade ”rysk 

roulett” med mig själv 
- Samtal 
- Träning 
- Vill få veta vad som händer hela tiden 
- Ingen bra information efter operationen på XX. Vill träffa en sjukgymnast 
- Möte där läkare,ssk o pat är inblandade om vården 
- Mer aktiv själv 
- Varit mer aktiv 
- Vill ha bättre information om vad läkaren skriver om patienten 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Om du saknar information; Vad kan vi ge dig mer av? 

Summering av fritextsvar kopplat till frågan; Även om en majoritet av patienterna i de besvarade 
avstämningsenkäterna tycker sig vara informerade så finns framträder bland fritextsvaren 
ytterligare behov av att få information, ökad kunskap och samtal i fritextsvaren. 
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Fråga 2 Skulle du vilja bli mer involverad i besluten beträffande din pågående 

vård/behandling och/eller rehabilitering?  

1= Nej, inte alls      5= Ja, helt och hållet 

 

 1 2 3 4 5 Ej aktuellt/ 

Kan inte svara 

Antal 

svarande =49 

21 9 6 6 7 0 

 

Antal svarande: 12 
- Det har varit för lite läkarsamtal och de har inte varit samma. Vi fick då ingen bra kontakt 
- Lyssna mer på patienten 
- Kunna få träna att gå mer 
- Fick kontakt med dietist men hade önskat den kontakten tidigare 
- Jag vill vara med i diskussionen gällande min vård, t.ex. med sjukgymnastiken och med doktorn 
- Jag vill få hjälp att få bo på ett sjukhem 
- Mina frågor och funderingar är ej godtagbart besvarade 
- Hänga med lite, få mer info. 
- Nu när jag är piggare, vill jag få bestämma mer själv 
- Fler samtal 
- Mer läkarkontakt 
- Träffa sjukgymnast 

 

 

Antal svarande: 18 

- Vill att vårdpersonalen ska lyssna mer. Upplever att tiden inte räcker till 
- Svårt att få i mig maten. Vill få råd om detta 
- Att tänka på vilka tider information ges så man är mottaglig. Inte för tidigt på morgonen. 
- Nej 
- Jag har fått så mycket information så jag är nöjd 
- Få mer information om vad som händer härnäst. När ska jag hem och vem tar hand om min 

sjukdom efteråt 
- Att få träna så jag känner mig stark 
- Få snabbare hjälp efter att jag ringt på klockan 
- Jag är nöjd med maten här och att personalen frågar hur jag vill ha det 
- Jag har bra insikt om min situation. Vet vad jag ska tänka på, träna och varför. 
- Ni är fantastiska! 
- Ensamt rum är att föredra 
- Att patienten aktivt får ta del av vård/ behandling under hela vistelsen. 
- Bli av med värken 
- Få hjälp att komma hem så jag får ordna upp hemma 
- Mycket nöjd 

3. Är det något annat du vill belysa för oss som är viktigt för att din kvarstående vårdtid 

ska kännas meningsfull?                   

2.b Om du saknar någon del - Vill du beskriva vad vi kan göra och/eller vad du behöver 

mer av, för att känna dig mer involverad? 

Summering av fritextsvar kopplat till frågan; Att få fler samtal, bli medbestämmande/ 
självbestämmande i ökad grad, betonas i frågan kring vad önskad involvering skulle 
innebära 
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- Kontakt med läkaren på de sjukhus jag varit inlagd på tidigare 
- Den pågående vårdtiden/ behandlingen är redan meningsfull 

 

 

 

 

Resultat  antal journaler med delaktighet dokumenterad   (mätning  C  enligt aktion-effekt-

diagram) 

 

Diagram 1. Delaktighet dokumenterad vid inskrivning( gröna staplar, serie 1) i jämförelse med totalt antal inskrivna under 
aktuellt dygn( blå staplar, serie 2) 

                     

Diagrammet visar antalet patienter där det samband med inskrivning även i journalen finns  formulerat 

patientens tankar om delaktighet i jämförelse med totalt antal inskrivna patienter samma dygn. 

Resultatet visar en ökning av denna information i allt fler patienters journal, vartefter 

förbättringsarbetet pågår.  

