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Sammanfattning 

 
Inledning: En nyligen publicerad rapport visar att patientdelaktigheten i Sverige på flera sätt är låg i 
jämförelse med andra jämförbara länder. Personcentrering är ett förhållningssätt syftande till att öka 
patientdelaktighet och som i studier visat sig ha positiva hälsoeffekter. Vårdbehovet kan minskas 
framför allt för patienter med kroniska åkommor såsom hjärtsvikt vilket är den enskilt vanligaste 
orsaken till inneliggande vård i Sverige.  
 
Syfte: Syftet med förbättringsarbetet var att införa ett personcentrerat arbetssätt och därigenom öka 
patienternas delaktighet på en kardiologisk vårdavdelning. Syftet med studien av förbättringsarbetet var 
att undersöka personalens upplevelse av detta. Fynden skulle kunna underlätta vidare införande av 
denna arbetsmetod. 
 
Metod: Förbättringsarbetet bedrevs i projektform och genomfördes enligt Nolans förbättringsmodell. 
Ronden ersattes med ett fördjupat inskrivningssamtal varvid en skriftlig vårdplan upprättades. 
Patienterna fick skatta upplevd delaktighet i samband med hemgång. Personalens upplevelse 
studerades med induktiv kvalitativ ansats genom fokusgruppsintervjuer.  
 
Resultat: Enligt enkäterna var upplevelsen av delaktighet hög såväl före som efter införandet av 
personcentrerat arbetssätt, men variationen var stor. Samtliga yrkeskategorier tyckte arbetssättet gav 
mervärde, både för patienter och personal. Främst betonades ökad patientdelaktighet, bättre förståelse 
för sammanhanget, ökad teamkänsla och bättre framförhållning.  
 
Slutsats: Upplevelsen av införande av personcentrerad vård var allmänt positiv och skiljde sig inte 
mellan de olika yrkesgrupperna. Personal såg värde av ökad patientdelaktighet, bättre framförhållning 
samt ökad samstämmighet och samhörighetskänsla med ett personcentrerat arbetssätt.  
 
Nyckelord: Patientdelaktighet, kvalitetsförbättring, hjärtsvikt, rondrutiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Summary 

Introduction: A recent published report shows that patient involvement in Sweden is in several ways 
low compared with other comparable countries. Person-centering is an attitude aimed at increasing 
patient involvement and which in studies has shown positive health effects. The need for care can be 
reduced especially for patients with chronic diseases such as heart failure, which is the single most 
common cause of inpatient care in Sweden. 
 
Purpose: The purpose of the improvement work aimed at introducing a person-centered approach and 
thereby increase the patient's involvement in a cardiac care department. The purpose of the study of the 
improvement work was to investigate the staff's experience of this. The findings could facilitate further 
implementation of this method of work. 
 
Method: Improvement work was conducted in a project form and implemented according to Nolan's 
improvement model. The round was replaced with an in-depth enrollment interview, and a written care 
plan was established. Patients were asked to rate their perceived involvement at time for discharge. The 
staff's experience was studied with inductive qualitative approach through focus group interviews. 
 
Result: According to the surveys, the experience of involvement was high both before and after the 
introduction of person-centered work methods, but the variation was high. All occupational categories 
thought the person-centered approach had added value, both for patients and staff. The main emphasis 
was on increased patient participation, better understanding of the context, increased team spirit and 
better advancement. 
 
Conclusion: The experience of introducing person-centered care was generally positive and did not differ 
between the different occupational groups. The staff saw value of increased patient involvement, better 
long term planning and increased coherence and sense of togetherness with a person-centered 
approach. 
 
Keywords: Patient involvement, quality improvement, heart failure, round routines. 
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Inledning 

Drivkrafter för förbättringsarbetet. 
 
En jämförelse mellan Sverige och 10 andra länder (Australien, Kanada, Frankrike, Nederländerna, 
Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA) visar att vården i Sverige på vissa sätt 
lyckats sämre än dessa länder att skapa förutsättningar för patienter att ta en mer aktiv roll i mötet med 
vården. Tillsammans med Norge hamnade Sverige i botten gällande patientdelaktighet. Bland annat har 
vårdpersonal i andra länder större kännedom om sina patienters sjukdomshistoria och uppmuntrar i 
större utsträckning patienterna att ställa frågor jämfört med personal i Sverige. 40 procent av de 
tillfrågade upplever detta i Sverige jämfört med 90 procent i Frankrike [1]. Delaktighet kan ses som ett 
sammanfattande begrepp som innebär att den enskilde ska ha inflytande över sin egen vård och omsorg. 
Delaktighet ska inte förväxlas med deltagande. Deltagande kan värderas objektivt medan delaktighet 
behöver värderas av personen själv. Även om en person deltar vid mötet för sin vård- eller 
omsorgsplanering behöver det inte betyda att hon eller han aktivt medverkar i planeringen och därmed 
är delaktig [2] 
 
Förutom att patientens delaktighet är reglerad i lag [3] så har en ökad patientdelaktighet genom 
införande av personcentrerad vård visat sig via ökad samstämmighet mellan vårdgivare och patient, 
dokumenterad i en vårdplan, förbättra hälsostatus och öka patientnöjdheten [4]. Det har också via 
samma metod visat sig vara effektivt gällande vårdtider utan avkall på den medicinska kvaliteten [5]. I 
Sverige är patienterna överlag nöjda med personalens bemötande, men menar samtidigt att de inte att 
de blir sedda som experter på sin egen hälsa, vilket medför att de heller inte kan delta i beslutsfattande 
om vilken behandling som är lämpligast [6]. Personcentrerad vård kan minska vårdbehovet framför allt 
för patienter med kroniska åkommor såsom hjärtsvikt vilket är den enskilt vanligaste orsaken till 
inneliggande vård i Sverige [5]. I Kronoberg startades 2015 ett projekt för att kartlägga och förbättra 
processen för alla hjärtsviktspatienter i Kronobergs län. Författaren fick då i uppdrag att förbättra 
processen för inneliggande hjärtsviktspatienter på hjärtavdelningen vid medicinkliniken i Växjö. 

 

Allmän bakgrund 
 
Hjärtsjukdomar – hjärtsvikt  
 
Hjärtsvikt är ett tillstånd som innebär att hjärtats pumpförmåga är nedsatt på något sätt, antingen att 
tillräckligt mycket blod inte pumpas ut, eller att hjärtats avslappningsförmåga är nedsatt. Detta leder 
också till att cellerna får för lite näring och syre. Kroppen aktiverar då ett hormonsystem som tyvärr 
motverkar hjärtats arbete ytterligare och gör det hela värre. Det brukar kallas neuroendokrin aktivering 
av RAAS systemet. Hjärtsviktsymptom beror på en kombination av hjärtats försämrade pumpförmåga 
och ett aktiverat hormonsystem [7]. Hjärtsvikt är idag den enskilt största diagnosen vid Sveriges 
medicinkliniker. Flera av dessa patienter är äldre och har ett stort vårdbehov. Genomsnittsåldern för 
konstaterad hjärtsvikt är 75 år. I Sverige har 2–3 procent av befolkningen hjärtsvikt (180000–270000) 
och incidensen är 20000–30000 personer. I åldern 80+ är prevalensen 10% [8]. 
 
 
Personcentrerad vård 

Ökad delaktighet stödjer patienter i att kunna hantera sina långvariga hälsoproblem bättre, vilket 
förbättrar kliniska utfall [9]. Personcentrerad vård syftar till ökad patientdelaktighet. Termerna 
personcentrering, patientcentrering och förkortningen PCC – som kan stå för båda delar – används 
flitigt, men det finns risk att konceptet kan uppfattas som vagt. De konkreta uttrycken – de praktiska 
metoderna – blir också olika beroende på i vilken kontext vården ges [10]. Brittiska Health Foundation 
har i stället för att erbjuda en kortfattad men oundvikligen begränsad definition identifierat ett 
ramverk som består av fyra principer som kännetecknar personcentrerad vård: 

1. Bemöta människor med värdighet, medkänsla och respekt.  
2. Erbjuda samordnad vård, stöd eller behandling. 
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3. Erbjuda personlig vård, stöd eller behandling. 
4. Stödja människor att finna och utveckla sina egna styrkor och förmågor för att de ska kunna 

leva ett oberoende och fullbordat liv [11]. 

(Författarens översättning) 

Morgan och Yoder har definierat attribut för personcentrering, nämligen a) holistisk, b) 
individualiserad, c) respektfull och d) ”empowering” (svenska – ung. ”bemyndigande”, förf. anm.). Att 
införa personcentrering handlar inte primärt om att hitta processer som sätter patienten i centrum, utan 
att operationalisera en värdegrund som värdesätter, och ökar förmågan till, dialog och tolkning.  [10] 
Författaren tolkar detta som att alla i verksamheten ska vara medvetna om och aktiva arbeta i enlighet 
med en värdegrund som syftar till att se sammanhanget ur patientens perspektiv. Detta behöver 
genomsyra organisationens fysiska, organisatoriska och sociala strukturer [12]. 

Vid ytterligare sökning på studier som visar nyttan med personcentrering och delat beslutsfattande 
finner man bland annat att det lett till kortare vårdtider och förbättrad livskvalitet [5, 12-14]. Ulin med 
flera såg att införande av personcentrerad vård (PCV) på ett strukturerat sätt ledde till en kortare 
utskrivningsprocess jämfört med kontrollgrupp där utskrivningsplaneringen skedde på traditionellt sätt 
[15]. 2012 visade Ekman med flera att införande av ett personcentrerat arbetssätt under loppet av två år 
kunde reducera längden på sjukhusvistelsen för hjärtsviktspatienter med 2,5 dagar (6,77 i PCV-gruppen 
jämfört med 9,22 i kontrollgruppen [5]). I Storbritannien har The Kings Fund i en rapport om ledarskap 
och delaktighet inom National Health Service (NHS) samlat bevis för positiva effekter på såväl individ- 
som organisationsnivå av ökad patientdelaktighet [16]. Man såg också att detta ledde till bättre 
prestationer hos personalen. 

Region Kronobergs definition av personcentrerad vård togs fram av författaren tillsammans med andra 
personer i en projektgrupp för hela regionen och lyder:  

Personcentrerad vård är att utgå från personens berättelse och egna resurser. Varje patient erbjuds 
att aktivt delta i sin vårdprocess. Dialog och ömsesidig respekt mellan patient, närstående och 
vårdpersonal möjliggör delat beslutsfattande om bästa vård.  

Delat beslutsfattande (shared decision making) är ett arbetssätt för att öka patientens delaktighet i 
vården och omsorgen [17]. Begreppet shared decision making (SDM) har många saker gemensamt med 
personcentrering och ses allmänt som en central del i personcentrerad vård (PCV) [18, 19]. 

Det är alltså med Region Kronobergs definition tydligt att personcentrerad vård syftar till att öka 
patienternas delaktighet. 

Införande av personcentrering 

Att det är svårt att fullt ut lyckas nå ökad delaktighet hos patienter visades av Alharbi med flera 2014 
[20]. Författarna menar där att även om vissa patienter inte var intresserade av att spela en aktiv roll i 
deras egen vård så kan det ha haft att göra med bristande förståelse hos sjukvårdspersonalen hur de kan 
bjuda in dem till det och öka deras självkänsla. Ross med flera visade 2015 att följsamheten till ett 
personcentrerat arbetssätt är beroende av en samsyn kring värderingar i hela organisationen [21]. 
Alharbi och Ekman med flera betonar också vikten av stabilitet i organisationen med tydliga mål och 
planer [20]. Vidare menar Ekman att en lyckad implementering av personcentrerad vård kräver 
långsiktighet och resurser för att ställa om de sociala, fysiska och organisatoriska strukturerna 
(vårdarkitektur, journalsystem, rondrutiner, övervakningsutrustning) vilka enligt Ekman är av 
betydelse för att ändra en kultur [12]. 

Moore med flera undersökte 2016 vad det fanns för hinder respektive facilitatorer för införande av 
personcentrerad vård. De fann att hindren kunde kategoriseras i tre teman; traditionella strukturer, 
skeptiska, stereotypa attityder från professionerna och faktorer relaterade till utvecklandet av 
personcentrerade interventioner. De traditionella strukturerna innebar bland annat att patienter var 
”programmerade” att tala och agera på ett visst sätt, som begränsade friheten att engagera sig i en 
personcentrerad dialog. Detta belyses med ett citat från en intervjuad i studien: ”Vissa patienter, du vill 
att de ska tala fritt och att ta upp saker som de anser vara av betydelse, men de är så programmerade, 
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jag menar att de har varit hos läkare och sköterska innan, de vet vad de ska säga i detta sammanhang, 
och vilken typ av saker som de förväntas ta upp.” Skeptiska stereotypa attityder var svårt att jobba med 
och krävde att man ständigt uppmärksammade medarbetarna på och engagerade dem i ”PCV-rutiner”. 
Till faktorerna som var relaterade till utvecklandet av personcentrerade interventioner hörde bland 
annat befintliga dokumentationssystem. Facilitatorer var organisatoriska faktorer, ledarskap och 
träning i och en stödjande attityd och förhållningssätt hos de professionella. Utbildade projektledare, 
patienter som aktivt deltog i forskning och adaptiva strategier hos forskare underlättade alla 
genomförandet av personcentrerad vård [22]. 
 
Vid Jönköping University presenterades av Wranne 2016 en fallstudie (mastersexamen) om att införa 
personcentrerad vård på en kardiologisk vårdenhet [23]. Wrannes team genomförde förbättringsarbetet 
utan läkarinvolvering, vilket hon menar kan ha påverkat uppfattningen av angelägenheten för 
förbättringsarbetet negativt och kan ha bidragit till förändringstakten fick bromsas. I Wrannes studie 
sågs ingen effekt på vårdtider och återinläggningar. I sin diskussion resonerar hon om att vårdförloppet 
för patienter med akuta koronara syndrom (hjärtinfarkt och instabil kärlkramp) redan är kort och 
mycket standardiserat, och att det för att kunna se effekt på dessa faktorer krävs att man vidtar fler 
åtgärder och att även läkargruppen är involverad i dessa. English menar att stödet från läkare är helt 
avgörande (“absolutely crucial”) för att införa personcentrerad vård. Hon skriver vidare att genom att 
anta en mer holistisk syn av individuella behov kan läkare leda systemet i en mer effektiv och human 
riktining. [24]. Liksom Wranne menar hon alltså att läkarnas medverkan genom sin ledande roll inom 
sjukvården är en framgångsfaktor för att lyckas väl med införandet av personcentrering. 
 
