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SAMMANFATTNING
Under de senaste decennierna har det skett en rad organisatoriska förändringar inom vård och
omsorg. En av de stora konsekvenserna av förändringarna är ett utökat hälso- och sjukvårdsansvar för kommunerna i landet. Inom hälso- och sjukvården har det också skett lagförändringar, där bland annat delaktighet lyfts fram tydligare nu. Den här studien syftade därför till
att undersöka hur personer som erhåller hälso- och sjukvård i kommunen uppfattar sin delaktighet i planering, genomförande och uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatser.
Studien omfattar tre olika kontexter; 1) hälso- och sjukvård i ordinärt boende, 2) hälso- och
sjukvård i särskilt boende för äldre samt 3) hälso- och sjukvård i boende inom socialpsykiatrin.
Olika metoder har använts (enkäter i studie 1 och 3 och intervjuer i studie 2) och rapporten är
därför uppbyggd i tre delar.
Resultaten visar dock att delaktighet är viktigt för personerna i samtliga tre kontexter men att
det kan vara svårt att sätta ord på vad delaktighet egentligen betyder. Personer som ingår i
studien ger flera goda exempel på när de känt sig delaktiga, men även det motsatta. Delaktighet
är således en fråga som ständigt är aktuell och som man ständigt behöver arbeta med.
Förkortningar och begrepp (enligt Socialstyrelsens termbank)
Hälso- och sjukvård (HS) = åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador (1 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
Hemsjukvård (HSV) = hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och
som är sammanhängande över tiden. Åtgärder/insatser ska ha föregåtts av vård- och
omsorgsplanering. Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som särskilt boende samt i daglig verksamhet och dagverksamhet. Skilj från öppen vård.
Äldreboende (likställs med särskilt boende för äldre och förkortas ibland SäBo) = boende som
tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av
vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd.
Ordinärt boende (ordet finns med i Socialstyrelsens termbank men utan definition, de hän-visar
till särskilt boende som en insats). I denna studie avser ordinärt boende den bostad som
personen bor i och som inte är ett särskilt boende för äldre eller inom socialpsykiatrin.
(Särskilt) Boende inom socialpsykiatrin = individuellt inriktad insats i form av boende som ges
med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, i detta
fall till personer med behov av stöd i form av socialpsykiatri.
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BAKGRUND
HEMSJUKVÅRD I FÖRÄNDRING
Under de senaste årtiondena har det skett flera förändringar i organiseringen av vård och
omsorg i Sverige. En av de största förändringarna var Ädelreformen som genomfördes den 1
januari 1992 och som innebar att kommunerna fick ett samlat ansvar för långvarig service, vård
och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. Med Ädelreformen följde också
ett kommunalt ansvar för hälso- och sjukvården äldreboendena men också för hemsjukvård i
det ordinarie boendet – om så avtalats. Det gällde sjukvårdspersonal som undersköterskor,
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter och inte läkare (Trydegård,
2012). Det var emellertid endast ett fåtal kommuner som tog över det totala ansvaret för hälsooch sjukvård i det ordinära boendet direkt efter ÄDEL. Tio år efter Ädel tillsatte den dåvarande
regeringen en särskild utredare för att göra en översyn av vård och omsorg om äldre, som visade
på att bristen på samordning gjort att många insatser varit till begränsad eller ingen nytta för
den enskilde. I betänkandet SOU2004:68 ”Sammanhållen hemvård” föreslogs att huvudmannaskapet för hemsjukvården skulle lagligt skulle föras över från landstingen till
kommunerna (läkarinsatser undantagna). Detta avslogs av Kommunförbundet och
Landstingsförbundet. Regeringen klargjorde då (i början på 2000-talet) att man på frivillig väg
ville få till stånd ett enhetligt kommunalt huvudmannaskap för landets hemsjukvård
(Socialstyrelsen, 2008). År 2011 kom nästa betänkande: Kommunaliserad hem-sjukvård (SOU
2011:55) som föreslog att kommunerna skulle ges vidgad befogenhet att tillhandahålla
hemsjukvård. Hemsjukvård skulle då avse alla hälso- och sjukvårdsinsatser i den enskildes hem
– både i ordinärt och särskilt boende – som tillhandahålls av legitimerad personal utom läkare,
samt annan personal med delegation. I dag (år 2019) har nästan alla kommuner (Stockholm
undantaget) övertagit ansvaret för hemsjukvården.

HEMSJUKVÅRD I JÖNKÖPINGS KOMMUN
Uppdragsbeskrivningen, Sammanhållen Hemvård i Jönköpings län, att föra över hemsjukvården från Landstinget till länets kommuner togs fram 2010 och bytte namn under hösten 2011
till Kom Hem – vård, omsorg och rehab nära dig och innebar att Jönköpings län genomförde
en skatteväxling den 1 januari, 2013, då kommunerna, inklusive Jönköpings kommun, övertog
ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende. Inför den kommande kommunaliseringen av
hemsjukvården i Jönköpings län genomfördes en bred och fördjupad baslinjemätning och år
2014 genomfördes en fördjupad uppföljning. Syftet med baslinje-mätningen och uppföljningen
var att undersöka hur vård och omsorg till de personer som är inskrivna i hemsjukvård fungerar
efter en kommunalisering av hemsjukvården. Både bas-linjemätningen och uppföljningen
bestod av; 1) Utdrag från register som utgår från Socialstyrelsens föreslagna indikatorer samt
ifrån landstingets och kommunernas dokumentationssystem, 2) Enkäter till personal som
arbetade i hemsjukvården under tiden för data-insamlingen, 3) Intervjuer med personer som
erhöll hemsjukvård och hemtjänst under tiden för datainsamlingarna. Ambitionen med
uppföljningen var att göra direkta jämförelser mellan år 2012 (före skatteväxlingen) och år 2014
(efter skatteväxlingen) men eftersom systemen för inhämtning av data skiljde sig väsentligt åt
mellan åren så blev jämförelser svårtolkade. Resultaten antydde dock fyra större områden med
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förbättringspotential; 1) Rutiner för inskrivning av hemsjukvårdspatienter, 2) Samverkan och
informationsöverföring mellan hemsjukvård, vårdcentraler och slutenvård, 3) Kompetensutveckling för personal i hemsjukvården samt 4) Patienternas delaktighet i planering av insatser
av hemsjukvården. Denna studie fokuserar på förbättringsområde 4: Delaktighet. Baslinjemätningen år 2012 visade att de äldre personerna som intervjuades önskade större inflytande i
behandlingar som utförs genom att få gehör för egna åsikter. De efterfrågade också bättre
information, exempelvis när det gällde att veta vem och var man vänder sig till vid frågor om
sin hemsjukvård. Dessvärre var det ingen av de intervjuade år 2014, vid uppföljningen, som
upplevde att de varit delaktiga i planeringen av sin hemsjukvård utan snarare tvärtom, att den
”bara kommit”.

DELAKTIGHET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Patientens delaktighet, inflytande och självbestämmande är bärande principer för all vård, och
innebär att man alltid ska utgå från den enskilda personens situation, omständigheter och
önskemål. Delaktighet kan ses som ett sammanfattande begrepp som innebär att den enskilde
ska ha inflytande över sin egen vård och omsorg. Synen på delaktighet har förändrats. Förr
betraktades professionella som experter på orsaker till problem och på åtgärder för att behandla
dem. Med dagens synsätt uppmuntras vård- och omsorgstagare att delta mer i den egna vården
och omsorgen och anses vara expert på sin egna person (Socialstyrelsen, 2015).
Det är också en lagstadgad rättighet som patient. Patientlagen (2014:821) trädde i kraft den 1
januari 2015 och gav en möjlighet att driva på utvecklingen och arbeta mer aktivt med nya
arbetssätt, bemötande och kommunikation för att öka kvaliteten i mötet med patienten. Syftet
var att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Det femte kapitlet handlar helt och hållet om delaktighet och
säger att:
1 § Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med
patienten.
2 § En patients medverkan i hälso- och sjukvården genom att han eller hon själv utför vissa
vård- eller behandlingsåtgärder ska utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar.
3 § Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller
tystnadsplikt inte hindrar detta.
Delaktighet i de beslut som rör personen själv är dock inte bara en rättighet, utan det bidrar
också till positiva effekter, såsom stärkt självkänsla och att personen blir mer nöjd med sin vård.
Det finns emellertid olika tolkningar av innebörden av delaktighet, allt från att personen själv
fattar beslut om insats till att den professionelle fattar beslut om insats efter förhandling med
personen. Patienten har inte heller någon formell rätt att själv besluta om åtgärd, men hen har
rätt att bli väl informerad och ha ett reellt inflytande över processen (Socialstyrelsen, 2015).
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Detta gäller för all hälso- och sjukvård. I denna rapport studeras delaktighet i hälso- och
sjukvård inom tre kommunala områden; 1) ordinärt boende, 2) särskilt boende för äldre samt
3) boende inom socialpsykiatrin.