Summering av fritextsvar kopplat till frågan; Till den avslutande frågan belyses behov i form av mer 

aktivt stöd och hjälp för rehabilitering för att nå det egna målet, samt mer information om nästa steg 

i vårdkedjan 
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Resultat Andel trygghetskvitton (mätning  B, enligt aktions-effektdiagram) 

I samband med avslut av vårdtillfälle ska patienten ges skriftlig information,trygghetskvitto. Det är en 

journalanteckning med sammanfattande information om vårdtillfällets innehåll beskrivet från orsak till 

inläggning, insatta/ avslutad behandling, ev. förändringar av läkemedel, vidare planering efter 

utskrivning etc. Tabellen nedan visar andel skapade trygghetskvitton från augusti 2016 t.o.m. april 2017. 

Information hämtas utöver medicinska fakta även från journalmall ”Teamkonferens” där patientens 

förväntningar, information om delaktighetsplan är upprättad och genomförd avstämning 

dokumenterats. 

2016-

11-07 0 3        

2016-11-08 0 1        
 

Kolumn1 Aug. 2016 sept. okt. nov. dec Jan. 2017 febr. mars april 
Trygghetskvitton 
(UV017) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 

Tabell 6. Andel upprättade trygghetskvitton i samband med utskrivning 

(Källa Qlikview, SLL, SLSO 2017) 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med förbättringsarbetet var att öka möjligheterna för patienter att bli delaktiga i sin vård, 

behandling samt rehabilitering i den omfattning patienter önskade, kunde och ville. 

Frågeställningarna som skulle besvaras var; 

 Uppfattar patienten  möjligheter att vara delaktig och påverka vårdens innehåll med dess 

olika delar (medicinskt, omvårdnadsmässigt, rehabiliteringsmässigt) under vårdtiden?                                                                  

 Upplever patienten att hen fått ökad kunskap och insikt om sin hälsosituation?    

 Upplever hen sig ha haft kontroll/ varit trygg och delaktig  i de beslut som fattats? 

 Hur upplever medarbetare i det vårdnära arbetet begreppet  delaktighet? 

 Hur uppfattar medarbetare att patienter uttrycker behov av delaktighet? 

 Hur har  förändrade arbetssätt i förbättringsarbetet påverkat delaktighet 

 

Geriatriska patienter är en skör grupp i sig,  multisjuka, sköra äldre i ännu högre grad. De är ofta, vid 

ankomst,  mycket nedsatta i sitt allmäntillstånd och påverkade av sin sjukdom/-ar på ett mer 

helhetsomfattande sätt som ger återkopplingar inte bara på de fysiologiska förutsättningarna utan även 

ofta kognitivt, något som Ekdahl (2012) tydligt belyst i sitt arbete. Detta visade sig också i 

förbättringsarbetets olika interventioner, då det sköra allmäntillståndet ofta påverkade deras 

möjligheter till delaktighet negativt, framförallt i början av vårdtiden, med svårigheter att ge uttryck för 
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önskemål, behov och förväntningar. Medarbetarna upplevde svårigheter att komma vidare i dessa 

samtal, något som observerades både under veckomöten och under fokusgruppsintervju. Ämnet 

engagerade medarbetarna och diskuterades därför ofta spontant. 

Samtalet och att lyssna är en viktig process som sker genom hela vårdtillfället och påverkar upplevelsen 

av vårdtiden för både patienter och medarbetare. Det är också en återkommande reflektion från 

patientenkäternas fritextsvar, och avstämning, där patienter  lyft att man önskat sig mer av lyssnande. 

Flera forskare, Ekdahl ( 2012) Lyttle, D.J et al ( 2010) Richard, N.( 2012), Vahdat, S  et al ( 2014) , 

betonar hur personalens förmåga att bjuda in, lyssna och fånga upp patienters erfarenheter, tankar, 

avgör hur delaktig patienten ”tillåts” bli.  

Sammantaget ses resultatmässigt en succesiv förbättring avseende patienternas upplevelse av 

delaktighet, information och påverkansmöjligheter inom flera frågeområden, men också områden för 

fortsatta förbättringsmöjligheter. Känslan hos medarbetarna var att patienterna ofta kom att bli mer 

aktiva och frågande under vårdtiden. Vid tiden för avstämning kom också mer specifika önskningar och 

behov att verbaliseras från patienterna. Detta resultat överensstämmer med  Thompson( 2006) som i 

sin forskning såg en koppling mellan graden av akut tillstånd och oförmåga att vara delaktig, och hur 

detta balanseras upp i takt med förbättrat tillstånd.  

Medarbetare uttryckte i fokusgruppsintervju att det blev naturligare att diskutera delaktigheten med 

patienten när patienten var mer ”hemmastadd” på avdelningen, hade återfått mer ork och hade den 

inledande vistelsen på avdelningen att referera till, och ställa sina önskemål och behov mot.  