Arnetz visade att patientinvolvering kan vara en källa till stress hos sjukvårdspersonal och att endast 
positiva erfarenheter av patientinvolvering predikterar personalens beteende mot att involvera patienter 
[25]. Det vill säga att bara om personalen uppfattar ökad patientinvolvering som någonting positivt finns 
det rimlig chans att lyckas med en förändring med det syftet. Vidare fann Braithwaite i en studie 2016 
att stereotyp och hierarkiskt tänkande liksom grupptänkande kan utgöra hinder för förändringar men 
att om vårdpersonal tas ut ur sin arbetsplats och sätts i andra konstellationer, upphör väsentligen detta. 
Braithwaite menar att orsaken till de olika beteendena hos olika yrkesgrupper beror på 
arbetsplatskulturen snarare än i skillnader i karaktärerna för olika yrken som sådana [26].  
 

Teoretisk bakgrund 
 
Förbättringskunskap 
 
Enligt Batalden och Davidoff måste förbättringsarbete bedrivas som en gemensam och ständig 
ansträngning av alla – professionella, patienter med närstående, forskare och beställare av sjukvård, för 
att kunna uppnå förändringar som leder till bättre utfall för patienten, mer effektiva processer och bättre 
professionell utveckling [27]. 
 
Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ansvara för att det finns 
ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet [28]. Detta innebär att all hälso- och sjukvård 
ska ha rutiner för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra sin verksamhet. För 
detta krävs ett fortlöpande förbättringsarbete. 
 
Exempel på förbättringsarbeten i Sverige inom hjärtsviktsområdet finns listade på det nationella 
hjärtsviktsregistret RiksSvikt [8]. Ett projekt ”Färre hjärtsviktspatienter i sjukvården – bättre hälsa 
hemma” har funnit att med patienter i teamen, gott stöd i organisationen och fördjupade kunskaper i 
förbättringsarbete har arbetet gjorts tydligt och mätbart. 
 
Region Kronoberg har definierat tre grundläggande krav för att jobba med förbättringsarbete. Dessa är 
vilja, idéer och genomförande. Kraven kommer ursprungligen från Tom Nolan, IHI [29]. ”Många av oss 
har både viljan och idéerna. Den stora utmaningen är snarare att lära sig använda rätt 
förbättringsverktyg, rätt metod, för att få genomslag i arbetet.”  Bland annat beskrivs 
påverkansdiagram, PDSA-hjul, SWOT-analys, tidsdiagram och värdekompassen.  
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Implementering generellt 

Implementering är en sammansättning av processer som syftar till att få en förändring att fungera inom 
en organisation [30]. Det är själva sättet på vilket förändringen eller interventionen assimileras in i 
organisationen. Implementering är det kritiska steget mellan ett organisatoriskt beslut att genomföra 
en förändring och det rutinmässiga användandet av det nya arbetssättet – övergångsfasen då de som 
berörs av och använder arbetssättet blir allt skickligare, konsekventa till och engagerade i användandet 
av det nya arbetssättet [31]. Det är till sin natur en social process sammanflätad med kontexten vari den 
äger rum [32]. 

Kunskapsvinster 

Flera studier har visat på svårigheter eller hinder för att införa personcentrerad vård [20, 22, 23]. Arnetz 
har visat att patientinvolvering kan vara en källa till stress hos sjukvårdpersonal och att positiva 
erfarenheter av att involvera patienter förutsäger om personalen vill göra det igen [25]. Det har också 
beskrivits vara svårt att få med läkare i arbete med att införa personcentrering, liksom det har beskrivits 
att det finns utmaningar i att engagera läkare i förbättringsarbete i allmänhet [23, 33, 34]. I ett 
examensarbete vid sjuksköterskeutbildningen Göteborgs universitet efterfrågas studier ur bland annat 
läkares (samt sjukgymnasters, dietisters och arbetsterapeuters) perspektiv, då de studier författaren för 
nämnda examensarbete funnit utgår från ett omvårdnadsperspektiv [35]. Enligt den litteraturstudien 
måste läkare också ha ett omvårdnadsperspektiv genom att i sin anamnes inte endast fokusera på de 
sjukdomsprocesser som förklarar obehaget, utan även tar in den enskilda patientens kunskap, 
upplevelser och önskningar som grund till behandling. Alharbi visade att faktorn med störst påverkan 
på implementeringsprocessen av en innovation var personalens åsikter, mer än de organisatoriska 
faktorerna. Om personalen ansåg innovationen som fördelaktig i jämförelse med existerande modeller 
ökade det möjligheterna för en positiv förändringsprocess [36]. Denna studie skulle därför kunna ge 
mer kunskap om vilka erfarenheter som kan ges vid införande av personcentrerad vård när 
läkarengagemang, i form av en läkare som projektledare, finns från början. Studien av arbetet belyser 
upplevelsen av införandet av personcentrerad vård hos olika personalkategorier.  
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Syfte  

 

Syftet med förbättringsarbetet 
 
Det övergripande syftet med förbättringsarbetet var att öka patienternas delaktighet genom att införa 
ett mer personcentrerat arbetssätt. Detta skulle, som visats, i sin tur också kunna påverka patienternas 
hälsa, förmåga att klara sig hemma och vårdtidernas längd. Långsiktigt finns en tanke att kunna se effekt 
på flera plan; funktionellt hälsostatus i form av grad av andfåddhet enligt NYHA-klassifikationen, 
kliniska mått som adekvat behandling och ekonomiska mått – vårdtid och andel återinläggningar, vilket 
kan illustreras av ”värdekompassen” (Clinical Value Compass) [37] (bilaga 1).  
 

Syftet med studien av förbättringsarbetet 
 
Syftet med studien var att undersöka personalens upplevelser av införandet av personcentrerat 
arbetssätt. 
 
Följande forskningsfrågor formulerades: 

• På vilka sätt har förbättringsarbetet skapat värde för patienter respektive personal? 
• Vilka styrkor respektive svagheter fanns i införandet av personcentrering? 
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Metod och studiemiljö 

 
Miljön för förbättringsarbetet är hjärtavdelningen vid medicinkliniken i Växjö. Innan projektet startade 
hade avdelningen 18 vårdplatser, men samtidigt som det nya arbetssättet infördes reducerades 
platsantalet till 16.  
 
En bedömning av mikrosystem och process gjordes enligt metoden 5P, beskriven bland annat av Nelson, 
Batalden och Godfrey [38]; 
 
Purpose: Avdelningens syfte är att vårda patienter med främst hjärtrelaterade besvär. Även patienter 
med andra internmedicinska åkommor kan vårdas där, beroende på hur var inom medicinkliniken 
tillgängliga vårdplatser finns.  
 
Patients: På avdelningen registrerades under 2016 1835 vårdtillfällen och totalt 10 252 vårddagar. Av 
dessa hade 376 huvuddiagnos hjärtsvikt (diagnoskod enligt ICD.10 I50.0, I50.1 eller I50.9) eller 
kardiomyopati, ett samlingsnamn för olika sjukdomar i hjärtmuskeln som orsakar hjärtsvikt 
(Diagnoskod enligt ICD I25.2, I42.0, I42.1, I42.5 eller I43.1 [39]). Således stod denna diagnosgrupp för 
20.5% av alla vårdtillfällen. Antalet vårddagar för patienter med samma huvuddiagnos var 2805, av 
totalt 10 252 vårddagar, således utgörande 27,4% av alla vårddagar på avdelningen. Följaktligen har 
dessa patienter längre vårdtider än genomsnittet för alla vårdtillfällen på avdelningen [40].  
 
Professionals: Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor deltar i den dagliga vården av patienterna. 
Avdelningen är uppdelad på två sidor, med två sjuksköterskor dagtid ansvariga för hälften av 
patienterna på vardera sidan, alltså fyra sjuksköterskor totalt på avdelningen dagtid. Ambitionen är att 
bemanna avdelningen med två läkarspecialister varje dag, vilket dock inte alltid är fallet, då flera andra 
uppdrag vilar på läkarna. Vissa dagar finns då bara en specialist på avdelningen. Antalet underläkare 
varierar. På avdelningen finns även medicinska sekreterare som dock inte har direkt patientkontakt. 
Fysioterapeuter, vilka organisatoriskt tillhör en annan klinik (lasarettsrehab) träffar också vissa 
patienter på avdelningen och bistår vid behov med träningsprogram och fysisk aktivitet. I viss mån 
bidrar även arbetsterapeuter – även de tillhörande lasarettsrehab – med sin yrkeskompetens. 
 
Process: De flesta patienter som vårdas på hjärtavdelningen kommer in akut och läggs in via 
akutmottagningen. En del kommer från Thoraxcentrum Karlskrona (som Region Kronoberg samarbetar 
med) efter kranskärlsingrepp eller hjärtkirurgi. Ytterligare andra läggs in direkt från hjärtmottagningen, 
särskilt hjärtsviktsmottagningen, då de bedöms vara i behov av inneliggande vård. Inneliggande 
patienter rondas dagligen, det vill säga läkare och sjuksköterska går igenom patienterna och avlägger 
kort besök hos patienten på patientsal, där som regel två, i undantagsfall en patient vårdas. Vid 
utskrivning författar läkaren ett utskrivningsmeddelande som patienten får med sig där det kortfattat 
redogörs för vad som hänt under vårdtillfället, eventuella medicinjusteringar som gjorts samt hur 
uppföljning skall ske. 
 
Patterns: Hjärtsviktspatienter har som beskrivits ovan i genomsnitt längre vårdtillfällen än övriga 
patienter på avdelningen. Personalomsättningen, framför allt på sjuksköterskesidan, har upplevts hög. 
Under årens lopp – sedan mitten av 00-talet – har försök gjorts att frångå det traditionella rondarbetet 
och arbeta mera med rondande utifrån behov. En stadigvarande förändring har dock inte slagit igenom 
fullt ut. Såväl avdelningsledningen som flera medarbetare har dock uttryckt en vilja att arbeta på ett sätt 
som främjar patientdelaktighet och -sekretess. 
 

Förbättringsmetoder och förberedelser för införande 

 
I februari 2016 fick författaren i uppdrag av verksamhetschef, avdelningschef och sektionsansvarig 
överläkare att bilda en projektgrupp för att förbereda införande av ett mer personcentrerat arbetssätt 
[41, 42]. I denna grupp ingick förutom författaren som projektledare ytterligare två läkare, två 
sjuksköterskor, två undersköterskor och två personer med patienterfarenhet från avdelningen. Gruppen 
arbetade fram ett Driverdiagram för att identifiera primära och sekundära påverkansfaktorer [43, 44] 
(bilaga 2).   
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För att nå målet med ökad patientdelaktighet beslutade avdelningsledningen efter samråd med 
projektgruppen att införa ett antal nya rutiner och försöka förändra kulturen på avdelningen så att 
patientdelaktighet ses som en naturligare och mer självklar del i arbetet. 
 
Vägledande för arbetssättet var Ekmans beskrivning av tre nyckelbegrepp för personcentrering; 
patientens berättelse, överenskommelsen och dokumentationen samt att patienten skulle ses som en 
likvärdig part i mikrosystemet [12]. 
 
 
När Nolans förbättringsmodell appliceras på detta förbättringsarbete ses följande: 
 
Vad ska vi åstadkomma?    
 

• Ökad patientdelaktighet 
 
Hur vet vi att förändringen är en förbättring?  
 

• Vi undersöker patienternas upplevelse via enkäter 
 
Vilka förändringar kan leda till en förbättring?  
 

• Projektgruppen tog fram följande förslag: 
 

1. Patienterna får skriftlig information om hur vården på avdelningen går till – bland annat att de 
kommer att ha ett samtal med vårdpersonalen kort efter inkomst på en av avdelningens 
expeditioner. I denna information ingår också ett papper med frågor för att förbereda sig på 
samtalet om de önskar, vilket rekommenderas men inte krävs (bilaga 3). 
 

2. Dagen efter patientens ankomst hålls samtal med patienten i enrum. Dessa samtal kallas 
”fördjupade inskrivningssamtal”. Deltagande i samtalet är förutom patienten läkare, 
sjuksköterska och undersköterska – det primära mikrosystemet. Under detta samtal läggs 
tonvikten på patientens berättelse och förväntningar på vårdtillfället. 

 
3. Under samtalet formuleras tillsammans med patienten en skriftlig vårdplan som patienten får i 

samband med samtalet. I denna framgår varför patienten kom in till sjukhuset, hur situationen 
bedöms, vad målet är, vad som ska göras och planerat hemgångsdatum. 
 

4. När ny information finns får patienten denna och vårdplanen uppdateras. Den nya versionen 
lämnas till patienten. 

 
5. När patienten skrivs ut från avdelningen revideras vårdplanen en sista gång och används som 

utskrivningsmeddelande till patienten. 
 
 
Projektgruppen designade ett PDSA-hjul [38] för ett första test på avdelningen. Under vecka 19, år 2016, 
testades arbetssättet på halva avdelningen. Författaren och övriga inom projektgruppen såg då till att i 
görligaste mån arbeta tillsammans för att testa arbetssättet (bilaga 4). Det arbetades fram information 
till personal om vårt arbetssätt (bilaga 5) och mall för dokumentation av vårdplanen (bilaga 6). Det 
gjordes också en intressentanalys och en kommunikationsplan för projektet (bilaga 7 och 8) 
 
Mallen med sökord för dokumentation av den överenskommelse som ska göras mellan vårdgivare och 
patient togs fram genom dialog i projektgruppen och vid utbildningstillfällena.  Efter att ha diskuterat 
olika möjligheter till dokumentation, och även prövat att dokumentera i en blankett i Region Kronobergs 
version journalsystemet Cosmics kallad ”utskrivningsmeddelande” under testveckan så beslutade 
projektgruppen att utreda möjligheterna till att dokumentera i en mall för så kallad ”standardvårdplan”. 
En person inom regionen som jobbat mycket med vårdplaner kontaktades och projektgruppen tog 
tillsammans med henne fram lämpliga rubriker och lade till underrubriker.  
 