SYFTE
Syftet med denna studie är att undersöka hur personer som erhåller hälso- och sjukvård i
kommunen (ordinärt boende, särskilt boende för äldre samt; boende inom socialpsykiatrin)
uppfattar sin delaktighet i planering, genomförande och uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatser.

METOD
DATAINSAMLING OCH ANALYS
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I ORDINÄRT BOENDE
En enkät skickades ut till ett urval av hemsjukvårdspatienter i Jönköpings kommun i början på
maj 2017. Vid den tiden var 912 personer inskrivna i hemsjukvården i ordinärt boende, varav
626 var inskrivna av sjuksköterska (vård) och 286 av sjukgymnast/fysioterapeut/arbetsterapeut
(rehabilitering).
Ett slumpmässigt urval av 305 (185 vård och 120 rehab (60/60)) hemsjukvårdspatienter gjordes.
Till dessa slumpmässigt utvalda personer skickades enkäten i pappersform med frankerat
svarskuvert och information om studien (Bilaga 1). Deadline för svar sattes till 12 juni. Ingen
påminnelse planerades. Vid datumet för deadline hade 147 svar inkommit. Det var 11 personer
som hade avlidit. Svarsfrekvensen var därmed 50%, vilket får anses tillfredsställande (även om
den är i lägsta laget) vid undersökningar av den här typen av målgrupp, men måste beaktas i
tolkningen av resultaten.
HÄLSO-OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILDA BOENDEN I SOCIALPSYKIATRIN
Under november 2018 skickades en enkät (Bilaga 2) ut till samtliga boenden inom socialpsykiatrins särskilda boenden (korttidsplatser exkluderade). Enkäten förmedlades via enhetschefer på boenden. Vid den tiden var 154 personer inskrivna i hemsjukvården varav 139 var
inskrivna av sjuksköterska (vård), 36 av sjukgymnast/fysioterapeut (rehabilitering) och 105 av
arbetsterapeut (rehabilitering). Till dessa personer förmedlades enkäten i pappersform med
frankerat svarskuvert och information om studien. Deadline för svar sattes till 7 november. En
påminnelse gjordes genom mail till enhetschefer för boenden. Vid datumet för deadline hade
39 svar inkommit. Svarsfrekvensen var därmed 25%, en mycket låg svars-frekvens vilket måste
beaktas i tolkningen av resultaten.

ANALYS AV ENKÄTSVAR
De kvantitativa delarna av enkäten analyserades med deskriptiv och jämförande statistik, Chitvå, t-test och Anova, i IBM SPSS, version 24, när det gäller enkäten till HS i ordinärt boende.
För enkäten till boende i socialpsykiatrin var svarsfrekvensen betydligt lägre (25%) och med
lågt n. Dessa svar presenteras därför enbart deskriptivt, och resultaten måste tolkas med för6

siktighet. Ett icke-parametriskt test, McNemar, genomfördes för att undersöka skillnaden
mellan upplevd delaktighet och uppfattning av vikten av delaktighet i planering, genomförande
och uppföljning. De öppna svaren med fritext, i enkäten till personer i ordinärt boende,
analyserades med manifest innehållsanalys. I resultatdelen redovisas vissa citat för att belysa
kategorierna. Långa svar har ibland kortats ner till kortare citat. Då redovisas de med punkter
före och/eller efter citatet, för att belysa att det är taget ur ett längre svar. De öppna svaren med
fritext, i enkäten till särskilda boende i socialpsykiatrin var mycket få, och kortfattade och det
genomfördes ingen analys av dessa. Svaren redovisas för att belysa exempel på upplevelse av
god respektive bristande delaktighet.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILDA BOENDEN FÖR ÄLDRE
För patienter med hemsjukvård i särskilda boende för äldre genomfördes kvalitativa
djupintervjuer. Intervjuerna genomfördes av två forskningssjuksköterskor, anställda vid
Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan, under maj och augusti 2018. Ett slumpmässigt urval
av 10 äldreboende gjordes och ansvariga chefer vid dessa äldreboende kontaktades och
informerades om studien. De ombads tillfråga lämpliga (personer med insatser från hälso- och
sjukvården, samt med förmåga att genomföra en längre intervju) personer för intervju. När en
person samtyckt till intervju förmedlades deras kontaktuppgifter till forskningssjuksköterskorna, som tog kontakt med de tillfrågande personerna. De informerades igen och skrev under
ett informerat samtycke (Bilaga 3). Totalt genomfördes 15 intervjuer med 8 kvinnor och 7 män
i åldrarna 71 till 99 år. Samtliga deltagare har enligt enhetschefen i boenden beviljats
hemsjukvård i olika omfattning. Vilken typ av hemsjukvård intervjuinformanterna får var dock
inte i förhand känt för forskningssjuksköterskorna. Intervjuguiden innehåll frågor om hur
deltagarna upplevde delaktighet i olika situationer samt vilken betydelse delaktighet hade för
dem (Bilaga 4).

ANALYS AV INTERVJUER
Analysen av intervjuerna gjordes i flera steg. Först lästes intervjutranskriptionerna ett par
gånger för att få en bild av vad intervjuerna handlade om. Vid detta stadie gjordes noteringar
vid sidan om, som fokuserade på informanternas manifesta svar till frågorna. Här har citat också
identifierats, som handlar om explicita uttalanden om personernas upplevda grad av delaktighet
i planering, genomförandet och uppföljningen av hälso- och sjukvården, samt huruvida
personerna ville vara delaktiga.
Det blev tydligt vid första analyssteget att intervjupersonerna reflekterade olika mycket på
begreppet delaktighet och att en manifest innehållsanalys inte var tillräcklig för att förstå
informanternas erfarenheter. För att komma djupare i intervjuerna analyserades intervjuerna
igen, med syfte att studera specifika situationer och exempel som beskrevs i intervjun samt hur
personerna pratade om dessa. Vid denna andra analysfas analyserades intervjun som en helhet,
där olika situationer kunde också kopplas till uttalanden om delaktighet eller brist på
delaktighet. Jämförelser mellan olika intervjuer kunde också göras. Genom att analysera det
latenta innehållet av intervjuerna kunde en mer nyanserad bild på informanternas upplevda
delaktighet komma fram.
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RESULTAT
RESULTAT ENKÄTER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I ORDINÄRT BOENDE
Det var 66 män och 81 kvinnor som svarade på enkäten avseende hälso- och sjukvård i ordinärt
boende. Medelåldern var 77 år (median 80). Den yngsta personen var 31 år, och den äldsta 99
år. Tendensen var att det var fler män i den yngsta gruppen, och fler kvinnor i den äldsta
(X2=5.2, p = 0,074), se Tabell 1.
Tabell 1. Fördelning av ålder och kön bland respondenterna i ordinärt boende.
Ålder / Kön
Man
Kvinna
Under 65 år

14

7

65 - 79 år

23

28

80 år och över

29

46

Överlag skattar deltagarna sin delaktighet över mittvärdet: planering (3,75), genomförande
(3,94) och uppföljning (3,77), men de skattar vikten av delaktighet som högre i samtliga steg:
planering (4,65), genomförande (4,76) samt uppföljning (4,69). Det vill säga att personerna
upplever det som mer viktigt att vara delaktig, än vad de faktiskt upplever i dag (se figur 1).
Denna skillnad är statistiskt säkerställd både för planering (t=-6,922, p <0,001), för genomförande (t=-7,154, p < 0,001) samt för uppföljning (t=-6,931, p < 0,001). Det finns ingen
signifikant skillnad mellan de olika åldersgrupperna, men en tendens till att den äldsta
åldersgruppen skattade vikten av att vara delaktig i genomförandet högre (F=284, p = 0,062).
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Grad vid
planering

Viktigt vid
planering?

Grad vid
Viktigt vid
genomförande genomförande?