Thompson ( 2006) belyser också förtroendeperspektivet i sin forskning, och i vårt förbättringsarbete 

kan naturligtvis denna aspekt ha haft stor betydelse för i vilken grad man initialt vågade delge sina 

tankar och önskningar, i samband med frågor om delaktighet vid inskrivning. Den önskan om mer 

”dynamisk vård” som Thompson ( 2006) berör, kan vara en viktig faktor att beakta i resultatet av detta 

arbete. Att vara lyhörd för patientens aktuella tillstånd, och där graden av önskad delaktighet beror på i 

vilket skede av sin sjukdom man befinner sig, blir en viktig kunskap för vården att ta hänsyn till. Eller 

som en patient uttryckte sig skriftligt i sin avstämningsenkät fyra dagar in i vårdtillfället ” Nu när jag är 

piggare, vill jag få bestämma mer själv”. 

Förbättringsarbetet har genom avstämning under vårdtiden, skapat strukturerade möjligheter för 

patienten att bli lyssnad på, stämma av vården, när bättre allmäntillstånd uppnåtts och tid ännu finns 

att få förklarat, fylla i kunskapsluckor, få tränings-instruktioner etc. . En förändring som uppkom under 

förbättringsresan, 0ch kunde ske tack vare metodiken, där medarbetarna såg och gavs utrymme att 

påverka och införa interventioner i liten skala. Även om avstämningsenkätens material av fritext är litet, 

framkommer en önskan från patienter att få bli mer delaktiga, lyssnade till, få ta över sin självständighet 

igen, när orken återvänt.  

En förhoppning är att den ökande medvetenheten bland medarbetarna, de allt mer pågående samtalen 

inom teamen där patientens fokus tagit en tydligare plats, skapar ”rum” för delaktighet som märks hos 

patienterna, och också inverkar på förmågan att bjuda in, även de sköraste att delta på sina villkor.  
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Ekdahl (2012) betonade  i sin avhandling att äldre har andra förutsättningar att bli delaktiga, men att 

de egentligen uppfattar delaktighetsbegreppet på samma sätt som andra yngre patienter i vården. 

Sjukhusvården beskrivs som ”strikt uppdelad i medicinska specialiteter…”( Ekdahl, A., 2012). En 

reflektion av detta och de inledande PDSA-hjulen i förbättringsarbetet är att målgruppen multisjuka 

äldre, där många är storkonsumenter av vårdens olika delar, kan ha en liknande förförståelse med sig 

in i mötet med vården generellt. Om så är fallet kommer detta sannolikt också prägla det första mötet 

med geriatrikens medarbetare.  I tidigare möten med just de enskilda specialiteterna ( öppenvård, 

specialistmottagningar etc.) har kanske inget utrymme för mer komplexa helhetsbehov funnits, varför 

de inte heller är redo att ge uttryck för detta vid inskrivningssamtalet vid den geriatriska 

heldygnsvården, vars uppdrag bland annat är att se helhet.   

Förändringsarbetet i mikrosystemet, tycks hos medarbetarna också givit upphov till reflektioner av 

andra processer, som tidigare inte lyfts på samma konkreta sätt. Teamronden som verksamheten hållit 

högt som ett nav i helhetstänket och som också beskrivits inledningsvis i 6P under ”patterns/ mönster”  

blev, ju längre förbättringsarbetet pågick, ett exempel på att teamet trots intentioner att ha patientens 

fokus, kanske tvärtom fjärmat sig patienten genom det nära teamarbetet. Ronderna sker utan patient, 

och det helhetsperspektiv/ patientperspektiv vårdens olika professioner har som ambition att ha, finns 

sällan uttalat från patienten vid den första teamronden. Verksamhetens fleråriga strävan efter att öka 

delaktighet, inte minst genom teamrondens struktur, där syftet är att samla teamets åtgärder utifrån 

patientens fokus, tycks i sin nuvarande form istället ha bidragit till att teamet som grupp nu upplevde 

sig befinna sig längre från patienten än tidigare. Bland de hinder för delaktighet som beskrivs av Ekdahl 

(2012) framkommer bland annat just förutsättningar och rutiner som inte anpassats för 

kommunikation. Medarbetarnas nya insikter är minst lika viktiga som andra resultat att ta med i vidare 

patientfokuserade diskussioner och utvecklingsarbeten inom verksamhetens team. 