För att öka personalens förståelse för personcentrering och sprida kunskap om arbetssättet, inför 
införandet, beslöt projektgruppen att hålla utbildning för all personal på avdelningen. Detta skedde i 
mindre grupper där vi strävade efter att ha en bra blandning av olika personalkategorier i varje grupp. 
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Totalt hölls 10 utbildningstillfällen om cirka 1,5 timmar vardera, med 4–7 personer i varje grupp, 
förutom medlemmar i projektgruppen, som regel 2–3 personer vid varje tillfälle.  
 
Projektgruppen tog också fram förslag till nya stödrutiner för att effektivt kunna bedriva 
personcentrerad vård. Ett kortare möte på morgonen kl. 09:00 med all personal på avdelningen 
infördes, med syftet att redogöra för det aktuella läget för dagen avseende arbetsdagen; hur många 
patienter som är inskrivna på avdelningen, hur många patienter som är nyinkomna och ska hållas samtal 
med, hur många som är planerade hem och hur många som är planerade in från hemmet eller från annat 
sjukhus. Vidare ska redogöras för aktuella personalresurser under dagen. Ett uppföljande möte för 
avrapportering infördes kl. 15:00 med avdelningens läkare, sjuksköterska som arbetat dag och 
sjuksköterska som jobbar kväll. 
 
Måndag vecka Den 17 oktober 2016, infördes arbetssättet enligt de nya rutinerna på avdelningen.  
 
Efter arbetets införande var projektgruppen i görligaste mån närvarande och engagerade i det praktiska 
arbetet. Författaren var alla dagar det var möjligt närvarande vid det införda morgonmötet kl. 09:00. 
Möjligheten att vara närvarande var dock begränsad av att vederbörande flera veckor hade andra 
arbetsuppgifter som omöjliggjorde närvaro vid detta moment, och i än mindre utsträckning var placerad 
på avdelningen.  

 

Metod för utvärdering av förbättringsarbetet 
  
Att undersöka delaktighet på en vårdavdelning i samband med att en förändring införs kräver att man 
undersöker ett flertal individer runt tidpunkten för själva införandet. Att göra en kvalitativ analys av 
patienternas upplevelse skulle kunna ge värdefull information. För att se förändringar med denna metod 
skulle dock inte bara samma individer behöva intervjuas före och efter införandet, de skulle också helst 
behöva intervjuas i nära anslutningen till förändringen, för att öka chansen för att just förändringen i 
arbetssätt som gjort denna skillnad. Det finns ett värde i att försöka bryta ner upplevelse av delaktighet 
och kvantifiera den. På så sätt kan i stort sett alla patienter direkt före och efter förändringen skatta sin 
uppskattning av delaktighet och man kan se om det sker någon förändring i anslutning till införandet 
av personcentrering. Författaren har därför valt att undersöka delaktighet med hjälp av enkäter. Enkäter 
har också en fördel mot intervjuer i det att de inte på samma sätt försätter patienten i en situation som 
uppfattas som en påtryckning från sjukvården gentemot patient. Enkäten delades ut till patienterna i 
samband med hemgång, efter att utskrivningssamtal hållits, utskrivningsmeddelande delats ut och 
planering för deras fortsatta vård gjorts. Undersökningen pågick från 26 september till 15 december 
2016. 
 
I Nationella Patientenkäten (NPE) finns validerade frågor som mäter delaktighet [45]. De är till sin natur 
tämligen enkla och handlar om avskildhet i samtal med vårdgivare, delaktighet i beslut och om man som 
patient fått tillräcklig information om sitt hälsotillstånd.  I stället för att som i NPE ha som 
svarsalternativ ja, nej eller delvis valde författaren för att kunna få en mer nyanserad bild svar utifrån 
en sexgradig skala – frågorna utformade som påståenden där 6 betyder ”instämmer helt” och 1 betyder 
”instämmer inte alls”. För att mäta de effekter som personcentrering syftar till – att bli sedd som en 
likvärdig part i teamet och känna att ens egen berättelse är viktig – skapade författaren ytterligare två 
frågor förutom de från NPE. Språket i frågorna anpassades till att vara lättförståeliga med hjälp av 
Region Kronobergs kommunikationsavdelning (bilaga 9). För att kunna se en eventuell förändring av 
resultaten valdes innan mätningarna startade att presentera utfallen i styrdiagram. 
 
Resultaten från enkäterna sammanställdes av en medarbetare på en annan avdelning inom kliniken och 
författaren. 
 
För statistisk bearbetning engagerades en i Region Kronoberg verksam statistiker. För analys och grafisk 
presentation använde denne datorprogrammen SPSS och Excel.  
 
Författaren gjorde tillsammans med projektgruppen en plan för hur följsamheten till rutinen skulle 
studeras, vilken byggde på att personalen skulle registrera var och hur fördjupat inskrivningssamtal med 
patienten hållits och om skriftlig vårdplan hade delats ut.  
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Metod för studien av förbättringsarbetet 
 
För att undersöka hur personalen uppfattar förändringen och arbetet med densamma har kvalitativ 
metod tillämpats. För att studera dessa frågor induktivt och för att kunna upptäcka budskap som 
författaren och medhjälpare kanske inte kunnat förutse har som studiemetod valts fokusgrupper med 
öppna semistrukturerade frågor. Totalt planerades fyra gruppintervjuer; tre yrkesspecifika för 
undersköterskor, sjuksköterskor och läkare och en blandad. Eventuella erfarenheter och tankar som är 
specifika för respektive yrkesgrupp kan då ses, och det kan också visa sig om budskapen i dialogerna 
ändras när personer från olika yrkesgrupper kommer tillsammans jämfört när alla har samma yrke, 
liksom om det finns generella icke yrkesspecifika upplevelser. 
 
I varje fokusgrupp deltog 4 personer. Planen från början var att ha 6 personer i den blandade gruppen; 
två från varje yrkesgrupp. Två personer i denna grupp fick dock förhinder med kort varsel (en läkare och 
en undersköterska) varför gruppen bestod av två sjuksköterskor, en undersköterska och en läkare. 
Urvalet gjordes av avdelningschef (sjuksköterskor och undersköterskor) samt av författaren och 
sektionsansvarig överläkare. Ambitionen var att få en representativ fördelning mellan äldre och yngre 
samt förändringsbenägna respektive mindre förändringsbenägna medarbetare. Urvalet styrdes också 
mycket av vilka medarbetare som var tillgängliga vid tidpunkterna för fokusgruppsintervjuerna.  
Samtalen leddes av författarens av lärosätets utvalda coach, vilken är avdelningschef på barnkliniken på 
Centrallasarettet Växjö och själv genomgått motsvarande utbildning i kvalitetsförbättring och 
ledarskap. Samtalsledaren och författaren utformade en intervjuguide (bilaga 10). Samtalen hölls i ett 
konferensrum med plats för 10–12 deltagare och spelades in i sin helhet via bordsmikrofon till Region 
Kronobergs ljudfilhanteringssystem kopplat till journalsystemet, utan att vara knutet till persondata. 
För att säkra ljudupptagningar som back up spelades samtalen även in på band via diktafon och i tre av 
de fyra fallen även på författarens smartphone. Förutom samtalsledaren närvarande även en 
administratör med uppgift att transkribera ljudfilerna och författaren, som intog en tillbakadragen halvt 
dold plats i rummet. Författaren tog genomgående anteckningar och uppmärksammade även 
samtalstonen i vad som sades. För varje intervju var en timme avsatt. Den faktiska tidsåtgången för 
intervjuerna (ljudupptagning) varierade mellan 29 och 42 minuter. Efter att ljudfilerna transkriberats 
analyserades de av författaren med hjälp av ytterligare en person med erfarenhet av kvalitativ 
innehållsanalys, enligt metod beskriven av Graneheim och Lundman [46]. Till hjälp användes 
datorprogrammet Nvivo. När kategorier hittats analyserade författaren hur dessa korrelerade mot 
forskningsfrågorna. För tydlighets skull visualiserades kategoriernas relation till forskningsfrågorna i 
en tabell vilken redovisas under resultat. 
 
När materialet kodades gjordes det med hänsyn till den aktuella kontexten – vad som tidigare sagts i 
samtalet och eventuella syftningar i samtalet som förstås av sammanhanget. 
 
Exempel på kodning av materialet: 
 

Citat Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande enhet 

Kod 

Det är lätt att säga "vad 
har du för 
förväntningar?" - de 
förstår inte frågan 
 

De (patienterna) 
förstår inte frågan ”vad 
har du för 
förväntningar?” (på 
vårdtiden) 
 

Patienterna förstår inte 
alltid frågorna (som de 
får skriftligt och 
muntligt sedan PCV 
infördes, för att de är 
ovana att få dessa 
frågor när de är på 
sjukhus) 
 

Patienter ovana i 
situationen 

 

Etiska överväganden 
 
Inför studiens start gjordes en etisk egengranskning enligt mall från Etikkommittén Sydost och 
Hälsohögskolan Jönköping (bilaga 11). Några patientdata lagrades inte inom ramen för denna studie. 
För att få en så heltäckande bild som möjligt av patienternas upplevelse och samtidigt inte försätta dem 
i en situation som kan uppfattas som påtryckning från sjukvårdens sida, valdes att arbeta med 
enkätfrågor. Att be patienter fylla i enkäten skulle kunna ses som en påtryckning. Därför lades vikt vid 
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att i samband med utdelningen informera om att det är helt frivilligt att fylla i enkäten och att det inte 
skulle påverka patienternas vård på något sätt – vare sig till det bättre eller sämre – om de fyller i den 
eller inte. Identitet framgick inte på något sätt av enkäten. Enkätundersökningen har godkänts av 
verksamhetschef som ett verktyg för kvalitetssäkring av vården. För att värna 
fokusgruppsintervjudeltagarnas integritet och anonymitet vid den kvalitativa datainsamlingen 
betonades för dem att deltagande var frivilligt och att det inte skulle framgå vem som sagt vad under 
intervjuerna. 

Resultat 

Resultat av förbättringsarbetet 
 
Beskrivning av PDSA-cykler under arbetet: 
 
Efter införandet gjordes smärre justeringar av rutiner efterhand i arbetssättet. Bland annat ändrades i 
vilken ordning olika arbetsmoment gjordes. Tidpunkten för fördjupade inskrivningssamtal varierades 
efter situationen. I vissa fall hölls detta direkt i samband med inskrivning då patienten kom direkt från 
Thoraxcentrum i Karlskrona för vård efter hjärtkirurgi. Projektgruppen införde magneter med texten 
”PCV” som sattes på de whiteboardar på avdelningsexpeditionerna där viktig information skrivs upp om 
varje patient, för att visa vilka patienter som skulle ha fördjupat inskrivningssamtal och vilka som hade 
haft det och när. Innehållet i morgonmötet förändrades något över tid och sedermera flyttades också 
tidpunkten för detsamma från 09:00 till 09:10. Dessa förändringar gjordes med PDSA-modellen som 
förebild, dock som regel utan att de dokumenterades skriftligt. Projektledaren (författaren) hade 
regelbundna träffar med avdelningschef och sektionsansvarig överläkare för att stämma av hur arbetet 
förlöpte. 
 
Resultat av patientenkäter: 
 
I diagrammen som presenteras återges medelvärdet för de fem frågorna i enkäten för varje individ. Varje 
punkt representerar på y-axeln medelvärdet för en individs svar i samband med hemgång och följer i 
kronologisk ordning på x-axeln. Den gröna pilen anger tidpunkten då det nya arbetssättet infördes. Den 
första mätpunkten är enkät inlämnad den 26 september och den sista den 15 december 2016. 
 
Medelvärde av svaren på de olika enkätfrågorna studerade över tid visar inte på någon förändring i 
upplevelse av delaktighet i samband med införande av personcentrerad vård. Över lag skattar 
patienterna sin delaktighet som mycket hög såväl före som efter införandet.  
 
Medelvärde för konsekutiva patienters svar på 5 enkätfrågor om delaktighet (svarsalternativ 1-6 på varje fråga). Pilen 
indikerar skiljelinjen mellan sista patient som vårdats med traditionell rond och den första som vårdats enligt 
personcentrerat arbetssätt. 

 
 
Några säkra förändringar kan inte heller ses i de enskilda frågorna, och det går inte att se någon säker 
skillnad på män respektive kvinnor.  

Resultat av studien av förbättringsarbetet 
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De uppfattade koderna kategoriserades och matchades mot forskningsfrågorna. Nedan presenteras 
koder längts ut till höger, grupperade till subkategorier och därefter kategorier till vänster. Subkategorin 
framförhållning bedöms skapa värde för såväl personal som patienter. Resterande subkategorier är 
grupperade i enbart en kategori vardera.  
 