Grad vid
uppföljning

Viktigt vid
uppföljning?

Figur 1. Upplevelsen av grad av delaktighet, samt skattning av hur viktigt det är att vara delaktig
i de olika stegen. Avser hälso- och sjukvård i ordinärt boende, N = 147.
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Tabell 2 redovisar hur många som skattat 1, 2, 3… och så vidare. Inte heller här fanns det
någon skillnad mellan de olika åldersgrupperna (medianvärdet var 4 för samtliga kategorier
av upplevd delaktighet, och 5 för samtliga kategorier avseende vikten av att vara delaktig).
Tabell 2. Grad och vikt av delaktighet i ordinärt boende –
antal och andel som svarat de olika stegen.
1
2
3
4
5

6

(N/%)

(N/%)

(N/%)

(N/%)

(N/%)

(N/%)

Grad vid planering

27/18,7

10/6,5

26/18

22/15,1

34/23,7

26/18

Viktigt vid planering

16/10,6

6/3,5

11/7,1

20/13,5

34/23,4

60/41,8

Grad vid genomförande

21/14,3

9/5,7

23/15,7

28/19,3

37/25,7

28/19,3

Viktigt vid genomförande

12/7,9

7/4,3

7/4,3

22/15

35/24,3

63/44,3

Grad vid uppföljning

25/17,3

13/8,6

24/16,5

23/15,8

32/22,3

28/19,4

Viktigt vid uppföljning

11/7,2

7/4,3

11/7,2

21/14,4

41/28,8

54/38,1

KÖNSSKILLNADER I DELAKTIGHET I ORDINÄRT BOENDE
Överlag skattar män sin faktiska delaktighet som högre, och även vikten av delaktighet (se
Tabell 3), men denna skillnad är inte statistiskt säkerställd för något område, varken när det
gäller grad eller vikt av delaktighet.
Tabell 3. Grad och vikten av delaktighet i ordinärt boende, fördelat på män och kvinnor.
MedelSD
värde
Grad av delaktighet i planering?
Viktigt att vara delaktig i planering?
Grad av delaktighet i genomförandet?
Viktigt med delaktighet i genomförande?
Grad av delaktighet i uppföljning?
Viktigt vara delaktig i uppföljning?
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Man

3,90

1,701

Kvinna

3,58

1,768

Man

4,73

1,655

Kvinna

4,51

1,651

Man

4,06

1,615

Kvinna

3,84

1,679

Man

4,90

1,445

Kvinna

4,65

1,612

Man

3,92

1,735

Kvinna

3,62

1,743

Man

4,83

1,409

Kvinna

4,55

1,578

SKILLNADER I DELAKTIGHET BASERAT PÅ TYP AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I ORDINÄRT
BOENDE
De personer som erhåller någon form av rehabilitering (från SG/FT/AT) skattar både graden av
delaktighet i de olika stegen och vikten av delaktighet som högre (se Tabell 4). Skillnaden är
endast statistiskt säkerställd för vikten av delaktighet i planering (F=4,29, p <0,05) och vikten
av delaktighet i genomförande (F=13,09, p <0,05).
Tabell 4. Grad och vikt av delaktighet i ordinärt boende
baserat på den hälso- och sjukvård som erhålls.
Medel-

SD

värde
Grad av delaktighet i planering?
Viktigt att vara delaktig i planering?
Grad av delaktighet i genomförandet?
Viktigt med delaktighet i genomförande?
Grad av delaktighet i uppföljning?
Viktigt vara delaktig i uppföljning?

Vård

3,59

1,732

Rehab

3,90

1,748

Vård

4,36

1,723

Rehab

4,93

1,504

Vård

3,85

1,677

Rehab

4,07

1,614

Vård

4,50

1,684

Rehab

5,12

1,250

Vård

3,70

1,739

Rehab

3,83

1,753

Vård

4,49

1,560

Rehab

4,92

1,406

UPPLEVD DELAKTIGHET I EGNA ORD – ORDINÄRT BOENDE
Respondenterna ombads att beskriva eller ge ett exempel på situationer där de upplevde
delaktighet och ca en tredjedel (56 personer) svarade på frågan. Vid analysen framkom tre
kategorier som belyser hög grad av delaktighet; 1) Rehabilitering och hjälpmedel fungerar bra,
2) Vid akuta situationer, 3) Läkemedelshantering.
Rehabilitering, bostadsanpassning och utprovning av hjälpmedel beskrevs i positiva termer
utifrån delaktighet. Respondenterna talar både om planering; ”i början när jag tillsammans med
sjukgymnasten la schemat”; ”positivt att jag kan påverka antal tillfällen (rehabilitering). Egna
önskemål kan tillgodoses”, och om genomförande; ”planering och genomförande av
träning/rehabilitering i hemmet då personal från rehabteamet kommer hem till mig”. När det
gäller bostadsanpassning och utprovning av hjälpmedel så var svaren lite mer kortfattade men
det framgick ändå att det var områden där respondenterna upplevt delaktighet: ”Gott samarbete med arbetsterapeuten beträffande hjälpmedel till rullstol och säng”.
När akuta situationer uppstod så upplevde också respondenterna hög grad av delaktighet,
kanske framför allt avseende information och kännedom om verksamheten. Flera nämnde att
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de kände sig trygga med att de visste vart de skulle ringa och att de bara kunde ringa och få
hjälp.
BRISTANDE DELAKTIGHET I EGNA ORD – ORDINÄRT BOENDE
Respondenterna uppmanades också att beskriva eller ge ett exempel på situationer där de
upplevde bristande delaktighet, och det var även här ca en tredjedel (57) som svarade på frågan.
Analysen visade på tre kategorier som beskriver bristande delaktighet; 1) Genomförande av
planerade insatser, 2) Bristande respons och gehör, 3) Bristande information och kompetens.
Ett vanligt förekommande svar på frågan gällde insatser som inte blev utförda enligt planering
och så som det var bestämt. Det kunde handla om tider för insatser som blev ändrade:
”Hemsjukvården ändrar tider för medicinintag som min läkare ordinerat med hänvisning till
bristande resurser”; ”... när hemsjukvården tog blodprov och vid flera tillfällen inte kom
alls…” eller om att själva insatsen inte stämde överens med planeringen: ”…lite för hård
träning av sjukgymnasten när jag var nyss hemkommen …”; …vid kvällsmedicinen gavs
sömntabletten när jag satt och tittade på TV fast min son påtalade att den ska läggas i
äggkoppen vid sängen ...”.
Flera upplevde också bristande delaktighet när de inte fick respons på, eller gehör för, sina
frågor och upplevda behov. De beskriver det till exempel när det gäller förskrivning av
medicinska hjälpmedel som inkontinensskydd eller stomi; ”När man inte får gehör på att få
utskrivet förband till stomin, när man är berättigad till det”. Det kunde också handla om att de
inte fick gehör i själva stunden: ”Jag sa till nattpatrullen att det var mer jag behövde hjälp med
men dom nonchalerade det och gick”.
När respondenterna inte fick tillräcklig med information så upplevde de bristande delaktighet.
Här nämner de till exempel att de inte får reda på personalbyte, eller om det är studenter eller
ny personal som kommer att delta i hembesöket; ”Då student var med sjuksköterska utan info
i förväg. Eftersom sjukvården är i hemmet är det extra viktigt att lyssna på den som bor i
hemmet…
ÖVRIGT OM DELAKTIGHET I ORDINÄRT BOENDE
Nästan hälften av respondenterna (72) svarade på frågan: Har du något övrigt att tillägga när
det gäller delaktighet i hemsjukvården och rehabiliteringen?” Svaren kategoriserades i 1)
Viktigt med information; 2) Kompetens hos personalen; 3) Olika vårdgivare och anhöriga.
Precis som vid frågan om bristande delaktighet så lyftes återigen frågan om information och
hur viktigt det är för delaktigheten att erhålla relevant information. Det handlar både information om vilka tider som besöken ska äga rum och vem som är kontaktperson, och som man kan
vända sig till vid behov. De lyfter även vikten av information om varför vissa läkemedel måste
administreras på ett visst sätt eller varför rehabiliteringen ska utföras på ett visst sätt:
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”Värdefullt att i god få information om tider för besök. En tydlig handlingsplan där den vård
och rehabilitering som är aktuell diskuteras fram med patienten och följs upp
kontinuerligt……. Vem som är kontaktperson i teamet ...”
Det bör tilläggas att många är mycket nöjda med sin hemsjukvård, och lyfter information som
en viktig del i detta: ”Hemsjukvården och rehabiliteringen har fått mig på ”fötter” igen. Bra
med information … har sporrat mig …”.
Kompetensen hos personalen lyfts fram som viktig, och det gäller då främst kompetensen hos
hemtjänstpersonalen, och de uppgifter som har delegerats från hemsjukvårdspersonal. Många
av respondenterna upplever inte att de har varit delaktiga i besluten om delegering till hemtjänstpersonal, och de hade helst sett att någon ur hemsjukvården genomförde flera av insatserna. Det handlar både om läkemedelsadministration, insulingivning men kanske främst om
rehabilitering.
” ... Jag kan inte minnas att jag blev tillfrågad när hemtjänsten tog över medicinerna.
Hemtjänsten har inte alltid kompetensen ...”
”… När hemtjänsten tog över insulinet ... och flera tillfällen inte kom alls och inte visste ...”
”… Att någon från hemsjukvården borde hjälpa till med rehabiliteringen, eller att bara de
med utbildning i hemtjänsten hjälper till med rehabiliteringen.”
Det bör ändå nämnas i detta sammanhang att rehabiliteringen och rehabiliterings-personalen
lyfts fram främst i positiva ordalag när det gäller delaktighet, till skillnad mot vård: ”…
rehabiliteringen fungerar bra, särskilt avseende sjukgymnastik. Hemsjukvård av SSK avseende
medicinering och inkontinensskydd sker utan någon form av delaktighet …”
Något som också lyfts fram i svaren är utmaningen i att ha olika vårdgivare, och samordningen
dem emellan, och med anhöriga. De talar om samordningen mellan hemtjänst och hemsjukvård,
som flera uttrycker som ”undermålig/under all kritik/bristande” och med potential för
förbättring ”... Det är också av största vikt att samarbetet mellan hemsjukvård och hemtjänst
fungerar. Tyvärr gör det inte det idag. Många inom hemtjänsten saknar adekvat utbildning för
detta ansvarsfulla arbete ...”
Respondenterna lyfter också samordningen mellan kommun och region och att det är viktigt att
båda parter samarbetar, speciellt efter sjukhusbesök/inläggningar, där några upplever bristande
delaktighet på grund av bristande samarbete: ”... kan kännas lite jobbigt nu när jag har två
huvudmän – regionen – onkologen mm kommunen – hemsjukvården - samordningen blir ju inte
alltid optimal och journalsystem mm ...”
Även anhöriga som vårdgivare lyfts fram som en viktig del, och vilken roll de egentligen har
när det gäller delaktighet. Uppfattningen är att de önskar vara delaktiga men att de inte riktigt
vet vilken möjlighet eller rätt de har till detta. Det lyfter också vikten av information även till
anhöriga, men även där saknar de kunskap om vilka rättigheter och möjlighet som finns: ”…
när personen i fråga är dement är det viktigt att någon anhörig informeras om: diagnos,
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behandling, efterkontroll ...”; … anhöriga – finns det någon policy/information att få för dem?
Är också en delaktighetsfråga ...”.