 

Att få Patientens Egna Ord- ( PEO) på sin syn på vården, har succesivt under arbetet blivit ett begrepp 

som medarbetarna vid avdelningen för förbättringsarbetet kommit att använda. Att ha ”PEO-samtal” 

för att ta avstamp i patientens upplevelse och uppfattning om den hälso-situation hen befinner sig i har 

blivit viktigt för medarbetarna. Det kommer med stor sannolikhet även efter projektetes slut att vara ett 

samlingsbegrepp för det vi vill fånga, och ha centralt i vidare utveckling av patientdelaktighet. 

Metoddiskussion 

Syftet med studien av förbättringsarbetet var att identifiera vilka erfarenheter som kan knytas till 

insatser/ förändrade arbetssätt, för att öka patienternas delaktighet under hela vårdtillfället på 

Jakobsbergsgeriatriken. 

Att arbeta med ett förbättringsarbete på det sätt som delaktighetsprojektet  vid avdelning 5 genomförts, 

var vid kliniken ett nytt sätt, inte minst då det var ett stort genomgripande arbete som sträckte sig från 

inskrivning till utskrivning. Vägen mot målet var också delvis ”otrampad”, något som visade sig vara 

både utmanande och berikande för många i projektet. Att medarbetarna fick sätta ord och ge sin 
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upplevelse av bakomliggande orsaker, samt förslag till åtgärder att utgå från, skapade meningsfullhet 

och engagemang.  

Thor (2002) belyser hur team framgångsrikt kan arbeta med förbättringsarbete som leder fram till 

lärande, ny förståelse och utveckling. För avdelning 5 fanns bärande, detaljerade kunskaper om hur 

vårdprocesserna faktiskt går till, hos medarbetarna. För att kunna förändra arbetssätt krävdes därför 

att medarbetarna fick de verktyg de behövde för att analysera bakomliggande orsaker till de delar som 

fungerade mindre bra och därifrån hitta nya bättre lösningar. Att få utgå från befintligt engagemang, 

fakta från den egna kliniken och den specifika avdelningen upplevdes av medarbetarna som lustfyllt och 

gav energi då detta var en verklighet som var viktig och som de kände igen sig och var hemmastadda i. 

Att för författaren, på ett så pedagogiskt och snabbt sätt som möjligt, förmedla kunskap i 

förbättringsmetodik, blev utmanande och har varit centralt genom arbetet.   

Att vara än mer stringent med metodiken/ dokumentationen är en lärdom, då erfarenheter och kunskap 

av genomförda tester  hade kunnat fångas i ett tidigare skede och därmed eventuellt följt tidsplan bättre.  

Förbättringsverktygen var fortfarande allt för obekanta för många medarbetare, för att de skulle känna 

sig trygga att använda sig naturligt av dessa, självständigt i gruppen, vid planering av nya tester och  

kanske i ännu större utsträckning, utvärdering av desamma i det dagliga arbetet. Nu blev arbetsgången 

sådan att den operativa arbetsgruppen, där flertalet  visserligen träffades under de veckovisa 

avstämningsmötena, blev de huvudsakliga bärarna av genomförande av PDSA-hjulen, och då 

arbetsgruppen totalt på avdelningen är så mycket större, samt arbetsbelastningen konstant hög, kunde 

inte metoden hållas strikt till plan. Vissa PDSA-hjul ”urvattnades” innan planerad förändring/ 

modifiering skedde och har som följd till viss del påverkat utvärderingar av testerna, som till viss del 

”flutit ihop” med nästkommande, eller blivit lösare i sin form än vad som var tänkt.  

Kommunikationsplanen hade kunnat användas mer drivande och aktivt berikat och gagnat projektets 

framgång tydligare. Med ett tydligare moment av aktiv avstämning, i en mer kreativ miljö än vid de ” 

avrapporteringar” som nu genomfördes, (APT framförallt) hade projekt och kommunikationsplan 

sannolikt kunna interagerat med varandra på ett sätt som varit mer  fruktsamt.   

Fokusgruppsintervjuer  var tänkt att vara två, men blev av tidsskäl/ bemanningsskäl endast möjligt att 

genomföra med en grupp, vilket ger en svaghet till resultatet. Två professioner saknades vid tiden för 

fokusgruppen och för att få med alla professioners erfarenheter, genomfördes därför, i efterhand två 

enskilda intervjuer med dessa personer. Samma upplägg och frågor, och svaren sammanfogade med 

gruppens. Detta kan ha bidragit till att reflektionerna inte diskuterats på samma vis som skulle skett i 

interaktion med de övriga i teamet och därav inte nått sin fulla effekt, eller så har det enskilda samtalet 

öppnat för reflektioner som annars inte hade framkommit. Olsson, H. et al ( 2011) beskriver dock att en 

fördel med fokusgrupp, är just att deltagarna i gruppen kan inspirera och ge stöd till varandra, samt den 

interaktion inom gruppen som kan studeras.  