Forskningsfrågor Kategorier Subkategorier Kod 
Värden projektet skapat Värde för 

personalen  
 
Gemenskap och 
fokus 

Samstämmighet Gemensam bild av 
patienten 
Bättre information om 
patienten, från patienter 
Gemensam bild av 
vårdtillfället 

Samhörighet Ökad teamkänsla 
Stärkt roll för 
undersköterskor (Usk) 

Framförhållning Tidigare plan för vårdtiden 
Behov av kommunala 
insatser ses tidigare – 
tidigare kontakt med 
kommunen 

Av personalen 
upplevt värde 
för patienterna 
 
 
Delaktighet, 
dialog och 
förståelse 

”Brytpunktssamtal” tas 
tidigare 
Tvingar oss och patienten 
att tidigt inse tidsramen 

Patientdelaktighet Patienter bättre 
informerade 
Bättre möjlighet till dialog 
på avdelningen 
Möjliggör delaktighet i 
beslut 

Patientnöjdhet Känner sig sedda 
Positivt med nedskriven 
uttalad vårdplan 
Färre frågor under 
vårdtiden 
Tryggare patient vid 
hemgång 

Utmaningar i projektet Traditionella 
strukturer 

Svårighet att adaptera 
till ny kultur 

Patienter ovana i 
situationen 
Tveksamhet till patient-
medverkan  

Svårighet att släppa 
gamla rutiner 

Traditionell sittrond 
fortsätter – plan görs utan 
patient 
Envägskommunikation 
Mest läkare som pratar 

Skeptiska attityder Mindre möjlighet att styra 
tiden 
Stressande  
med patientmedverkan 

Hållbarhet 
sustainability 

Svårigheter att uppdatera 
vårdplanen 
Farhåga att vi inte ska orka 
”hålla i” 

Organisatoriska 
faktorer 

Tidsrelaterade faktorer Svårt hitta tid för USK att 
delta i fördjupade 
inskrivningssamtal 
Svårt att planera tid för 
samtal 
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Flera arbetsplatser Läkare jobbar på flera 
ställen 
Ssk och Usk ”hoppar” 
mellan olika sidor av 
avdelningen och även HIA 

Brist på vana, 
träning och 
utbildning 

Konkretisera mål Hitta rimligt mål för 
vårdtiden 
Tillsammans med 
patienten hitta konkret mål 

Fortsatt behov av 
utbildning 

Hur personcentrerade 
samtal hålls – upplevs 
svårt 
Uppföljande utbildning 
Tvärprofessionell 
utbildning 

Styrkor  
med införandeprocessen 

Förankring och 
förberedelse 

Förförståelse Kändes angeläget 
Handlar om kultur och 
värderingar 

Förberedande 
aktiviteter 

Bra informationsträffar 
Testperiod med 
utvärdering och 
återkoppling 

Positiva attityder hos 
personal 

Positiva till teamarbete 
 
Positiva till 
personcentrering 
Tar egna initiativ för att 
utveckla arbetssättet 
Beskriver att de vill göra 
något åt utmaningar de ser 

Införda organisatoriska 
strukturer som 
faciliterar 
personcentrering 

Pulsmöte dagligen kl. 
09:00 och 15:00 
 
Skrivna frågor till 
patienterna 
Skriven vårdplan 

Svagheter  
med införandeprocessen 

Nå ut med 
kunskap och 
förståelse till 
alla 
medarbetare 

Personberoende Mycket beroende på vilken 
läkare man jobbar med 
Beror på vem man jobbar 
med 
Känner alla till att det finns 
rutiner? 

Osäkerhet kring rutiner 
och metod 

Funkar inte lika bra på alla 
patienter 
Problem att rutinen inte 
följs 
Bristande kännedom om 
rutiner 
Svårt att mäta effekter 
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Värden projektet skapat 
 
Värde för personalen – Sammanhang och gemenskap 
Av personalen upplevt värde för patienterna – delaktighet, dialog och förståelse. 
 
Samstämmighet 
 
Det fanns en allmän uppfattning att informationsutbytet i de fördjupade inskrivningssamtalen – vilka 
allmänt började kallas PCV-samtal (”personcentrerad vård-samtal”), var större än vad man fått genom 
tidigare arbetsrutiner.  
 
”Framkommer ju ganska väl i det här samtalet som vi har med patienten; att vi lyfter ju redan det i 
det samtalet tycker jag, hur de har det. Och hur de vill ha det. Det är ju i det här samtalet så att vi får 
en hint mycket tidigare om det fungerar eller inte. Så därför kommer det in tidigare tror jag. Och för 
de här samtalen är ju väldigt informativa. Du får ju jättemycket information. Den informationen får 
inte jag som sjuksköterska när jag går in till patienten vid sängen. Det är massor med saker som jag 
inte får där, som jag sen får när jag sitter med i samtalet. Jag tycker att jag har haft ett samtal med 
min patient och gått in och hälsat och frågat lite hur de mår och så. Då kommer det lite svar, sen när 
man sitter i samtal då kommer det jättemycket mer som man inte hade en aning om. Fast man tror 
att man känner dem.”  
 
Riktigt vad som gör dessa samtal mer informativa diskuterar dock inte deltagarna. Däremot belyste 
samtliga yrkeskategorier fördelen med att alla fick samstämmig information, inte minst såg man att en 
stor skillnad var att undersköterskorna var mer införstådda med varför patienterna var inlagda och vad 
planen var. 
 
”… Att alla har samma budskap och hört exakt samma vad patienten faktiskt sa. ” (läk) 
 
”Jag vet ju att undersköterskorna säger ju att dom tycker att det känns mycket bättre att när dom har 
varit med på dem här samtalen så får de reda på mycket information - ehh  - som de annars måste 
springa och fråga oss om, eftersom patienterna ställer frågan. Ehh mm. För undersköterskorna och 
för att oss att vi inte blir avbrutna.” (ssk) 
 
”Och förutom att det är en stor vinst för patientens insikt och mål så är det också tror jag mer effektivt 
för oss som jobbar. Som det är nu exempelvis om jag är med på det mötet så får jag en helhetsbild. Jag 
behöver inte ställa så mycket frågor till min sjuksköterska eller läkaren som jag jobbar med.” (usk) 
 
 
Samhörighet 
 
Känslan av att jobba i ett team blev större, och detta värdesattes av alla yrkeskategorier. Föga förvånande 
var det påtagligt att undersköterskorna kände sig mer inkluderade än de tidigare gjort. De kände också 
att deras roll stärkts. Den ökade teamkänslan uppfattades också som positivt av alla yrkesgrupper. 
 
”Jag känner att vi är mer involverade nu, än vad vi var förut som undersköterskor” 
 
”Alla vet planen. Alla har en jätteviktig funktion, tillsammans kan vi uppnå någonting med patienten 
den ska bli frisk till tjugosjunde och då kämpar alla på till det målet tillsammans som ett lag.” (läk) 
 
 
Framförhållning 
 
Både sjuksköterskor och läkare ansåg att framförhållningen i vårdprocessen förbättrades, både gällande 
själva vårdtiden och i planeringen gentemot kommunerna.  
”Vårdplanering” här nedan innebär ett möte med avdelningssköterska, patienten och den kommunala 
sjukvården om fortsatt behov av kommunal vård efter hemgång. 
 
”… Och då fattar man tidigt att man måste ha en vårdplanering. Så att man tänker det nästan från 
början. Det blir ju också en del av planen så att man inte kommer på det så att säga sen när man ska 
skriva en vårdplanering. Man kommer tidigt in i tankebana med planeringen det tror jag också är en 
fördel med den metoden.” (läk) 
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”Sen ehh också tycker jag att arbetet med kommunen går lite lättare. Att man har och man sätter alltid 
upp ett planerat hemgångs datum. Och så det blir mer samarbete tycker jag också … blir lite lättare. 
” (ssk) 
 
Intressant att notera är att sjuksköterskorna uppfattade sig vara ensamma om att se värdet av att 
kontakten med kommunen gick lättare.  
 
”Men det är nog det vi ser mer just eftersom vi håller i planering kring hemgång och har mer kontakt 
med patienten. Jag tror inte läkarna ser vinning i det så tydligt” 
 
Läkarna såg stort värde i att kunna prata sjukdomens utveckling på sikt och prognosen. Det blev också 
tydligt att detta värde var påtagligt hos hjärtsviktspatienter, den målgrupp som projektet från början var 
tänkt att främst skapa värde för. Gruppen pratade om att det fördjupade inskrivningssamtalet bland 
annat fungerade som ett tidigt ”brytpunktssamtal”, dvs ett samtal som syftar till att prata om att på olika 
sätt begränsa livsuppehållande åtgärder.  
 
”Det ska vara så sen några år tillbaka. (att man ska ha brytpunktssamtal) Men nu blir det att man 
har det med stora flertalet patienter. Det tror jag inte vi har haft innan. Då tror jag det är det här 
arbetssättet som i så fall gör att vi gjort det.”  
 
”Man kan väl ha brytpunktssamtal på olika nivåer. Det behöver inte vara att man ska dö nästa vecka, 
utan att det är att man är stabil nu och vad man kan förvänta sig.”  
 
Läkarna upplevde också ett värde av de och patienterna ”tvingades inse tidsramen” – att man planerade 
ett realistiskt mål för vårdtiden och hur lång tid det beräknades ta. 
 
”Sen en bra grej jag tycker är att de tvingar oss och patienten tidigt inser att tidsramen vi tvingas inse 
tänka okej: Kommer den att få hjärtsvikt när kan vi tänkas att det här är klart liksom, när är vi nöjda? 
Blir det fredag eller om två veckor? Dels tvingas vi tänka. Det är nog bra istället för att folk ligger i all 
evighet. Men också är patienter inställda på det mycket mer än att man kommer samma dag och säger 
nu ska du hem och så känns det läskigt och man är oförberedd.”  
 
De upplevde också en skillnad i planeringen jämfört med andra medicinavdelningar inom samma klinik.  
 
”Men också så har man tidigare på andra avdelningar så möter man ju dem som verkar ligga där i 
veckor utan att det finns en samlad bild, vad är målet där, vad håller vi på med? 
Det är ju inte jätteovanligt att man stött på det också. Det kanske har funnits ett uttalande om att det 
här kanske tar tre veckor men ingen har skrivit ner det.”  
 
 
Patientdelaktighet 
 
Samtliga personalkategorier var av uppfattningen att patienternas delaktighet hade ökat och att detta 
var positivt.  
 
”Patienten känner att man lyssnar på dem, att de får en chans att säga något.”  
 
Det antyds också att medvetenheten om brist på patientdelaktighet kanske inte var så stor tidigare: 
 
”Man bara kör på, vi har utrett och korsat och utrett utan att knappt informerat om vad vi gör. Utan 
vi har bara gjort saker och det har inte känts riktigt bra. På den punkten är det ju klart en förbättring. 
Att de (patienterna) får vara med och bestämma över sin egen vård.” 
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Patientnöjdhet 
 
Det framgick att personalen uppfattade att arbetssättet skapat andra värden för patienterna än 
delaktighet. Här bör framhållas att vissa värdeskapande faktorer, såsom exempelvis bättre information 
och avskildhet vid samtal inte direkt tolkas som delaktighet. Ibland är dock skiljelinjen svår att dra: 
 
”Jag tror man känner att de (patienterna) känner sig mer sedda.” 
 
Detta citat från en läkare handlar inte uppenbart om delaktighet. Men om man ”mer sedd” menar att 
personalen lärt känna patienten bättre – lyssnat mer på hens berättelse – så utgör detta en förutsättning 
för delaktighet i dess sanna bemärkelse. Flera i fokusgrupperna tyckte att patienterna framstod som mer 
informerade – ställde färre spontana frågor – och verkade tryggare under vårdtiden och framför allt 
inför hemgång:  
 
”man märker på patienten alltså typ när de ska hem att de känner sig mycket tryggare.” 
 
 
Utmaningar i projektet 
 
De utmaningar som identifierades var traditionella strukturer, organisatoriska faktorer och brist på 
vana, träning och utbildning.  
 
Traditionella strukturer 
 
Svårigheter att adaptera till en ny kultur 
 
Precis som beskrivits i inledningen kunde vi se att detta var en utmaning att hantera i projektet. Dels 
uppfattade läkarna att patienterna var ovana vid sättet att föra samtal på, dels uttryckte flera 
personalkategorier att det kunde kännas ovant att arbeta personcentrerat. Läkarna såg också att de 
själva hade en viktig roll i att förklara arbetssättet för patienterna. 
 
”… det är lite svårt för patienten, de skulle ju också gått en kurs i personcentreradvård så de vet vad 
vi håller på med. Det måste ju vara vår uppgift … man kan ju förklara för dem att såhär tänker vi.” 
 
Det framkom även hos personalen en viss skepsis mot patientmedverkan: 
 
” Men sen måste vi ju ta vissa beslut åt dem också (skratt) för deras tillfrisknande. Och då är det ju 
svårt att …  (3) eh vara så delaktig som patient, rent spontant känner jag ... Men i största mån ... Men 
det är ju alltså medicinskt, medicinskt så har de ju delaktighet skulle jag säga.”(ssk) 
 
Svårigheter att släppa gamla rutiner 
 
Även då personalen välkomnade en ny kultur så var det inte alltid lätt att frångå gamla rutiner. Detta 
identifierades som ett hinder för att jobba på ett optimalt personcentrerat sätt hos sköterskegruppen. I 
sjuksköterskegruppen anmärkte man på att patienten inte alltid var med i teamets arbete från början.  
 
”Jag tycker också att det finns … nu har vi lite en för-rond innan PCV-samtalet. Så hur är tanken 
egentligen; ska man fortfarande ha den för-ronden eller om vi kan vara så öppna att PCV-samtalet 
blir det samtalet?” 
 
”- Nej, för-rondar man så känns det som att man bygger upp en plan i förväg.”   
 
Vidare noterades att det oftast var läkaren som förde samtalet och att det ibland blev mer 
envägskommunikation än dialog. Nivån på dialog med patienten varierade således. Det uttrycktes dock 
från såväl läkar- som sjuksköterskehåll ett önskemål om att fler personalkategorier skulle engagera sig 
i samtalet. 
 
 
 
 
 



16 
 

Skeptiska attityder 
 
Ingen utryckte någon direkt skepticism mot själva arbetssättet, däremot uppfattades det som en 
utmaning att hitta tid för PCV-samtalen. Att det inte ännu inte kändes helt bekvämt att jobba enligt 
konceptet framgår av följande halvt ironiska citat: 
 
” ... att det blir såhär att idag har vi 3 PCV-samtal, suck och när ska man hinna det då. Det är lite 
tråkig attityd kring det i stället för att hjälpas åt, typ ska vi göra nu eller ja nu blandar vi in patienten 
här med. Det har ju faktiskt varit så att det är mycket smidigare att inte ha med patienten. (skratt) så 
är det ju. Det är skitsmidigt.” 
 