RESULTAT ENKÄT I SÄRSKILDA BOENDEN I SOCIALPSYKIATRIN
Det var 26 män och 11 kvinnor (två som ej uppgav kön) som svarade på enkäten (se Tabell 5).
På grund av sned könsfördelning presenteras alla resultat tillsammans. Medelåldern var 46 år
(sd 13.71), en person uppgav ej ålder. Av de 39 som svarat, uppgav 36 personer att de erhöll
hälso- och sjukvård från sjuksköterska och fem från rehabpersonal (sjukgymnast/arbetsterapeut). På grund av det låga antalet med hjälp från rehab presenteras alla svar tillsammans.
Tabell 5. Fördelning av ålder och kön bland respondenterna (39)
i särskilda boende i socialpsykiatrin
Ålder / Kön
Man
Kvinna
20 - 40 år

9

5

41 - 64 år

13

6

65 år och över

4

Bland dessa informanter så var graden av upplevd delaktighet betydligt lägre än uppfattningen
av vikten av delaktighet. Skillnaden mellan grad av upplevd delaktighet och uppfattningen av
vikten av delaktighet är statistiskt säkerställd för alla tre områdena (planering, genomförande
och uppföljning) genom det icke-parametriska testet för parvisa jämförelser McNemar, P-nivå
0.05 (se Figur 2). Detta antyder att det finns en del att arbeta med för att öka delaktigheten i
planering, genomförande och uppföljning i hälso- och sjukvården i särskilda boende i
socialpsykiatrin.

6

Range: 2‐6

Range: 2‐6

Range: 1‐6

5

Range: 1‐6

Range: 1‐6

Range: 1‐6

4
3
2
1
0
Grad vid
planering

Viktigt vid
planering?

Grad vid
genomförande

Viktigt vid
genomförande?

Grad vid
uppföljning

Viktigt vid
uppföljning?

Figur 2. Upplevelsen av grad av delaktighet, samt skattning av hur viktigt det är att vara delaktig
i de olika stegen. Avser hälso- och sjukvård i särskilda boende i socialpsykiatrin, N = 39.
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På grund av det låga antal som svarat och sned könsfördelning går det inte att göra jämförelser
mellan de olika typerna av hälso- och sjukvård som används (vård eller rehabilitering), mellan
olika åldrar eller mellan män och kvinnor. Däremot presenteras median för varje steg fördelat
på män och kvinnor, observera att det totala N i tabell 4 är 37, då två personer inte uppgett kön
(se Tabell 6).
Tabell 6. Grad och vikten av delaktighet inom boende i socialpsykiatrin, fördelat på män och kvinnor.

Median
Grad av delaktighet i planering?
Viktigt att vara delaktig i planering?
Grad av delaktighet i genomförandet?
Viktigt med delaktighet i genomförande?

Man

3

2-6

Kvinna

3

1-6

Man

5

2-6

Kvinna

6

3-6

Man

4

2-6

Kvinna

3

1-6

5,5

2-6

5

4-6

3,5

2-6

3

1-6

5,5

1-6

5

4-6

Man
Kvinna

Grad av delaktighet i uppföljning?

Man
Kvinna

Viktigt vara delaktig i uppföljning?

Range

Man
Kvinna

– BOENDE SOCIALPSYKIATRIN
Det var få och kortfattade svar på de öppna frågorna med fritext-svar. Ett vanligt svar var dock
”förstår inte frågan” vilket antyder att begreppet delaktighet är diffust och svårt att förstå. En
uppgift som förekom både när det gäller exempel där personen upplevt hög grad delaktighet
och som exempel på bristande delaktighet är ”medicin” eller ”medicinförändringar” utan någon
större förklaring. Även ”samtal” förekommer som exempel på både hög grad, och bristande,
delaktighet. Samtal verkar vara något som upplevs som viktigt för respondenterna i boenden i
socialpsykiatrin, även om delaktigheten för planering och genomförande av samtalen upplevs
som olika. Frågan om samtal kommer upp även som svar på frågan om man har något övrigt
att tillägga och då ofta i termer som; ”skulle kunna vara samtal oftare” eller ”viktigt med samma
person vid samtal”. På ”övrigtfrågan” framkommer också vikten av att få vara delaktig och att
det känns viktigt att vara lyssnad till.
DELAKTIGHET I EGNA ORD