Validititen  av denna kvalitativa studie med mixed method design,  kan naturligtvis ifrågasättas utifrån 

att vi använt icke validerade instrument för resultatinsamling. Olsson et al (2011) beskriver  
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” I kvalitativa studier handlar resultaten ofta om att gestalta något så att nya innebörder uppstår. 

Denna innebördsrikedom utgör tillsammans med struktur och teoritillskott grunden för resultatets 

kvalitet.”   

Förbättringsledaren/ forskaren/ författaren menar att insamlad  ickevaliderad data,är framtagna för 

den specifika kontexten, varför de varit giltiga för studien. De belyser fenomenet delaktighet ur flera 

perspektiv, i den grad som varit relevant för förbättringsarbetet i sin kontext.  Med de frågeställningar 

vi haft för arbetet, har nya innebörder hittats. Dessa skulle kunna tillföra kunskap i utveckling av 

delaktighetsfrågor inom den egna kliniken, likväl som överföras inom organisationer med liknande 

teamarbete och arbetssätt. 

Förbättringsledarens dubbla roller kopplat till metoddiskussion 

Förbättringsledaren/ författaren har i vanliga fall en annan huvudsaklig roll i verksamheten, såsom 

omvårdnadschef med huvudansvar för övergripande omvårdnads- och kvalitets-frågor i verksamheten. 

Redan etablerade nära kontakter i det dagliga arbetet och kontinuerliga samarbeten inom olika 

kvalitetsgrupper och områden med medarbetare, skapar fördelar i ett projekt som förbättringsarbetet. 

Medarbetare är vana med att omvårdnadschefen i rollen som ”utvecklingsledare” ofta medverkar  i 

kvalitetsgruppssammanhang och har dialog med medarbetare.  Samtidig chefsfunktion och 

förbättringsledar-roll kan dock också komplicera relationer, och förståelse för att alla inte tyckt att det 

känts självklart att uttrycka en motsatt åsikt exempelvis, finns. Förbättringsledaren/ författaren/ 

forskaren har heller inte deltagit i det dagliga arbetet vid avdelningen, och därav inte varit en naturlig 

del av den operativa arbetsgruppen, i egentlig mening. I detta förbättringsarbete har resultatet blivit att 

förbättringsledaren främst agerat som en agil ledare/ facilitator, med målet att stödja, utmana och 

tillsammans med arbetsgruppen driva projektet framåt.  

Slutsatser och tankar om fortsatt forskning 

Målet med förbättringsarbetet var att utarbeta ett arbetssätt som på ett aktivt sätt i både ord och 

handling uppmuntrade och inbjöd patienten att vara delaktig i den egna vården och rehabiliteringen.  

Efter ca 20 veckor uttrycker medarbetare i olika professioner att projektet förändrat synen på 

delaktighet. En stor insikt handlar om att teamets tidigare arbetssätt inte alltid främjat 

patientdelaktighet som man trott. Den geriatriska patienten kan behöva möta teamet på ett tydligare 

sätt och därigenom involveras i sin egen vård och behandling. En kvarvarande vilja att fortsätta utveckla 

vården i den riktningen finns och kommer fortsätta även efter projekttidens slut. Ledningen vid kliniken 

har uttalat att man vill se liknande arbetssätt inom hela verksamheten, varför vi kommer planera för ett 

möjligt förberedande breddinförande under höstterminen 2017/ vårtermin 2018. 

 

 Att arbeta med förändringsarbete kräver tid, uthållighet och vilja från alla, från högsta ledning in till 

vårdens spets, där mötet med patienten sker. Att arbeta med många små förändringsarbeten samtidigt 

och under en förhållandevis kort tid kräver därtill stor flexibilitet att både fatta snabba beslut för att 
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komma vidare, och att lika snabbt vara beredd att ompröva dessa. Att ha en arbetskultur präglad av 

öppenhet, tilltro till varandra, ledning och mål, är därför viktiga faktorer för framgång.  