Organisatoriska faktorer 
 
Tidspress var en faktor som alla yrkeskategorier upplevde som en utmaning för att kunna genomföra 
personcentrerade samtal. Undersköterskorna såg ett delvis annorlunda tidsproblem, under morgonen 
var de oftast upptagna med att hjälpa patienterna ur sängarna och med deras morgonhygien. En annan 
organisatorisk aspekt som utgjorde en utmaning var framför allt läkare men även i viss mån 
sjuksköterskor jobbade på olika ställen (hjärtintensiven, mottagningen, akutverksamheten (läkare), 
andra medicinavdelningar (underläkare).  Varierande arbetstider över dygnet och veckan upplevdes 
också kunna försvåra kontinuitet och därmed ett personcentrerat förhållningssätt. 
 
Brist på vana, träning och utbildning 
 
Läkarna efterlyste mer fördjupad utbildning i hur man håller personcentrerade samtal. De kände ibland 
att det inte var helt lätt att få fram den delaktighet från patienterna som de önskade. De fäste vikt vid att 
kunna hitta konkreta mål för den aktuella vårdtiden, som vårdgivare och patient kunde eftersträva 
tillsammans. De upplevde det också svårt att hitta lämpliga saker att skriva under rubriken ”egenvård” 
i vårdplanen. Samtidigt som de såg ett värde i att samtal med patienten om prognos hölls tidigare än 
förut, menade de att det var svårt att hitta konkreta mål med vårdtiden. Det upplevdes också svårt att 
identifiera saker patienten själv kunde göra för att bli friskare. 
 
” … då kanske jag måste säga att du kanske inte blir så mycket bättre än vad du är nu. Så är det tyvärr 
och då kommer man ännu längre i det här att vi måste fatta vad vi har att göra med. Du har en kronisk 
sjukdom och den kan kanske inte bli så mycket bättre. Och vi måste vara överens om det.  
Visst som du säger, att om kunna gå på toaletten. Inte vara så andfådd så att jag i alla fall kan ta mig 
till toaletten eller köket och sängen hemma det är mitt mål. Då kanske det är ett rimligt mål då. Man 
kanske får gnugga lite på den frågan då, vad menar du med at bli bättre och hur bra tror du att du 
kan bli?” 
 
”Jag tycker en sak som jag alltid tycker med egenvårdsuppgift det slutar alltid med att jag säger: se 
till att sitt upp, upp och gå mycket. Jag har inte riktigt förstått.  Jag vet inte ... det blir inte riktigt bra 
med de samtalen där jag är med känner jag.” 
 
 
Styrkor med projektet 
 
Förankring och förberedelse 
 
Förförståelse 
 
Författaren och sedermera projektgruppen började på ett tidigt stadium informera om konceptet och 
teorierna bakom vilket fokusgruppsdeltagare uppfattade hade underlättat förståelsen för vad som skulle 
göras. Att det var en större förändring som handlar om att ändra tankesätt verkade klart för de 
intervjuade. 
 
”Det ska ju egentligen ändra vår kultur så att vi tänker på ett annat sätt och det är ju inga småpotatis 
… det är svåra grejer … …  Eh det märks inte med en gång.” (läk) 
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Förberedande aktiviteter 
 
Det fanns blandade uppfattningar om hur värdefulla utbildningsinsatserna hade varit. Någon menade 
att hen inte hade förstått riktigt hur de personcentrerade samtalet skulle gå till. Andra menade dock att 
detta hade gåtts igenom på ett bra sätt inför införandet. 
 
”Vi fick ju en genomgång innan vi startade upp, det fick väl alla. Så jag har något papper i mitt skåp 
(skratt)” 
 
Överlag framgick ändå av fokusgrupperna att utbildningen som hållits var värdefull och genomarbetad. 
Även om den inte givit alla verktyg som behövdes för att till fullo gå direkt in i ett personcentrerat 
förhållningssätt så tyckte man ändå att den lett till en god förståelse av begreppet personcentrering. 
 
”Det är ju väldigt bra information innan vi startade. Det la vi ändå ner mycket arbete på.” 
 
 
Positiva attityder hos personal 
 
”Alla har varit positiva och vill att det här ska bli bra!”  
 
Detta citat kan låta väl enkelt, men av analysen framgår att alla fokusgruppsdeltagare uttryckt sig i 
grunden vara positiva till förbättringsarbetet. Något har uppenbarligen känts tilltalande i projektet: 
 
”Vissa förbättringsarbeten känner man att de inte kommer att bli så bra. Och då rinner det ut i sanden 
och man känner att det inte blir bra. Men nu kände man att det kunde bli bra.” 
 
Ur sammanhanget runt ovan nämnda citat framgår att man värdesätter teamarbetet med de fördelar 
som beskrivits ovan (samstämmighet och samhörighet) och uppfattar arbetssättet som mer etiskt (bland 
annat för att det ger bättre sekretess) och att det främjar en bra dialog med patienten. Deltagarna 
beskriver också hur de själva tagit initiativ för att utveckla arbetssättet och göra något åt utmaningar de 
ser. 
 
”De har ju inte haft någon introduktion. Patienten har ju inte haft det.  Så de kanske tycker det är en 
konstig fråga när de är vana vid sjukvård som brukar vara att man prackar på dem mediciner och 
kanske förklarar vad man ska undersöka. Men jag har testat ibland att säga såhär: Vi har ett nytt 
arbetssätt på den här avdelningen och vi kommer att ha ett samtal och jag kommer att anteckna vad 
vi pratar om. Och du kommer att få prata mycket själv. Och då har de – jag har inte testat på 
jättemånga men då har de ändå varit med på tankesättet lite mer. Det blir som en liten introduktion 
för dem. ” 
 
 
Införda organisatoriska strukturer som faciliterar personcentrering 
 
Den skrivna vårdplanen uppfattades allmänt bidra till en ökad förståelse för såväl patienter som 
personal. De administrativa rutiner som införts i samband med projektet vilka förvisso inte i sig var en 
åtgärd som direkt syftade till att underlätta personcentrering uppfattades ändå ha betydelse för 
projektets resultat. Det nya arbetssättet uppfattades ställa högre krav överblick över avdelningen, för att 
kunna planera samtalen och övriga arbetsinsatser på bästa sätt.  
 
1: ” – Sen får man en stor insikt redan i morgonmötet.” 
 
2: ” – Det är också jättebra.” 
 
1: ” – Ja det är det. Då ser man hela bilden på avdelningen. Man ser hur många som ska hem och så 
vidare. Man får en helt annan bild av avdelningen. ” 
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Svagheter med införandeprocessen 
 
Nå ut med kunskap och förståelse till alla medarbetare 
 
Överlag kan sägas att data om svagheter i införandet alla handlar om svårigheter att brett nå ut med 
kunskap och förståelse och i slutändan även skapa engagemang för förbättringsarbetet.  
 
Personberoende 
 
Att systemet fungerade olika bra beroende på vilka som arbetade i det var tydligt i grupperna. Bland 
yrkeskategorier var det endast läkare som nämndes i detta resonemang. Följande citat belyser ju även 
utmaningen med traditionella strukturer, och att dessa utgör olika stort hinder för olika medarbetare.  
 
”Det jag har upplevt är att det har varit ganska så beroende på vilken läkare det är.  Hur rutinen följs 
och också hur man håller samtalet. Om det är läkaren som ... eh ... Ibland har det varit att läkaren 
mer har berättat att detta är planen för dig, medan tanken är att man tillsammans ska komma fram 
till planen.” 
 
 
Osäkerhet kring rutiner och metod 
 
Det fanns en tämligen klar uppfattning i grupperna att informationsträffarna före införandet gett bra 
information, men det fanns samtidigt en klar bild av att det rådde osäkerhet till rutiner för hur ett 
personcentrerat samtal skulle hållas. 
 
”Men jag tror inte varken för oss eller för läkarna att det är solklart för hur det ska följas.”  
 
Hos läkargruppen framkom även en önskan om att kunna se något mer konkret resultat i arbetet. Att 
göra en stor förändring utan att se objektiva data som visar att det ger något positivt utfall tedde sig 
otillfredsställande. 
 
”Frågan är om man skulle kunna … se något resultat. Frågan är när man kan det, det är ju fortfarande 
något vi håller på att jobba med. Undrar vad man så fall skulle kunna visa?” 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med förbättringsarbetet var att öka patientdelaktigheten och med studien av förbättringsarbetet 
att undersöka personalens upplevelse av införandet av personcentrerad vård. Som framkommit i 
resultatdelen så kan inte någon skillnad ses i medelvärdet av frågorna i enkäten. En förklaring till detta 
kan vara att patienterna redan från början skattar sin delaktighet mycket högt, åtminstone i de frågor 
som är hämtade från Nationella Patientenkäten. Variationen visar också att processen inte är stabil. 
Detta är intressant i sig. Att öka stabiliteten skulle kunna vara ett bra mål framöver, när skattningen av 
delaktighet är så hög från början. Frågan måste också ställas om patienterna från början förstår hur 
vården skulle kunna bedrivas annorlunda och vad som saknas för att de ska känna sig så delaktiga som 
det går. Att nå en längre tid med stabilt höga värden på skattat delaktighet tar förmodligen längre tid 
och mer erfarenhet och träning i de arbetsmetoder och förhållningssätt projektet initierat.  
 
Att öka patientdelaktigheten, ta med patienten som en viktig del i teamet och utgå från patientens 
berättelse är centrala delar i personcentrerad vård [10-12]. Även om patientenkäterna inte påvisar någon 
förbättring så var personalens uppfattning att patientdelaktigheten ökade. Förutom att personalen 
uppfattade att arbetssättet främjade patientdelaktighet upplevde personalen också att patienterna var 
nöjdare och att framförhållningen var bättre. I fokusgrupperna uttrycktes också från flertalet – och utan 
att någon avvikande åsikt framlades – att personalen själva fick en bättre och mer samstämmig 
förståelse för patienten och att de själva sinsemellan också kände en ökad samhörighet i gruppen, 
”teamkänsla”. Med detta följde också en bättre framförhållning såväl gentemot planeringen inför 
hemgång och kontakt med kommunerna som kommunikation med patient och närstående vid vård i 



19 
 

livets slutskede. Liksom sågs i Ulins studie om förbättrad utskrivningsprocess upplevde personalen att 
utskrivningsplaneringen underlättades [15]. Detta skedde huvudsakligen genom att patientens behov 
efter utskrivning och därmed även eventuellt behov av kommunala insatser tydliggjordes tidigare. Så 
långa vårdtider som beskrivs i Ulins studie föreligger visserligen inte i vår kontext, men det är intressant 
att liknande erfarenheter ändå görs i denna induktiva studie.  
Precis som projektgruppen såg efter testveckan så var likaledes fokusgruppernas intryck att kontakten 
med kommunerna och den kommunala hemsjukvården förbättrades och att patienterna kände sig 
tryggare.  
 
Vi ser också i studien att införandet av PCV skapat värde för personalen i sig, och inte bara patienterna. 
Personalen beskriver att de har nått en ökad samsyn, ökad teamkänsla och – åtminstone för 
undersköterskor – stärkt yrkesroll. Liknande effekter har beskrivits av The Health Foundation och The 
Kings Fund i Storbritannien [11, 16].  Detta resultat ser författaren som en viktig framgång, då Arnetz 
visat att chansen att lyckas med en förändring med syftet att öka patientinvolvering är avhängigt att 
personalen uppfattar det som positivt. 
 
De utmaningar som sågs handlade mycket om traditionella strukturer, vilka kan sägas vara relaterade 
till det kulturella skifte som personcentrering innebär. Att ta till sig en ny kultur och släppa en gammal 
framstår som den största utmaningen i detta projekt. Utmaningarna uttrycks på lite olika sätt av de olika 
yrkesgrupperna men kärnan i deras budskap är mycket likartad. På många sätt visar studien på liknande 
utmaningar som beskrivits i tidigare studier [22-24]. Traditionella strukturer beskrevs i alla 
fokusgrupperna. Personalen menade att patienterna inte var vana att ha en dialog där de ska berätta om 
hur deras hälsotillstånd påverkar dem eller vad de har för förväntningar på vårdtiden och detta blev 
snabbt tydligt i fokusgrupperna. Författarens förförståelse av denna företeelse har förstås påverkat 
kategoriseringen, men framför allt genom att ge namn åt en företeelse som tydligt finns. Det var ingen 
uttalad hypotes att detta skulle föreligga. Det var inte heller fallet med skeptiska stereotypa attityder. 
(Skeptiska stereotypa attityder har för övrigt av författaren i denna studie, till skillnad från av Moore 
[22] tolkats som en subkategori till traditionella strukturer, då de uppfattats vara en följd av en viss 
kultur.) Det var dock ingen fokusgrupp som kommenterade journalsystem som ett hinder på det sätt 
som Moore beskriver som en faktor relaterad till införandet av PCV [22]. Detta trots att frågan om 
dokumentering av vårdplan inte var en helt lätt fråga att lösa ut och ännu inte uppfattas som optimal av 
projektgruppen. Tveksamheter till förändringen sågs föga förvånande i viss omfattning hos personalen. 
Precis som Arnetz beskrivit fanns exempelvis en upplevelse av att patientmedverkan kunde vara 
stressande [25]. Denna upplevelse var dock underordnad den positiva upplevelse personalen beskrev. 
 
De främsta styrkorna i förbättringsarbetet handlar om förförståelse, förberedelser och personalens 
positiva attityd. Om personalen anser innovationen fördelaktigare än den gamla modellen ökar 
möjligheterna för en positiv förändringsprocess, och detta har större betydelse än de organisatoriska 
faktorerna [36]. Moore såg att en stödjande attityd och förhållningssätt hos de professionella faciliterade 
införandet av PCV [22] och Arnetz konstaterade att en positiv upplevelse av patientinvolvering var helt 
avgörande för att lyckas med en förändring med syftet att öka patienternas delaktighet [25]. De andra 
styrkorna som sågs handlade om förberedande aktiviteter och införda organisatoriska strukturer som 
underlättade PCV. Det senare identifierade inte Moore som framgångsfaktor. Att införandet av korta 
avstämningsmöten identifierades som en styrka – där personalen bland annat gick igenom vilka 
patienter som de skulle ha fördjupade inskrivningssamtal med – tolkar författaren som dels en 
påminnelse om PCV, vilket kan ses som stödjande för processen, dels som att det var lätt för personalen 
att se vinning med arbetsmodellen. Som redogjorts för i bakgrunden fann Alharbi att faktorn med störst 
påverkan på implementeringsprocessen av en innovation var personalens åsikter. Om personalen ansåg 
innovationen som fördelaktig i jämförelse med existerande modeller ökade det möjligheterna för en 
positiv förändringsprocess [36]. Detsamma kan sägas om den skrivna vårdplanen, vilken därför 
identifierats som en styrka och inte ett värde i sig. Värdet är bättre information till patienten. De korta 
mötena som infördes varje morgon med hela personalen uppfattades som en styrka. Denna studie visar 
därför att införande av nya rutiner som i sig upplevs positiva för personalen kan utgöra en styrka i 
förbättringsarbete. 
 