RESULTAT INTERVJUER I SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE
För många av intervjuinformanterna var delaktighet ett svårt och komplicerat begrepp att sätta
fingret på. Ett första intryck i den manifesta analysen är att många av informanterna inte visste
hur de ska svara när de får frågan om de känner sig delaktiga i sin egen vård och/eller
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rehabilitering. När de fick exempel att det kan innebära ”att påverka och att göra sin röst hörd,”
sa många att de inte har tänkt på det förut. En vanlig kommentar är att man aldrig har reflekterat
om de är delaktiga eller inte, utan de upplevde att allting bara ”flyter på.” En annan vanlig
kommentar är att man är nöjd med den hjälp man får idag och inte skulle vilja ändra på
någonting. Ett typiskt utdrag kan vara till exempel:
Intervjuaren: Om du vill prata med en sjuksköterska eller en doktor är det svårt att få
en tid då eller hur gör du?
M-86: Nej, jag har inte försökt det.
/…/
Intervjuaren: Kan du ha åsikter tycker du, om hur saker och ting genomförs?
M-86: Nej, där har jag inga åsikter, faktiskt. Det har jag inte…
/…/
Intervjuaren: Frågar de efter dina önskemål och hur du vill ha det när det är något?
M-86: Nej… nej det gör de inte.
Intervjuaren: Önskar du att de skulle göra det?
M-86: … Ja, jag har väl inte heller ställt några krav.
Ska utdraget tolkas som att mannen är förnöjd, eller att han inte är delaktig? Vill han överhuvud
taget vara delaktig? Och för vem är det viktigt?
Uttalanden som detta ger anledning så här i början av dessa resultat att reflektera kring
förståelsen av delaktighetsbegreppet. Informanternas till synes passiva uttryck kan vara ett
tecken på att många tänker på delaktighet först när det saknas, och inte när man är nöjd. Svaren
kanske också tyder på att många aspekter i delaktighetsbegreppet inte ses som det i vardagen.
Ett tydligt tecken på detta är att informanterna som har sagt att de inte tänker på delaktighet,
kunde ändå senare i samma intervju ge exempel på situationer där medicinska beslut har gjorts
i samråd med dem, där de själv utför eller tar initiativ kring behandlings-åtgärder, eller där
anhöriga har framfört deras eller sina önskemål för vård- och omsorgspersonal. Alla dessa
situationer är exempel på delaktighet enligt Patientlagen. De initiala svaren att man aldrig har
reflekterat på delaktighet, eller inte har några åsikter, betyder alltså inte att man inte är eller har
varit delaktig i sin vård. Snarare visar svaren på den utbredda idéen att delaktighet är att kunna
sätta krav eller klaga när man är missnöjd, även om delaktighet är mycket mer än så i praktiken.
Delaktighet handlar om att personer känner att vården planeras, genomförs och följs upp enligt
egna önskemål och situation. Det handlar också om att personen har inflytande över sin egen
vård. En svårighet med att fånga upplevelser av delaktighet är att tänka på situationer där man
har känt sig delaktig i båda bemärkelserna samtidigt. Att man känner att vårdpersonalen är
lyhörda är ett konkret exempel på att man upplever att vården görs i enighet med det man har
tänkt sig – eller i alla fall ”inte mot [sin] egen vilja” – utan att för den delen behövt ”styra och
ställa”. Ett annat exempel är tilliten hos vissa att man alltid kan rikta sig till någon om man vill
få information eller ”om det händer något,” även om man aldrig har försökt detta och tillvaron
idag karakteriseras av förnöjsamhet. Vidare har ordet inflytande ett underliggande innebörd av
avsikt eller medvetenhet att vilja påverka, vilket alla personer inte kan leva upp till. Många
personer i särskilda boenden för äldre har dålig hälsa, för att inte tala om begränsad ork att
kunna aktivt utöva sitt inflytande och att vara delaktiga. De är mera utsatta då de inte alltid kan
15

uttrycka det de vill. Här kan det tänkas att personalen måste ta mer initiativ att förklara
vårdprocessen och dess innebörd för den boende, och undersöka den boendes önskemål genom
att ställa frågor. Anhöriga har också en viktig roll att bejaka den äldre personens intresse. Dessa
aspekter för att få in den äldres perspektiv och inverkan kanske inte ses i dagligt tal som just
”att vara delaktig,” ”att ha inflytande,” ”vara hörd” eller ”påverka”. Men att man inte själv
begär inflytande eller delaktighet behöver inte heller betyda att det saknas helt. Det betyder
däremot att personalen och anhöriga måste anstränga sig mera, för att se till att den äldre
verkligen blir delaktig.
För mannen i citatet ovan, avslutade han intervjun med att berätta varför han hamnade i särskilt
boende. Han hade ramlat ett par gånger i hemmet, bröt både benen och hittades av sin dotter
medvetslös. Efter en tid i korttidsboende, sökte han med hjälp av sin dotter till äldreboendet,
där han trivs bra. ”Det är stort, rymligt, trevliga människor /…/ Jag är nöjd. Jag kunde inte tro
att det skulle vara så bra på [äldreboende].” Att han inte önskade sig något mer i sin vård, är
kanske inte så förvånande när det sätts i perspektiv av vad som har hänt, och lättnaden att få
plats i särskilt boende – precis som han hade ändå velat.
Dessa inledande reflektioner är en hjälp att kunna bilda en nyanserad förståelse av informanternas intervjuer om delaktighet. Många av de intervjuer som ligger till grund för denna rapport
innehåller passiva uttryck, där intervjupersonerna drar blankt i frågan om de kunde påverka
någonting i sin vård. Några intervjuer har också känt motsägelsefulla, där svar kunde tolkas
som både tecken på förnöjsamhet eller belåtenhet. Det krävdes en undersökande intervjumetodik, med många följdfrågor och försök att få den äldre att prata om sin vardag, för att få
insikter om hur personerna erfar sin vård. Det är i specifika situationer som det går att analysera
om personerna har känt sig mer eller mindre delaktiga.

DELAKTIGHET VID PLANERING AV VÅRDEN
En utmaning med att få fram svar kring planering av vård är att långt ifrån alla informanter
kunde komma ihåg när de har beviljats hälso- och sjukvårdsinsatser i boendet. Samtalen
skiftades ofta till nuet, där många upplevde att de inte hade några insatser eller har behövt träffa
läkare förutom vid den årliga hälsokontrollen. Generellt sett förknippade många sjukvård med
perioder av ohälsa, snarare än de sjukvårdsinsatser som har beviljats sedan tidigare. De uppgav
därför att de kunde be kontakt med sjuksköterska vid behov, ”om det skulle hända något.”
Med hjälp av följdfrågor kunde personerna senare prata om behandlingsåtgärder i boendet, så
som medicinering. Deras exempel visar att åtgärderna oftast görs på ett schema som passar
vardagsrutinen i boendet (t.ex. i samband med måltid, morgonbestyr eller läggdags). Få informanter uppgav att de var med och påverkade dessa tider, några hade inte koll på när
medicinerna gavs, medan de allra flesta tyckte tiderna passade bra och var inget anmärkningsvärt. Vid ett tillfälle uppgav en informant, som var multisjuk, att hennes dotter har fått ta del av
information från läkaren om hennes mediciner, och att hon därför hade tillit att planeringen har
gått rätt till.
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De absolut tydligaste exempel av delaktighet i intervjuerna kommer från de personer som också
var de mest nöjda med hur vården har planerats. De kände inte bara att personalen var lyhörda
utan att de faktiskt kunde komma till tals. Denna man svarade att han ”kan väl vilja säga” att
han kan påverka sin vård från början till slut:
”Jag bestämmer väldigt mycket själv när det gäller min vård måste jag säga, och där
på den punkten så kan jag bara ge kredit. Jag har kvar allt sådant som är viktigt, sådant
som jag hade hemma som att ta min medicin själv. Jag har ganska mycket mediciner
jag sköter själv … Så jag har fullständig kredit för planering utav det jag har behov
utav i sjukvården.” (M-74).
Gemensamt för personerna som uttryckte att de till hög grad var delaktiga vid planering av sin
vård var en bra upplevd kommunikation med vårdpersonal samt en känsla av att både de och
vårdpersonalen har samma uppfattning av behandlingens mål och hur det ska utföras. Det fanns
en ömsesidighet i beskrivningen av sin vård:
”Jag skulle lämna blod vissa dagar på grund av att jag har reumatisk värk som jag har
en medicin som man vill hålla under kontroll som dom vill ha under kontroll. Och då
får jag lämna blodprov och det ska jag göra nästa vecka och det har dom också hållit
reda på så… jättebra.” (M-86).
”Jo men det är ju viktigt att jag vet vad som händer, nu börjar jag hänga med lite så jag
vet ju ungefär var som händer omkring.” (K-84b).
Ett annat talande tecken för känslan att man är med och bestämmer över vårdens utformning är
att ordet ”vi” förekommer ofta i dessa intervjuer, när man pratar om insatser som ska göras av
hälso- och sjukvårdspersonalen. Liknande uttryck för samsyn, som att ”vi samarbetar bra” (K84b), liksom självbestämmande, som att känna sig ”väldigt fri” (K-87) förekommer också i
intervjuer med ett vi-perspektiv.
”Den sista sjukgymnasten, hon flyttade till [en annan ort] så nu är det ju en ny som ska
ta över och det blir ju nytt för henne med på sätt och vis, att de har ett schema som de
kör efter och det försöker vi hålla.” (M-71).
”De frågade hur jag ville ha det liksom, och då sa vi att de [sakerna som] har jag skött
hemma – Vi kom överens att så länge jag vill och känner att det går bra får jag göra
det, annars ska jag bara säga till.” (K-87a).
K-87b: Medicinerna det har vi gjort till det bästa.
Intervjuaren: Det har de gjort till det bästa.
K-87b: Ja.
Intervjuaren: Och det tycker du att du fått vara med om?
K-87b: Ja absolut.
I intervjuerna där personerna har uttryckt en låg grad av delaktighet saknades ömsesidigheten.
Planeringen och organiseringen av vård och omsorg ansågs styras utifrån personalens villkor.
17