Utifrån det resultat vi kan se idag, menar författaren att dessa ingredienser funnits utifrån 

verksamhetens förutsättningar. Däremot finns fortfarande ett ”gap” vad gäller hur arbetssätt kan stödjas 

av meso- makrosystem, då IT-system och utdata utifrån ” mjuka faktorer”fortfarande är begränsad och 

pinnstatistik och journalgranskning dominerar.  

 

För liknande arbeten inom området rekommenderas att tidigt i förberedelserna  lägga stort fokus inom 

den tvärprofessionella arbetsgruppen på att diskutera och bli överens om centrala begrepp, i detta fall 

delaktighet. Att kritiskt granska rådande arbetssätt inom olika processer, där begreppet är centralt, och 

ger indikationer om vilka delar man ska fokusera på att förändra.   

 

Forskningsmässigt finns kunskap kring delaktighetens betydelse för utfallet av given vård. Att ännu mer 

belysa hur verksamheter kan gå från tanke till handling, genom forskning inom området vore 

önskvärt.  Med stöd i de lagar och förskrifter som skapats, där journalen blivit patientens, följer att 

perspektiv, önskemål och behov blir synligt i vårdens olika vårdprocesser, i journalsystemens 

utformning, möjligheter för uppföljning/ utdata och i det patientnära mötet. 
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Bilaga 2 

Arbetsprocess för tematiserad innehållsanalys enligt Braun, V. and Clarke, V. (2006)  
 
Table 1: Phases of Thematic Analysis 

Phase Description of the process 

1. Familiarising yourself with your data: Transcribing data (if necessary), reading and rereading 

the data, noting down initial ideas. 

2. Generating initial codes: Coding interesting features of the data in a 

systematic fashion across the entire data set, 

collating data relevant to each code. 

3. Searching for themes: Collating codes into potential themes, gathering all 

data relevant to each potential theme. 

4. Reviewing themes: Checking in the themes work in relation to the coded 

extracts (Level 1) and the entire data set (Level 2), 

generating a thematic „map‟ of the analysis. 

5. Defining and naming themes: Ongoing analysis to refine the specifics of each 

theme, and the overall story the analysis tells; 

generating clear definitions and names for each 

theme. 

6. Producing the report: The final opportunity for analysis. Selection of vivid, 

compelling extract examples, final analysis of 

selected extracts, relating back of the analysis to the 

research question and literature, producing a 

scholarly report of the analysis. 
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Patientenkät/ avstämning under vårdtid 

Enkät 
Avstämning/ Uppföljning under vårdtiden avseende delaktighet 

 
 

A.) Har du idag tillräckligt med information om din pågående vård/ behandling och/ eller 
rehabilitering? 

 1. Nej, inte alls 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. Ja, helt och hållet 

 

 Ej aktuellt 

 
Om du saknar information; Vad kan vi ge dig mer 
av?....................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

B.) Har du en önskan att få bli mer delaktig i besluten beträffande din pågående vård/behandling 
och/ eller rehabilitering?  

 1. Nej, inte alls 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. Ja, helt och hållet 

 

 Ej aktuellt 

 

Om du svarat ”Nej, inte alls”, kan du beskriva vad kan vi göra och/ eller vad du behöver mer av, för 

att du ska känna dig mer 

delaktig?..................................................................................................................................................

........... 

Annat du vill belysa för oss som är viktigt för din kvarstående 

vårdtid?...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Med vänlig hälsning avdelningspersonalen avdelning  

Bilaga 4 
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Utskrift från Journalsystemet Take Care med förekommande mallar från beskrivet  arbete 

 

4a. Journalmall sjuksköterska intagningsanteckning 

 

 

 

4b.  Journalmall Teamkonferens 

 

 

4b. Journalmall Teamkonferens forts.  
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4c.Journalmall Trygghetskvitto 
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Bilaga 5 Intervjuguide fokusgrupp/ enskilda intervjuer 

 

Delaktighetsprojektet HT16/ VT17 

Intervjuguide Fokusgrupp medarbetare 7 februari 2017 14.30- 15.30 samt två enskilda 

intervjuer  24/4-17, 25/4-17      

 

Vad innebär delaktighet för dig? 

 

 

Hur uppfattar du att patienter ser på delaktighet? 

 

 

 

Har projektet att få patienterna mer delaktiga på avdelningen  förändrat arbetssätt/ attityder på något 

sätt? Beskriv gärna hur 

 

 

Vad främjar patientdelaktighet? 

 

 

Vad utgör hinder? 

 

 

Tankar om framtiden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