Huruvida läkarengagemanget var en framgångsfaktor kan inte studien ge något entydigt svar på. Det är 
dock tydligt att läkarna i fokusgrupperna såg en vinning i att tidigt inse att en vårdplanering behövdes, 
vilket tyder på att de antagit ett visst omvårdnadsperspektiv, vilket Lindstrand [35] beskrivit som en 
nödvändighet för att lyckas med personcentrering. Att läkarna såg denna vinning var inte tydligt för 
sjuksköterskegruppen vilket är intressant att notera och väcker en del frågor om hur kommunikationen 
fungerar i teamet. Ingen nämner under intervjuerna att det var en fördel eller styrka att ha engagerade 
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läkare i förbättringsarbetet, men ingen nämner dock heller att det har varit svårt att se engagemang från 
läkargruppen och ingen läkare har heller under fokusgrupperna ifrågasatt arbetet. Bristande 
läkarmedverkan identifierades av Wranne som ett hinder för att införa personcentrering, och English 
menar att stöd från läkare är absolut nödvändig för att införa personcentrering [23, 24]. Intressant är 
förstås att ställa frågan varför läkare var engagerade i detta förbättringsprojekt. Det kan, som 
Braithwaite skriver, vara så att arbetsplatskulturen betyder mer än skillnad i karaktär för olika yrken 
[26]. Det kan också ha betydelse att författaren, som är läkare, genom att vara projektledare gick i 
bräschen och ledde genom exempel. Beslutet att läkaren skulle skriva vårdplanen kan ha fått läkarna 
engagerade genom praktiskt görande och slutligen kan projektet från början ha varit konstruerat så att 
det uppfattats vara värdeskapande även ur läkarperspektiv.  
 
Samtidigt som förberedelser aktiviteter, däribland personalutbildning, varit en styrka i projektet har 
svårigheten att nå ut med kunskap och förståelse till alla medarbetare varit en svaghet. Det har rått 
osäkerhet om rutiner och följsamheten har varierat. Detta är – precis som den främsta styrkan i 
förbättringsarbetet – åtminstone i viss mån relaterat till utbildning och förståelse.  
 
Utbildningsinsatserna har varit tämligen ringa, ca 1,5 till 2 timmar gruppundervisning för varje individ 
i personalen, och ingen som ledde dessa tillfällen hade erfarenhet av att införa personcenterring tidigare. 
Osäkerhet om rutiner och metod var en svaghet med införandet, och här måste författaren och 
projektgruppen fundera på om utbildningsinsatserna kunde gjorts bättre. Träning i en stödjande attityd 
beskriver Moore underlättade införandet av PCV [22]. Likväl visar studien att det med relativt små 
utbildningsinsatser går att införa personcentrerad vård som uppfattas skapa större patientdelaktighet 
och ses som värdeskapande av personalen. 
 

Metodologiska överväganden 
 
Metoder för förbättringsarbetet 
 
I förbättringsarbetet har de förbättringsverktyg använts som författaren funnit ändamålsenliga. Under 
projektets gång har arbetssättet finslipats varpå små justeringar testats enligt PDSA-modellen utan att 
ha skrivits ner. Detta har exempelvis gällt tidpunkt för fördjupade inskrivningssamtal och ”sittrond”, 
där läkare och sjuksköterska går igenom om det hänt någonting särskilt med patienterna. Ett alternativ 
skulle kunna ha varit att i detalj definiera alla arbetsmoment på avdelningen, men då verksamheten är 
så pass komplex torde ändamålsenligheten med detta vara tveksam. Man kan dock fundera på om flera 
förbättringsverktyg eller fler definierade PDSA-cykler skulle göra utfallet annorlunda. Sannolikt än mer 
intressant är också att spekulera över om en större närvaro av projektledaren hade påverkat resultatet. 
En stor svaghet i studien är att följsamheten till rutinerna inte är mätt på ett tillförlitligt sätt. Detta 
försök misslyckades helt. Endast sporadiska mätpunkter noterades och författaren valde att inte 
redovisa dessa alls. Om projektledaren hade haft möjlighet att vara mer närvarande på avdelningen hade 
sannolikt följsamheten till rutinen kunnat studeras bättre, och det är mycket möjligt att följsamheten – 
och därmed också även utfallet – också blivit bättre. En annan lärdom är att instruktioner för 
registrering av följsamhet måste göras enkel och tydlig för att ett tillförlitligt resultat ska kunna uppnås. 
Vidare noteras att antalet enkäter, framför allt efter införandet av arbetssättet, är påtagligt lågt relaterat 
till hur många vårdtillfällen avdelningen torde ha haft. Vissa patienter har naturligt fallit bort, såsom 
dödsfall. Uppenbart har flera patienter inte fått eller valt att inte svara på enkäten och bortfallet är störst 
mot slutet av insamlingsperioden. Eventuellt har personalen, inklusive författaren och projektgruppen, 
tappat fokus under denna tid och underlåtit att säkerställa att enkäterna delats ut och samlats in.  
 
 
Syftet var att öka patientdelaktigheten vilket skulle undersökas med enkäter. Enkät som metod har flera 
svagheter. Dels får man inte någon djupare analys av upplevelsen, dels kan den vara svår att förstå. 
Dessutom kan vi inte vara säkra på att alltid få ärliga svar. En styrka är dock reproducerbarheten och 
kvantifieringsmöjligheten. Vi skulle med denna metod kunna se en skillnad över tid, och även se 
eventuella skillnader i variationen. En svaghet med denna specifika enkät är att de validerade frågorna 
från Nationella Patientenkäten (NPE) lyfts ur sitt sammanhang vilket skulle kunna påverka 
svarsmönstret och gör att validiteten för dessa enkätfrågor inte är lika hög som om hela NPE hade 
använts. Att göra så har dock inte setts som ett realistiskt alternativ. Författaren har endast varit 
intresserad av att undersöka patienternas upplevelse av delaktighet, och även sett en fördel i att ha en 
kort enkät, för att förenkla för patienterna och för att öka sannolikheten för en hög svarsfrekvens. De 
frågor som författaren konstruerat själv med hjälp av Region Kronobergs kommunikationsavdelning är 
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inte validerade alls. De är dock utformade tillsammans med Region Kronobergs 
kommunikationsavdelning för att vara lättförståeliga och svara mot syftet att undersöka patienternas 
upplevelse av delaktighet. 
 
 
 
Metod för studien av förbättringsarbetet 
 
Syftet var att undersöka personalens upplevelse av förbättringsarbetet. En fara skulle kunna vara att en 
av fördelarna med fokusgrupper – interaktionen mellan gruppdeltagarna som därigenom skapar en 
gemensam mening åt diskussionsämnena – också skulle kunna vändas till en nackdel, särskilt om någon 
i gruppen är så dominant att andra viktiga aspekter inte tillåts komma fram [47]. Detta var dock inte 
upplevelsen hos vare sig författaren, samtalsledaren eller observatören (transkriberaren).  En svaghet 
kan dock vara att urvalet av fokusgruppsdeltagare inte varit representativt för hela personalen. Urvalet 
gjordes för att få spridning i ålder, tid i yrket, kön och förändringsbenägenhet men styrdes också av 
tillgänglighet vid tidpunkterna för intervjuerna. Det går inte att bortse från att författarens närvaro har 
påverkat dialogen. Denna risk har dock setts som relativt liten, då författaren inte har någon formell 
maktställning gentemot någon av informanterna och ingen av dem står i beroendeställning till denne. 
Författaren har också suttit helt tyst under samtalen. Värdet som författaren har funnit för tolkningen i 
att kunna lyssna, lägga märke till tonfall, pauseringar, kroppsspråk med mera har bedömts motivera 
denna risk. Metoden har diskuterats med handledare.   
 

Förslag till fortsatt forskning 
 
Hur man genomför framgångsrika förbättringsarbeten för ökad patientmedverkan är ett fortsatt 
föremål för forskning. Det som väckt författarens största intresse är vilka aktiviteter i sådana 
förändringar som uppskattas som mest värdeskapande för personalen, och som därigenom kan facilitera 
förbättringsarbeten. En studie som mer direkt belyser frågan om införande av organisatoriska 
strukturer som uppfattas värdeskapande för personalen i samband med förbättringsarbeten syftande 
till att öka patientdelaktigheten vore intressant. Om en sådan studie visade att sådana strukturer kunde 
bidra till ett positivt utfall skulle detta ge värdefull kunskap inför kommande liknande 
förbättringsprojekt. Vidare skulle forskning om hur man skapar hållbarhet i förbättringsarbete och 
underlättar en bestående kultur vara värdefullt för fortsatt arbete av detta slag.  

 

Slutsatser 

Upplevelsen av införande av personcentrerad vård var allmänt positiv och skiljde sig inte mellan de olika 
yrkesgrupperna. Personal såg värde av ökad patientdelaktighet, bättre framförhållning samt ökad 
samstämmighet och samhörighetskänsla med ett personcentrerat arbetssätt. Det fanns i denna studie 
utmaningar som traditionella strukturer – däribland skeptiska attityder och organisatoriska faktorer 
samt brist på träning och utbildning. Det fanns en svaghet i att det rådde en osäkerhet kring rutiner och 
arbetsmetoder och att arbetsmetoden var beroende av vilka personer som ingick i mikrosystemet vid 
varje given tidpunkt. Att projektet ändå var väl förankrat var en styrka, liksom organisatoriska 
förändringar som underlättade införandet av personcentrering och samtidigt i sig uppfattades som 
positiva av personalen. Att från början engagera läkare i införandet av personcentrerad vård kan vara 
en viktig framgångsfaktor. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 – Värdekompassen 
 
 
 

 
  

Förväntade 
effekter av 

person-
centrering

Funktionellt hälsostatus
NYHA-klass
6 minuters gångsträcka

Tillfredsställelse
Delaktighet

Kostnader
Vårdtider
Återinläggningar

Kliniska mått
Följsamhet till riktlinjer
Adekvat hjärtsvikts-
medicinering
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Bilaga 2 – Driverdiagram 
 
 
 
 
 

 
 
  

Vad krävs för att kunna
bedriva personcentrerad
vård?
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Bilaga 3, sid 1 – patientinformation 
 

Välkommen till avdelning 1 – avdelningen för medicin- och hjärtsjukdomar 

När	du	kommer	till	avdelningen	får	du	träffa	en	sjuksköterska	och	en	undersköterska.	Dessa	
har	ett	kortare	samtal	med	dig	och	som	regel	tas	vissa	kontroller	i	direkt	anslutning	till	
ankomst,	exempelvis	blodtryck,	puls	och	temperatur.	

Dagen	efter	ankomst,	eller	den	första	vardagen	på	avdelningen,	har	vi	(läkare,	sjuksköterska	
och	undersköterska)	ett	längre	samtal	med	dig	för	att	tillsammans	göra	upp	en	plan	för	din	
vårdtid.	Vi	tänker	oss	att	du	själv	är	huvudpersonen	i	arbetet	med	att	göra	denna	plan.	I	
vårdplanen	anges	även	preliminärt	hemgångsdatum.		

Vi	skriver	ner	vårdplanen	och	du	får	den	med	dig	för	att	kunna	följa	förloppet	och	som	stöd	
att	genomföra	din	del	av	planen.	Planen	uppdateras	vid	behov.		

När	du	åker	hem	från	sjukhuset	får	du	i	samband	med	utskrivningssamtal	med	dig	den	sista	
versionen	av	vårdplanen	som	skriftlig	information	om	vad	som	hänt	under	vårdtiden,	vad	
som	ska	hända	framöver,	vem	du	ska	kontakta	vid	behov	och	vad	du	behöver	tänka	på.	

Om	du	har	kommit	till	avdelningen	en	helg	och	skrivs	ut	innan	det	blir	vardag	eller	
nästkommande	vardag,	kommer	du	få	ett	utskrivningssamtal	och	ett	
utskrivningsmeddelande	på	vanligt	sätt.		

Som	regel	tas	blodprover	varje	morgon,	ofta	klockan	06.	Andra	kontroller	ca	klockan	07,	
rond	börjar	ca	klockan	09.	Resultat	av	prover	meddelas	snarast	om	dessa	innebär	att	vi	
måste	göra	någonting	direkt	på	grund	av	svaren,	annars	vid	lämpligt	tillfälle.		

Du	kan	själv	alltid	fråga	om	prov-	och	undersökningssvar	och	då	svarar	vi	på	detta	så	snart	vi	
kan.	På	grund	av	att	arbetsbelastningen	inom	akutsjukvården	varierar	så	kan	vi	dock	inte	
alltid	informera	med	en	gång.		

I	samband	med	utskrivningen	ges	alltid	en	sammanfattande	information	om	vården	och	
undersökningsresultat	såväl	skriftligt	som	muntligt.	

Sjuksköterskor	och	undersköterskor	på	avdelningen	jobbar	treskift.	Varje	arbetslag	går	runt	
och	hälsar	på	dig.	

När	det	är	tid	för	utskrivning	kan	det	hända	att	du	får	sitta	i	matsalen	i	väntan	på	
utskrivningssamtal	med	läkaren.		