Man minskar därför på sitt eget anspråk, utav hänsyn till personal eller för att undvika att ses
som ett besvär:
Intervjuaren: Det här med ditt ben som man smörjer, kan du påverka när man kommer
och smörjer det, tider och så?
K-91: Ja det kanske jag skulle kunna. Men, jag menar jag får ju ta de tider som de har
tid. Det är ju så det är. Dom är ju överbelastade med jobb faktiskt.
Intervjuaren: Tror du att du själv kan fråga efter en sån [cykeltur]
K-84a: Det kanske jag gör, det vet jag inte. Men en vill inte tjata på de heller, en är
rädd att en är till besvär.
Intervjuaren: Du är ju här för att du ska ha det bra och få den hjälp du behöver
K-84a: ja det kan hända, jag är ju rädd att de ska, att de tycker att man är för besvärlig.
I ovanstående försvinner till och med ”jaget” i kvinnans berättelse (”En” vill inte tjata för då
kan ”man” ses som besvärlig). Att man sätter sina önskemål i andra hand, av hänsyn till vad
personalen ska tycka är ett konkret exempel på att man inte känner sig delaktig i hur egen vård
och omsorg ska utformas.
DELAKTIGHET VID GENOMFÖRANDET AV VÅRDEN
Från informanternas perspektiv var vårdinsatserna inte heller så lätt att identifiera som man
kanske skulle tro. Generellt så hade många informanter svårt att svara på frågan om vilka
vårdinsatser de hade. Vardagen karakteriserades främst av dagliga omsorgsinsatser som mat-,
hygien- och aktivitetsrutinerna, där sjukvårdsinsatserna som medicinering och rehabilitering
flöt in som mer eller mindre regelbundna inslag. Informanter som upplevde att de fick hjälp
med ”allt” hade därmed svårt att hålla isär omsorgsinsatserna med vårdinsatserna, samt att
värdera specifika åtgärder. Sittgymnastik som gruppaktivitet å ena sidan, och rehabilitering och
hjälpmedelsträning å andra sidan, är exempel på omsorgs- och vårdinsatser som liknar
varandra. Att medicinerna ofta ges i samband med måltider, av samma personal som tillhandahåller dusch och tvätt, är ytterligare ett exempel på varför vård- och omsorgsinslag kan
vara svårt att identifiera och särskilja. När informanter får frågor om sin vård är det då inte
konstigt att de istället svarar i helhetstermer som att ”här är allting bra.” (K-76).
Det gällde alltså i intervjuerna att först hjälpa intervjuinformanterna att identifiera vilka vårdeller behandlingsinsatser de får, och sedan fråga vidare om dessa insatser. Svaren var således
beroende på vilka vårdsituationer intervjuinformanterna kunde identifiera.
I nedanstående exempel visas svar från informanterna, kategoriserad efter rapporterad grad av
upplevd delaktighet i vårdens genomförande. Exemplen har sammanfattats i korta texter för
läsbarheten, eftersom intervjuutdragen är långa, med många följdfrågor och korta svar.
Upplevt delaktighet i vård verkar hänga ihop med upplevd nyttjande av vårdinsatserna.
Personer som hade svårare att identifiera sina vårdinsatser som sådan – oavsett faktiska
vårdinsatser som uppkom under intervjun – kände inte heller ett behov att kunna påverka dessa.
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Upplever man att vården fungerar som vanligt finns det heller ingen anledning för dessa
personer att försöka ändra på hur det genomförs:
Mannen svarade att han ”vågar inte säga” hur stort inflytande han hade, för han hade inte tänkt
på frågan:
En man i 80-års åldern får hjälp med sprutor på grund av sin diabetes. När han
tillfrågas när på dagen han får sin medicin svarar han, ”ja det kommer jag inte ihåg.
Det kan jag inte svara på.” Han har inte behövt söka sjuksköterskan eftersom han
upplever att allting ”fungerar som normalt” och han har ”inte försökt” ändra på
någonting. I frågan om det är något han kan påverka i sin vård, och svarat att, ”det
måste det väl vara”, men kommer inte på det direkt, ”så där bara” samt att han har
”inte försökt” ändra på någonting. Han har inte någon kontakt med övrig
vårdpersonal som arbetsterapeut eller sjukgymnast. Till slut säger han, ”jag vet inte
vad jag ska säga.” (M-85).
Det är svårt att utläsa graden av delaktighet från sådana intervjuer, även om man skulle kunna
anta att personerna som inte har försökt att ändra på vårdens genomförande, sannolikt får vården
enligt sina önskemål. Mannen ovan beskriver att vården genomförs på ett sätt som ”inte [är]
mot min egen vilja eller så.” (M-85).
Där informanterna har kunnat svara tydligare på frågan om grad av delaktighet kunde de också
berätta ett sammanhang av specifika behandlingsåtgärder och andra omsorgsinsatser som de
har försökt påverka. Personer med lågt eller måttlig grad av upplevd delaktighet efterfrågar mer
information och insikt om vårdinsatserna och behandlingarna de får, utan att behöva be om
informationen. I de två exemplen nedan hade båda personerna berättat att de har försökt påverka
andra saker i boendet (t.ex. genom boenderådet) utan att ha lyckats. Erfarenheter av att inte få
gehör präglar sannolikt också upplevelsen av delaktigheten i vården.
Kvinnan svarade att hon ”absolut inte” kunde ge exempel på när hon har kunnat vara delaktig
från början till slut:
En kvinna, 91 år, hade varit öm om fötterna men hade inte påtalat det för personalen
tills en dag då dottern märkte att benen var svullna. På grund av de svullna benen har
sjuksköterskorna tagit ”en massa blodprov”. Kvinnan tycker att det är bra att
blodproven tas då ”det är något som inte stämmer, mina ben värker och värker och
värker,” men känner att hon inte har informerats om när de proven skulle tas eller
vad syftet för proverna var. Hon berättar att ”så kom systern idag och tog blodtryck
… alltså helt oförhappandes och jag visste inget. Och hon kom och tog blodtrycket
och sa hon att de skulle komma tillbaka i morgon och ta nya blodprov.” I det hela
taget känner att hon är delaktig i den mening att hon är självständig, men hon saknar
någon i boendet ”som står för det hela.” Hon har vid flera tillfällen lagt ett ärende i
boenderådet, utan att det händer något. (K-91)
Mannen svarade att han till ”en liten del kanske” kan påverka sin vård:
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I sin intervju berättar en man, 88 år, att han ”får hjälp med allt,” men han har svårt att
ge exempel på situationer där han hade kunnat påverka typen eller kvalitén på vården
han får. Han har ett träningsprogram som någon i boendet – han är inte säker vem det
var – hade sagt han skulle fortsätta med sedan utskrivning från lasarettet. ”Jag har ett
papper, vet inte var det är, med [tränings]schemat”. Han berättar att han inte var så
nöjd med medicingenomgången ”för så mycket medicin tycker jag inte skulle
behövas... [Läkaren] bara säger att ’nu sätter vi in tablett’, [men] aldrig vad det är för
en tablett eller något annat.” Mannen känner att han kan få information och hjälp när
han efterfrågar detta från sjuksköterskor och undersköterskor, men att han ges
generellt mindre information än vad han skulle önska sig. Som övriga exempel
nämner han att det är dålig med information om aktiviteter i boendet och att
informationen rivs i tavlorna så fort de sätts upp. När han har framfört önskemål
säger han att det tar tid innan det händer något. (M-88).
Liksom tidigare avsnittet om vårdens planering var de intervjuinformanterna som var mest
nöjda med vårdens genomförande de som också kände att de till hög var delaktiga. Bland
personerna som upplevde hög grad av delaktighet i vårdens genomförande fanns också viperspektivet i intervjuerna, som att vården genomfördes i samsyn med dem och med god
upplevt kommunikation.
Kvinnan svarade att det var ”klart” att hon har kunnat påverka sin vård från början till slut:
En dam, 99 år, får hjälp med tappning av urinen två gånger per dag vid bestämda
tider som hon har kunnat bestämma över. Har hon andra aktiviteter inplanerade, till
exempel sjukhusbesök, kan hon lätt ändra på sina tappningstider genom att tala med
personalen. Hon menar att i hennes boende kan man påverka saker till högre grad än
andra boenden och beskriver att det är lätt att säga till vad man tycker till personalen
då ”vi är goda vänner och pratas vid.” Hon berömmer personalen då de ”tänker på
patienterna och gör sitt, verkligen.” Hon instämmer att hon kan planera sin vård från
början till slut och kan ”inte tänka på någonting” som hon inte kan påverka i boendet.
(K-99).
DELAKTIGHET VID UPPFÖLJNING AV VÅRDEN
Ett kanske något förvånande resultat när det gäller delaktighet vid uppföljning av vården, är att
alla informanter inte är lika intresserade att själv följa upp insatser som har gjorts, till exempel
få veta resultat på sina prover. Ett vanligt resonemang är att ”hör jag inget så är det väl inga fel
då” (angående urinprov; K-84). Att man inte har fått feedback från vårdpersonal betyder alltså
inte att feedback har saknats, särskilt om man senare ändå mår bra. Det kan vara till och med
så att avsaknaden av feedback tolkas som ett hälsotecken, ”ett bevis på att det inte är några fel.”
(K-93).
Vid andra analyssteget kunde man dock ana en liten skillnad i sättet vårdinsatsen har värderats,
beroende på om man har fått feedback eller inte och vilken uppföljning man har fått. Jämför de
tre citat nedan som alla gäller prov.
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I första fallet har kvinnan (K-84) ”inte hört något” om sitt urinprov. Hennes beskrivning om
insatsen kan tolkas som passiv (”de gav mig ju en sån skål”) och hon kan inte direkt säga om
hon har fått bra information om provet (”ja, det vet jag inte…”).
I andra fallet har kvinnan (K-93) fått träffa en läkare efter att proverna har genomförts. Hon har
inte heller efterfrågat sina provresultat, men efter läkarbesöket känner hon sig genomgående
undersökt och kan beskriva hela processen (”Nu har de gått igenom mig, de har tagit prover på
allt /…/ till sist tittar [läkaren] då också och kontrollerar”), vilket hon värderar som ”väldigt
bra” och ”jättebra”.
I tredje och sista fallet har kvinnan (K-87) fått lämna urinprov för misstänkt urinvägsinformation. I det här fallet har läkemedel ordinerats. Kvinnan var nöjd att hon inte har behövt åka
till läkare och att hennes besvär kunde lösas på ”en kick”. Hennes beskrivning kan tolkas som
mer aktiv och involverar båda parter, till skillnad från de två tidigare fallen (”jag lämnade ett
urinprov till sköterskan och sedan ordnade hon tabletter”; ”de skickade urinprovet sedan … jag
fick rätt medicin”).
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Kvinna, 84 år. Har inte fått
feedback efter provet.

Kvinna, 93 år. Fått träffa läkare efter
blodproven.

Kvinna, 87 år. Har fått
medicinering efter urinprovet.

K-84: Det var en
sjuksköterska som var och
tog det, så jag lämnade
urinprov och allt sånt där men
sen har jag inte hört något.

Intervjuaren: När det har varit något,
sen följer man upp det då och tittar
på hur det gick, blev du nöjd med det
eller?

K-87: [Angående behov att
träffa läkare] Ja det kan det
vara, men jag har bara träffat
en för jag har varit förskonad
så jag har inte behövt. Jag fick
en liten urinvägsinfektion då,
så lämnade jag ett urinprov till
sköterskan och sedan ordnade
hon tabletter så det gick över
på en liten kick så det var bra.

Intervjuaren: Hur länge sen är
detta?
K-84: Ja det måste vara 14
dar snart.
I: Ja då borde du fått ett
resultat.
K-84: Ja, men det gör nog
inget då kanske, för jag
tycker att jag har blivit bättre
efteråt sen.

K-93: Nej det kan jag väl inte säga
att precis att de följer upp något så,
det gör de nog inte för de räknar med
att när det är färdigt så är det. Jag
tror att det är så, för jag har inte
märkt något.
I: kommer doktorn hit på bestämda
tider eller är det bara de gånger som
du ber om en tid?

K-84: Nej, det har jag inte
gjort.

K-93: Nu har de gått igenom mig de
har tagit prover på allt tror jag. Det
gör de en gång om året ska de göra
det. Och det tycker jag är väldigt bra.
De tar blodprov och sockerprov och
alla sådana här prov och då så
kommer doktorn då till sist och tittar
då också och kontrollerar. Det tycker
jag är jättebra.

I: Känner du att du kan fråga
om det är någonting?

I: Så du får veta svaren på dom här
proverna sen efter också?

K-84: Ja visst, kan jag göra
det.

K-93: Det har jag väl inte bett om
precis men hade det varit något fel så
hade nog sagt då, hade dom ju sagt
till. Men det är väl bevis på att det
inte är några fel så tar jag det.

I: Du har inte frågat efter
svaret?

/…/
I: När det händer någonting
som nu med det här
urinprovet, tycker du att man
förklarade på ett bra sätt vad
man skulle göra och vad man
gjorde?

Intervjuaren: Ja det fungerade
snabbt
K-87: Ja det gjorde det så jag
behövde inte och åka till någon
läkare eller någonting.
I: Det kunde man ordna här
då?
K-87: Ja om dom skickade
urinprovet sedan, det vet inte
jag. Men huvudsaken var att
jag fick rätt medicin.

K-84: Ja det vet jag inte… De
gav mig ju en sån där skål
som jag skulle kissa i och
lämna det och sen har jag inte
hört något mer.

Dessa exempel bekräftar resultaten från tidigare avsnitt att upplevd grad av delaktighet kan
hänga ihop med hur man pratar om sin vård. När personerna kan berätta vårdprocessen i ett
sammanhang där de själva ingår kan de oftast också värdera insatserna och känner sig nöjdare
med utfallet.
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Uppföljning av vård kan handla om många olika saker och beror på vilken vårdinsats som ges.
Intrycket från intervjuerna är ändå att många har fått någon sorts feedback eller uppföljning
från läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter eller arbetsterapeuter. När informanterna kunde ge
specifika exempel på när något har följts upp, verkar de också vara nöjda med insatsen, som i
dessa två exempel gällande träning och hjälpmedel:
Den 91-åriga kvinnan har tidigare fått hjälp av arbetsterapeuten att använda en
motionscykel, med eftersom hon tyckte pedalerna var svåra har hon slutat med
cyklandet. Istället har hon börjat gå fram och tillbaka i korridorerna på eget initiativ,
för att motionera. Sjukgymnasten och arbetsterapeuten har träffat henne någon gång
under hennes korridorspromenader och föreslog lite tyngder då de kunde se att hon
kunde göra rörelserna lätt. Kvinnan tycker att motion är viktigt. (K-91)
En man, 97, tror att det inte finns något i boendet som man inte kan påverka själv.
Han har fått en rullator då personalen har märkt att han går lite vingligt. Han var med
och provat rollatorn, som fungerade bra. Han får inte ändra på skruvarna själv, men
när det har behövts justering hade personen som ställt in rollatorn justerat med
verktyg. Han berättar att arbetsterapeuten frågar honom ännu vad han tycker om
rullatorn. (M-97)