Vi	tar	gärna	del	av	dina	funderingar	och	tankar	om	din	vårdtid	för	att	kunna	ge	dig	bästa	
möjliga	vård	och	för	att	du	ska	känna	dig	delaktig	och	trygg	under	vårdtiden	och	efter	
hemgång.		
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Bilaga 3 – sid 2 – frågor inför samtal 
	

	

Att	tänka	igenom	inför	samtal	med	läkare,	
sjuksköterksa	och	undersköterska 

	
• Vilken	är	anledningen	till	att	du	är	på	avdelningen?		

	
	
• Hur	påverkar	ditt	hälsotillstånd	ditt	dagliga	liv?	

	
	
• Vad	förväntar	du	dig	av	vårdtillfället?		

	
	
	

• Hur	kommer	det	att	fungera	för	dig	efter	hemgång?	
	
	
• Övriga	frågor/funderingar?	
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Bilaga 4 – PDSA-test arbetsmetoden 
 
 
 

 
  

Way to work and guide for 
questions and 
documentation of careplan
during hospital stay were 
designed

First tested for a week 
in half of the 
department by staff 
from the project group

Better informed patients
Fewer calls from patients beds
to staff
Better contact with municipal 
Healthcare
Stronger sense of coherence 
within the staff

Decision to go forward, 
since acceptance for the 
project was high.
Decision to education of 
All staff members.
Design of new method for 
documentation.
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Bilaga 5 – Personalinformation 
 

Hur jobbar vi med PCV på avd. 1? 

 

Vid ankomst till avdelningen får patienten skriftlig information om 
personcentrerad vård och ett papper med frågor för att förbereda sig 
inför samtalet. På detta finns även utrymme för patienten att skriva ner 
svar på dessa frågor och egna frågor. 

Varje morgon kl. 09:10 samlas all personal för ett så kallat pulsmöte 
på expeditionen. Då går vi igenom vilka som arbetar, vilka nya 
patienter som kommit in och vilka som planeras hem. 

Här planerar vi även vilka som skall ha fördjupat inskrivningssamtal 
under dagen. Planen är att man skall utföra detta samtal första 
vardagen efter ankomst till avdelningen.  

Samtalet utförs på en expedition för att skapa goda förutsättningar för 
ett jämlikt samtal. Patienten blir en mer självklar del i teamet då denne 
inte ligger i sängen. Man kan då även behålla sekretessen på ett bättre 
sätt.  

Om patienten inte har möjlighet att förflytta sig till en expedition av 
olika anledningar kan samtalet utföras på rummet. Man får då be en 
ev. medpatient att lämna rummet under samtalet. 

Ett samtal tar ca 15–20 minuter. 

Vid samtalet (berättelsen) medverkar läkare, sjuksköterska, 
undersköterska och självklart patienten.  

En viktig del i samtalet är patientens upplevelser om varför man kom 
till sjukhus, hur man har det hemma och vad man har för 
förväntningar på vården. (partnerskapet) 

Vi gör tillsammans en skriftlig plan (dokumentationen) om patientens 
upplevelser, planerade undersökningar och mål för vårdtiden.  
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Här anger man också ett planerat hemgångsdatum.  

Detta dokument delas sedan ut till patienten. 

Under vårdtiden uppdateras dokumentet och en ny version delas ut till 
patienten.  

Detta dokument används sedan som utskrivningsmeddelande. 

 

På våra tavlor på våra expeditioner har vi magneter som sätts upp när 
samtalet är utfört, vi skriver även det datum då samtalet utfördes.  

De patienter som skall ha samtal rondas ej på traditionellt vis utan 
samtalet blir ronden. 

Har man ett planerat utskrivningsdatum blir även kontakten med 
kommunen enklare och man börjar planera i ett tidigare skede. 
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Bilaga 6 – Vårdplan 
 
Vårdplan avdelning 1, medicinkliniken Växjö 
 
 
 
 
Problem:   Varför sökte jag vård? 
 
 
 
Mål: 
 
 
 
Provtagning/tester Resultat av provtagningar/undersökningar: 
 
 
 
Bedömning: 
 
 
 
Planering: 
 
 
 
Läkemedel: 
 
 
 
Utskrivningsplanering: Planerad hemgångsdag: 
  Vart vänder jag mig med eventuella frågor efter utskrivningen? 
 
 
Egenvårdsuppgift: 
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Bilaga 7 – Intressentanalys 
 

Intressentanalys för projektet ”Att införa personcentrerad vård på 
hjärtavdelningen i Växjö” 
 
Kärnintressenter har beslutande och/eller drivande roller i projektet. Primärintressenter är de 
som berörs mest av projektet och det som projektet syftar till att genomföra. De bör därför 
beredas möjlighet att i hög grad påverka projektet.  Sekundärintressenter berörs i nuläget inte 
direkt av projektet. Attityden hos de olika grupperna bedöms i projektets olika faser; 
F=Förberedelsefas, G=genomförandefas, Ö=överlämnandefas. 
 

 

Kategori av 
intressent (kärn-, 
primär samt 
sekundär) 
 

 

Påverkar 
projektet 

 
Trolig attityd till 
projektet 

 
Påverkas av 
projektet 

Verksamhetschef 
(kärnintressent) 
 

Godkänner 
projektet. Beviljar 
ytterst att resurser 
tillsätts. 

F: välvillig, nyfiken. 
Något avvaktande 
G: som ovan.  
Ö: Positiv 

Står som ytterst 
ansvarig för 
verksamheten. Om 
projektet lyckas 
innebär det mycket 
positivt för kliniken. 
Regionen kommer 
enligt planen att 
under 2017 
breddinföra 
personcentrerad vård. 
Om vi då har ett gott 
exempel och 
erfarenhet av att göra 
det kommer 
breddinförandet att 
underlättas 
väsentligt. Omvänt 
kan att misslyckat 
försök försvåra 
breddinförandet. 

Styrgrupp för projektet 
(inkluderar VC, 
avdelningschef, 
sektionsansvarig 
överläkare och 
sekreterarchef. 
 

Bidrar med 
resurser. Har 
intresse av hur 
projektet 
fortskrider. Kan 
tillse att 
projektgruppen får 
tid att jobba 
tillsammans för att 
testa arbetssättet. 

F: Positiv 
G: Kan uppstå 
konflikter mellan 
projektets krav och 
den löpande 
verksamheten. 

Som ovan. 
Kan innebära positiva 
effekter på 
medarbetarna om 
projektet förlöper väl. 
Kan bli slitningar i 
personalen pga. 
rädsla för förändring. 
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Projektledare 
(kärnintressent) 
 

Styr och planerar 
projektet 
tillsammans med 
projektgruppen. 
Entusiasmerar och 
driver denna. Har 
bildat 
projektgruppen 
med styrgruppens 
godkännande. 
Lägger ner tid som 
tas från annat 
arbete. Ser till att 
tidsplanen hålls.  

F: Entusiastisk. 
G: Risk att drabbas 
av trötthet och 
uppgivenhet. 
Ö: Nöjd 

Viktigt för att nå 
målet att förändra och 
förbättra en struktur 
som känns förlegad. 
Kommer att vara 
otroligt nöjd med att 
ha lyckats 
entusiasmera 
medarbetare och 
kollegor att 
genomföra en 
omfattande 
kulturförändring. 

Läkare på 
hjärtsektionen 
(primärintressenter) 

Styr den dagliga 
vården av 
inneliggande 
hjärtpatienter. Är 
alla 
nyckelpersoner för 
att få projektet att 
kunna fungera 
efter leverans.  

F: skiftande, en del 
positiva, nyfikna, 
andra avvaktande, 
någon misstroende. 
G: som ovan. 
Ö: Sannolikt mer 
positiva. 

Kan vara utmanande 
att ändra arbetssätt 
och sätt att tänka/ 
förhålla sig till 
arbetsuppgifterna. 
Inte helt lätt process 
att gå igenom. Kan 
innebära förenklat 
arbete när det är på 
plats. 

Sjuksköterskor på 
hjärtavdelningen 
(primärintressenter) 
 
 
 

Behöver arbeta 
enligt ett nytt 
koncept och med 
nytt synsätt.  

F: Mest nyfikenhet 
G: kan bli skiftande. 
Alla intresserade ssk 
kunde inte vara med 
i gruppen. Risk för 
splittring? 
Ö: sannolikt positiv. 

Ökad delaktighet, 
smidigare process. 
Mer teamwork. 

Undersköterskor på 
hjärtavdelningen 
(primärintressenter) 
 
 
 

Är de som är 
närmast 
patienterna. Bidrar 
med input och 
kommunikation 
med patienterna.  

F: Mest nyfikenhet. 
G: Sannolikt positiv. 
Kan bli konflikt 
mellan att lägga tid 
på omvårdnad 
kontra vara med på 
utvidgade 
inskrivningssamtal. 
Ö: troligen mycket 
positiv 

Undersköterskornas 
roll kommer att 
förstärkas genom att 
de får en mer aktiv 
del i planeringen av 
vården för 
patienterna. 

Patienterna på 
avdelningen 
 
 
 

Kommer att vara 
en aktiv 
medskapare i 
vården av dem 
själva. Två 
personer med 
patienterfarenhet 
är med i 
projektgruppen.  

F: Positiv 
G: Positiv 
Ö: positiv 

Patienterna kommer 
att känna sig mer 
delaktiga, bättre 
bemötta, mer 
välinformerade och 
mer förstådda. De 
kommer att ha bättre 
underlag för att fatta 
beslut om och ta 
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ansvar för fortsatt 
hanterande av ohälsa. 

Närstående 
(primärintressenter) 

Kopplas in i 
genomförandet 
och kommer att få 
en förstärkt roll 
som resurs i 
vårdprocessen.  

F: positiv 
G: positiv 
Ö: positiv 

Kommer att få en 
bättre förståelse av 
vården och sina 
närstående sjuka. 

Andra avdelningar 
inom medicinkliniken 
(sekundärintressenter) 
 
 
 

Kommer att 
informeras 
fortlöpande. 
Kommer att få 
genomföra 
liknande 
förbättringar. 

F: avvaktande 
G: positiv 
Ö: blandade 
attityder 

Kommer att förstå 
mer och mer vad 
personcentrerad vård 
innebär. Kommer 
sannolikt att få en 
ökad vilja till 
förbättringsarbete 
och nytt arbetssätt.   

Andra chefer inom 
kliniken 
(sekundärintressenter) 

Kan bidra med 
åsikter, feedback, 
tankar, idéer. Kan 
uttala sig positivt 
(eller negativt) om 
projektet 

F: positiv 
G: positiv. Kanske 
tankar om att också 
vilja göra det 
snarast. 

Kommer att få 
exempel på hur det 
kan genomföras.  

Andra kliniker inom 
Region Kronoberg. 
(sekundärintressenter) 

Input, tankar idéer. 
Finns liknande 
mindre försök. 

F: avvaktande, 
nyfikenhet 
G: nyfikenhet 
Ö: nyfikenhet 

Kommer att få 
genomgå liknande 
förändringar. Kan 
lära av det vi gör.  
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Bilaga 8: kommunikationsplan 
 

Kommunikationsplan för projektet ”Att införa personcentrerad vård på 
hjärtavdelningen i Växjö” (februari 2016) 
 
 
Vem? 
 

 
Varför? 

 
Vad? 

 
Hur? 

 
När? 

 
Ansvar? 

Projektgrupp
en  

Coacha/utbilda/
utvärdera 

Syfte, mål, 
tillvägagån
gssätt 

Upprepade 
möten. (1 
gg/vav) 
Förstudie.  
 
Driverdiagram.  
Design av 
PDSA-hjul 
Projektplan  

 
Pågår, 
klart 6 
april 
6 april 
6 april 
maj 

Projektledare 

Patienter på 
avdelningen 
/ närstående 

Ge information 
om nya rutiner 

Informatio
nsblad  

Författas av två 
projektgruppsme
dlemmar 

6 april En ssk och en 
läkare i 
projektgruppen 

Verksamhets
chef 

Skapa 
legitimitet, 
tilldela resurser 

Info i 
styrgrupps
möten 

Återkommande 
återkoppling 

Första 
mötet 
februa
ri. 
Möten 
1 
gg/må
nad 

Projektledare 

Andra chefer 
inom 
medicinklini
ken 
 
 

Förståelse Informatio
n 

Infomejl.   april Projektledare 

Ledningsgru
pp med klin 

Samverkan/dela
ktighet 

Syfte och 
mål 

Info på 
ledningsgrupps
möte 

16 feb Projektledare 

Personal 
hjärtavdelni
ng 

Samverkan/dela
ktighet 

Utbildning 
i ämnet  

Information på 
klinikdagar 

maj Projektsgrupps
deltagare 
Extern 
föreläsare  

Läkare 
hjärtsektione
n 

Samverkan/dela
ktighet 

Syfte och 
mål. 
Förståelse 
för ämnet 

Info vid 
sektionsmöte  

9 
mars 

Projektledare  

Övriga 
läkare 
medicinklini
ken 

Förståelse Syfte och 
mål. 
Förståelse 
för ämnet 

Info på möte och 
interna 
klinikdagar 

April 
till 
maj 

Projektledare 
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Utvecklings
enheten 
inom 
regionen 

Kännedom, 
input, dela med 
oss av 
erfarenheter 

Beskrivnin
g av hur 
projektet 
fortskrider. 
Erfarenhet
er 

Central grupp 
som ska 
förbereda för 
breddinförande 
av 
personcentrerad 
vård i regionen 

Våren 
16 
och 
framö
ver 

Projektledare 
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Bilaga 9 – patientenkät 
 

Vad tyckte du om vården på avdelning 1? 
 

Vi vill att ni som vårdas hos oss ska känna er delaktiga. Vi är därför mycket tacksamma om 
du vill svara på enkäten genom att ringa in den siffra som stämmer bäst med påståendet.  Om 
du vill lämna ytterligare synpunkter så använd gärna baksidan! 
 
Datum:  __________ 
 
Kön: Kvinna ☐   Man ☐   Annat ☐  
 
Jag fick tillräckligt med avskildhet när jag och personalen pratade om mitt tillstånd och min 
behandling. 
 
Stämmer inte alls                  Stämmer till fullo 
 

1 2 3 4 5 6 
 
Jag kände mig delaktig i beslut om min vård och behandling, så mycket som jag önskade. 
 
Stämmer inte alls                  Stämmer till fullo 
 

1 2 3 4 5 6 
 
Jag fick tillräcklig information om mitt hälsotillstånd. 
 
Stämmer inte alls                  Stämmer till fullo 
 

1 2 3 4 5 6 
 
Jag kände att jag var minst lika viktig som personalen (läkare, sjuksköterskor, 
undersköterskor) i uppgiften att förbättra min hälsa. 
 
Stämmer inte alls                  Stämmer till fullo 
 

1 2 3 4 5 6 
 

 
Jag kände att personalen tyckte att det jag berättade var viktigt. 
 
Stämmer inte alls                  Stämmer till fullo 
 

1 2 3 4 5 6 
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Bilaga 10 – intervjuguide 
 
Inledning 
 
Moderator,	presentation	av	mig,	samt	de	observatörer	som	finns	i	rummet.		

Mona	Öhrn	

Håkan	Sjöstrand	

……………	

…………….	

	

Samtalet	kommer	att	spelas	in,	skrivas	ner	ordagrant	och	analyseras.	Resultatet	kommer	att	
användas	i	Håkans	studie/	masteruppsats.	Ni	kommer	att	vara	anonyma.		

Min	roll	är	att	vara	neutral;	alla	åsikter	är	intressanta,	finns	ej	rätt	eller	fel.	Ni	pratar	med	varandra.	
Har	ni	några	frågor?	

Syftet	med	samtalet	är	att	få	reda	på	era	”erfarenheter	knutna	till	införande	av	personcentrerad	vård	
på	hjärtavdelning”,	dvs	

Hur	har	ni	upplevt	förbättringsarbetet?		

Dess	styrkor	och	svagheter,	när	det	gäller	

• arbetssätt		
• införande	

Fördjupande	frågor:	

• Upplever	du	att	patienternas	delaktighet	ökat?	
• Har	förbättringsarbetet	skapat	värde?	
• Vilka	utmaningar	fanns?	
• Har	din	attityd	till	förbättringsarbete	ändrats?	Hur?	

	 	

Slutfråga:	Är	det	någon	som	har	något	ytterligare	att	tillägga?	
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Bilaga 11 – etisk egengranskning 
 
	
BLANKETT	FÖR	ETISK	EGENGRANSKNING	AV	EXAMENSARBETEN	VID	HHJ	
Datum:	2016-09-12	
Examensarbetets	titel:	Erfarenheter	knutna	till	införande	av	personcentrerad	vård	på	hjärtavdelning.	
Student/studenter:	Håkan	Sjöstrand	
Handledare: Kristina Areskoug Josefsson   
 
Denna blankett är ett hjälpmedel för studentens egen granskning av etiska frågeställningar knutna till sitt 
examensarbete. Avsikten är att studenten och handledaren går igenom detta tillsammans och gemensamt 
fastställer hur de etiska problem som identifieras ska hanteras. 
Hur det därutöver hanteras – t.ex. om det ska biläggas till examinator eller ej – bestäms i respektive 
utbildningsprogram. 
När ett examensarbete ska genomföras är det viktigt att reflektera över etiska frågeställningar som kan uppstå 
genom hela projektet. Nyttan av projektet (studenten lär sig metoder, producera ny kunskap) måste vägas mot de 
risker som kan uppstå, och riskerna ska vara mycket små. Examensarbeten vid Hälsohögskolan i Jönköping ska 
hålla samma etiska standard som gäller för forskning, även om Etikprövningslagen (EPL) uttryckligen endast gäller 
forskning. Det finns två typer av studier som normalt inte räknas till forskning, och som måste hanteras speciellt. 
Det ena är studentuppsatser, och det andra är kvalitets- och förbättringsstudier inom ramen för vård och omsorg. 
Gränsdragning mellan forskning och dessa båda berörs inledningsvis under A och B. Del C hanterar vad som faller 
under Etikprövningslagen och del D hanterar övriga etiska frågeställningar som är viktiga vid genomförandet.  
Forskning som faller under EPL måste prövas av regional etikprövningsnämnd. Även om den inte faller under lagen 
men då det finns en forskningsetisk problematik som behöver belysas så kan det vara lämpligt att skicka in 
ansökan om rådgivande granskning i etikprövningsnämnd (EPN) eller forskningsetisk kommitté. Vill man i senare 
skede publicera, så kan detta annars bli omöjligt.  
 
Detta är en blankett som används på prov under läsåret 2015/2016. Har du synpunkter kontakta Forskningsetiska 
kommitténs sekreterare.  
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DEL A: Är detta forskning? 
 
Del A syftar till att avgöra om studien avser vara forskning. Examensarbeten räknas normalt inte som forskning, 
och kan då inte heller tas upp av EPN. Under vissa omständigheter kan dock examensarbeten vara forskning, 
nämligen om de  

i) syftar	till	vetenskaplig	publicering,		
ii) ii)	har	en	vetenskapligt	genomarbetat	frågeställning	och	en	design	som	kan	besvara	densamma	(inkl.	

power),	samt		
iii) leds	av	forskare	inom	området	antingen	som	del	av	större	projekt	eller	med	forskare	som	handledare.	

Alla	dessa	tre	bör	uppfyllas	för	att	studien	ska	betraktas	som	forskning	och	kunna	hanteras	i	EPN.		

Är detta forskning i dessa tre avseenden?  X           JA   
      NEJ  

 
DEL B: Är det en förbättringsstudie? 
 
Del B syftar till att avgöra om studien är led i hälsovårdens och socialtjänstens kvalitetsarbete. Denna typ av 
studier är inte heller forskning i EPL:s mening utan faller under annan lagstiftning, såsom Hälso- och 
sjukvårdslagen respektive Socialtjänstlagen. För att en studie ska kunna bedömas som en förbättringsstudie ska 
den  

i) göras	på	verksamhetens	uppdrag,	och		
ii) data	ska	hanteras	i	enlighet	med	dessa	lagar,	inklusive	sekretess.	

Hur de etiska problemen hanteras kan granskas i den lokala forskningsetiska kommittén.  
Görs studien som ett led i förbättringsarbete i denna mening? X            JA   
          NEJ  
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DEL C: Innehåller studien sådant som faller under Etikprövningslagen? 
 
Frågorna i Del C syftar till att undersöka om din studie har sådana etiska problem som om det vore forskning skulle 
krävt prövning i EPN. 
	 	 Ja	 Tvek-

samt	
Nej	

1	 Avser	 studien	 att	 behandla	 känsliga	 personuppgifter	 enligt	 PUL,	 dvs	 vid	 något	 skede	
länka	 till	 en	 person	 och	 där	 uppgifterna	 avslöjar	 ras	 eller	 etniskt	 ursprung,	 politiska	
åsikter,	 religiös	 eller	 filosofisk	 övertygelse,	 medlemskap	 i	 fackförening,	 hälsa	 eller	
sexualliv.		

	 	 	x	

2	 Avser	studien	att	behandla	personuppgifter	som	avser	lagöverträdelser	som	innefattar	
brott,	 domar	 i	 brottmål,	 straffprocessuella	 tvångsmedel	 eller	 administrativa	
frihetsberövanden.	

	 	 x	

3	 Innebär	 undersökningen	 ett	 fysiskt	 ingrepp	 på	 forskningspersoner	 (även	 sådant	 som	
ingår	i	gängse	rutiner,	men	också	är	del	i	forskningen)	

	 	 x	

4		 Är	syftet	med	undersökningen	att	fysiskt	eller	psykiskt	påverka	forskningspersonerna	
(ex	behandla	övervikt).	

	 	 x	

5	 Innebär	undersökningen	uppenbar	risk	för	skadlig	påverkan	(4§2	2003:460)	(ex.	risk	för	
fysiska	skador	eller	risk	att	väcka	traumatiska	minnen	till	liv)	

	 	 x	

6	 Används	biologiskt	material	som	kan	härledas	till	en	identifierbar	individ	eller	avliden	
människa	(ex	blodprov	eller	vävnadsprov).	

	 	 x	

7	 Kan	 frivilligheten	 ifrågasättas	 (ex	utsatta	grupper	såsom	barn,	personer	med	kognitiv	
nedsättning	och	psykisk	 funktionsnedsättning,	eller	personer	 i	beroendeställning	som	
patienter	eller	studenter	i	förhållande	till	försöksledaren).	

	 	 x	

8	 Kommer	 personer	med	begränsad	 autonomi	 engageras	 (t.ex.	 personer	med	 kognitiva	
svårigheter,	underåriga)	där	förståelsen	för	innebörden	av	samtycket	är	begränsat?	

	 	 x	

9	 Innebär	 undersökningen	 att	 informerat	 samtycke	 inte	 kommer	 att	 inhämtas	 (d.v.s.	
forskningspersonerna	kommer	inte	att	få	full	information	om	undersökningen	och/eller	
möjlighet	att	avsäga	sig	ett	deltagande)?			

	 	 x	

 
Om någon av frågorna 1–9 besvaras Ja eller Tveksamt, och om det är forskning enligt A, ovan, så ska studien prövas 
vid regional etikprövningsnämnd (EPN). Se www.epn.se.   
Om någon av frågorna 1–9 besvaras Ja eller Tveksamt, och om det genomförs som en kvalitets- eller 
förbättringsstudie, enligt B ovan, så bör ansökan om granskning ställas till lokal Forskningsetisk kommitté. 
Om någon av frågorna 1–9 besvaras med Ja eller Tveksamt, och studien ej godkänns i EPN och inte heller 
genomförs som kvalitets- och förbättringsstudie efter forskningsetisk granskning, så kan studien behöva 
förändras. I nuvarande skick kan den ej genomföras vid HHJ. 
 
DEL D: Andra etiska överväganden 
 
Utöver dessa frågor kan det även finnas etiska problem av annat slag, som kan behöva hanteras och reflekteras, 
och ev. föranleda rådgivande granskning i lokal forskningsetisk kommitté. Del D syftar till att identifiera om 
sådana problem finns. 
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Specifika risker 
 
Risker	 Ja	 Tvek-

samt	
Nej	

10	 Andra	identifierade	risker:		 	 	 x	
	 	 	 	 	
Deltagarval	och	social	utsatthet		 	 	 	
11	 Deltagarna	 tillhör	 en	 extra	 sårbar	 och	 utsatt	 grupp	 i	 samhället	

(minoritetsgrupp).	
	 	 x	

12	 Upprättas	ett	personregister	där	data	kan	kopplas	till	en	fysisk	person?	 	 	 x	
 
Andra förutsättningar 
 
Skriftlig	information	(se	instruktion	på	www.epn.se)	 Ja	 Tvek-

samt	
Nej	

13	 Studien	 beskrivs	 så	 att	 deltagarna	 förstår	 dess	 syfte	 och	 upplägg	 och	 vad	
deltagande	 i	 projektet	 innebär	 (ex.	 antal	 besök,	 projektlängd	 etc.)	 (inga	
fackuttryck,	klar	svenska)	
	

x	 	 	

14	 Alla	faktorer	som	kan	påverka	beslut	om	medverkan	framgår	klart.	 x	 	 	
15	 Det	stämmer	att	informationsbrevet	inte	innehåller	övertalande	formuleringar,	

inklusive	”milt	övertalande”	som	utgår	från	att	personen	ska/bör	ställa	upp	utan	
att	fullt	visa	respekt	för	valet	(ex.	”tack	på	förhand”)	

x	 	 	

16	 Det	 framgår	 att	 vården	 eller	 andra	 insatser	 inte	 påverkas	 av	 beslut	 om	 att	
medverka	eller	avstå	från	medverkan	

x	 	 	

	 	 	 	 	
Frivillighet	 Ja	 Tvek-

samt	
Nej	

17	 Deltagandet	 i	 projektet	 är	 frivilligt	 och	 detta	 framgår	 tydligt	 i	 den	 skriftliga	
informationen	till	patient	eller	forskningsperson.	 x	 	 	

18	 Det	framgår	tydligt	att	deltagare	när	som	helst	och	utan	angivande	av	skäl	kan	
avbryta	 deltagandet	 utan	 att	 detta	 påverkar	 forskningspersonens	
omhändertagande	eller	behandling	eller,	om	studenter,	betyg	etc.	

x	 	
	

	 	 	 	 	
Konfidentialitet	och	deltagarnas	säkerhet	 Ja	 Tvek-

samt	
Nej	

19	 Finns	det	skäl	att	utlova	konfidentialitet	i	projektet?		 x	 	 	
20	 Det	 finns	 rutiner	 för	 att	 garantera	 konfidentialitet	 och	 integritet	 vid	

datainsamlingen	
x	 	 	

21	 Om	konfidentialitet	är	utlovat,	beskrivs	resultatet	på	ett	sätt	så	att	deltagarna	är	
konfidentiella	d.v.s.	de	kan	ej	identifieras	efteråt	(inklusive	små	förutsättningar	
för	s.k.	baklänges-identifikation)	

x	 	 	

	 	 	 	 	
Forskningsresultat	 Ja	 Tvek-

samt	
Nej	

22	 Finns	det	skäl	att	erbjuda	deltagarna	att	få	ta	del	av	forskningsresultatet?	 	 	 x	
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Om någon av frågorna 10–12 (specifika risker) besvaras ja eller tveksamt, eller om 18–22 (andra förutsättningar) 
besvaras nej eller tveksamt så behöver frågan diskuteras tillsammans med handledaren och om tveksamhet 
kvarstår kan rådgivande yttrande inhämtas från forskningsetiska kommittén (se PM om tillvägagångssätt). Beskriv 
hur frågan kommer att hanteras på ett etiskt tillfredställande sätt så att deltagarnas integritet och 
självbestämmande respekteras. 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
Ovanstående frågor är noga genomgångna, sanningsenligt besvarade och diskuterade med handledare. 
  
Ort och datum: Växjö den 12 september 2016 
 
Student 1:  Student 2:   Student 3: 
Håkan Sjöstrand 
 
Handledare: 
Kristina Areskoug Josefsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