VIKTEN AV OLIKA RESURSER FÖR DELAKTIGHET OCH UTTRYCK FÖR DELAKTIGHET
Som tidigare nämnt finns det utmaningar med att studera delaktighet i hemsjukvård i
äldreboende, dels för att boenden inte kan tänka sig ändra på saker som de redan är nöjda med,
och dels för att de har svårt att urskilja vårdinsatser från omsorgsinsatser och därmed värdera
dessa. Alla boenden önskar inte heller, eller orkar vara, delaktiga i vårdprocessens olika
stadium. Några kan tänka sig överlåta medicinska beslut till professionella, några litar på att
insatserna går rätt till utan att behöva känna sig insatt, och några är inte heller intresserade av
uppföljningen. Även om det var långt ifrån alla informanter som kunde ge spontana exempel
på en vårdsituation som de har kunnat påverka, höll alla med att det var bra att kunna påverka,
som en princip.
Insikten att individer tillämpar sin möjlighet till påverkan i olika grad, är viktigt. I synnerhet är
det viktigt då det kan finnas en föreställning att alla välinformerade och duktiga medborgare
bör utöva sin delaktighet genom engagemang. Generellt är det också mycket lättare att
identifiera uttryck för delaktighet när det handlar om sådana uttalanden där personens ord passar
perfekt för att beskriva idealen:
”Det är ju såhär att vi är ju boende här och då innebär det att egentligen så är det vi
som ska styra och ställa hur det ska vara hos oss i vårt boende. Även om man inte
styr och ställer med rak hand hela tiden utan mera kommer överens om hur man vill
göra saker tillsammans.” (M-74).
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Det är långt ifrån alla som kan uttrycka sig på det här sättet. Personens egna resurser så som
ork, minne, och även tidigare erfarenheter spelar också roll för hur man ser på delaktighetens
betydelse. Personen ovan hade till exempel varit politisk engagerad i sitt yrkesliv.

DISKUSSION
Den här rapporten grundar sig på tre olika studier om delaktighet i kommunens hälso- och
sjukvård; en enkätstudie till personer som erhåller hemsjukvård i ordinärt boende, en intervjustudie till äldre personer som bor i särskilda boenden för äldre samt en enkätstudie till personer
som bor i boende inom socialpsykiatrin. Diskussionen är således indelad i dessa tre delar och
avslutas med en sammanfattande diskussion.

DELAKTIGHET I ORDINÄRT BOENDE
Resultaten från enkäten i ordinärt boende visar att de flesta upplever att de har varit delaktiga i
ganska hög utsträckning, både medelvärde och median ligger över mitten på skalan. Sam-tidigt
finns det en grupp om mellan 20 - 26% som skattar sin delaktighet i de olika stegen som 1 eller
2, det vill säga mycket lågt. Baserat på dessa siffror och de öppna svaren finns det en del
områden att arbeta med för att främja delaktigheten. Detta i synnerhet som respondenterna
upplever det som viktigt att vara delaktig i alla steg, och att de skattar det högre än vad de
faktiskt är delaktiga. Det fanns inga signifikanta köns- eller ålders-skillnader i vare sig upplevd
delaktighet eller hur viktigt man tycker att det är att vara delaktighet.
De områden som respondenterna upplever sig mest delaktighet i är rehabilitering och utprovning av hjälpmedel. Det som efterfrågas inom detta område är främst information och
delaktighet i beslut om delegering till hemtjänstpersonal när det gäller rehabilitering, där några
av respondenterna inte upplevde att de blivit tillfrågade när hemtjänstpersonal skulle ta över
träningen. Resultaten om hög upplevd delaktighet i rehabilitering stämmer väl överens med de
resultat som framkommit i utvärderingen av hemrehabiliteringen i Jönköpings kommun, där
nästan alla upplevde att de genomgående har varit delaktiga i upplägget och utformningen av
stödet från hemrehabteamet. Intervjupersoner i den studien upplevde också stödet som
meningsfullt, individanpassat och verksamt i den aktuella situationen när de har varit delaktiga
och rehabiliteringspersonalen hade anpassat rehabiliteringen utifrån behovet och möjligheterna
som fanns i hemmiljön (Karlsson m.fl., 2016; Jönköpings kommun, 2017).
Vid rehabiliteringsinsatser är delaktighet en nödvändighet eftersom den enskilde själv måste
vara aktiv, vilket inte alltid är lika uttalat när det gäller vårdinsatser. Det kan vara en av
förklaringarna till att respondenterna skattat vikten av delaktighet som högre vid rehabiliteringsinsatser, och även att de upplever sig som mer delaktiga. Det kan skapa olika arbetssätt
hos de olika professionerna. När det gäller vårdinriktade insatser finns det en tradition av att
vårdpersonalen är experten på orsaker till problem och åtgärder (Socialstyrelsen, 2015), som
idag har svängt mot en ökad delaktighet för patienterna. Det finns emellertid olika tolkningar
av innebörden av delaktighet och en person kan vara delaktig på olika sätt. Det kan handla om
att personen själv fattar beslut om insats till att vårdpersonalen fattar beslut om insats efter
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diskussion med personen. När det gäller vårdinsatser så kan personen oftast inte själv besluta
om åtgärd, men han eller hon har rätt att bli väl informerad och ha inflytande över processen.
Det handlar alltså mycket om dialog med den enskilde. Det är viktigt att frågorna om hur man
främjar delaktighet diskuteras i arbetsgruppen.
Information återkom ofta, på olika sätt, som en som en viktig punkt när respondenterna (enkäten
i ordinärt boende) fick svara öppet på frågor om delaktighet, och det är som sagt både en
rättighet och även nödvändigt för att överhuvudtag kunna vara delaktig. Liknande resultat
rapporterades från hemrehabstudien, där det fanns informationsproblem. Några personer upplevde då att informationen om den utökade hemrehabiliteringen och om periodens längd var
otydlig, och några personer uppgav att de inte visste hur det kom sig att hemrehab kom i kontakt
med dem, eller var de kunde nå personal om de undrade något mellan besöken.
Samordningen mellan olika aktörer, hemsjukvården, hemtjänsten, sjukhuset och vårdcentralen
lyftes också fram, framför allt på den sista öppna frågan om ”övrigt att tillägga när det gäller
delaktighet”, där bristande samordning gav upphov till bristande delaktighet. Samordning
mellan olika aktörer är också lagstadgat, både i HSL och i SoL. I det HSL:s elfte kapitel
(Organisation, planering och samverkan) står bland annat:
2 § Kommunen ska planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens
behov av sådan vård. Kommunen ska vid planeringen beakta den hälso- och sjukvård som
erbjuds av andra vårdgivare. 3 § I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården
ska kommunen samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare.
Frågan om samordning finns också ständigt på agendan, men stöter ibland på utmaningar, som
då kan leda till bristande delaktighet för den enskilde. Inför den senaste lagen; Lag (2017:612)
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Svensk författningssamling
2017:612, så har kommun och region arbetat med att ta fram nya rutiner och processer
(http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44055) gällande just vårdsamordning. Lagen (2017:612)
lyfter bland annat fram vikten av en strukturerad samverkan och tydlig information till den
enskilde och förstärker därmed både kapitlen SoL och HSL som handlar om delaktighet. På sikt
kan man alltså tänka sig att även delaktigheten hos den enskilde påverkas positivt.

DELAKTIGHET I BOENDEN INOM SOCIALPSYKIATRIN
Tyvärr var svarsfrekvensen för enkäten i boenden inom socialpsykiatrin allt för låg för att
genomföra några fördjupade statistiska analyser. Det finns emellertid några tydliga tendenser,
varav en av dem är den statistiskt signifikanta skillnaden mellan upplevelsen av delaktighet och
vikten av att vara delaktighet. I samtliga steg (planering, genomförande och uppföljning) så
skattas vikten av att vara delaktig som signifikant högre än den faktiska skattningen av att vara
delaktig. Arbetet med att öka delaktigheten bland personer som bor i boenden inom socialpsykiatrin är alltså mycket viktigt. Dessvärre har personerna inte svarat på de öppna frågorna i
större utsträckningen och det finns därför få förslag på hur man kan arbeta vidare. En trend som
är tydlig är emellertid de få svar som inkom och som säger ”jag förstår inte frågan”. Det antyder,
precis som intervjuerna i SäBo, att delaktighet är ett svårt begrepp som kräver diskussion och
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vidare reflektion. Det är klart att det är svårt att ge exempel på när man varit delaktig (eller ej)
om innebörden inte är helt klar. I intervjuerna i SäBo kunde forskningssköterskorna ställa
kompletterande frågor och på så sätt försöka fånga delaktighet. Den möjligheten fanns ju inte i
och med enkäterna, men resultaten från intervjuerna i SäBo och även enkätsvaren från
hemsjukvård i ordinärt boende, kan ge en guide om fortsatt arbete. Ett första steg skulle alltså
kunna vara att man i arbetsgrupperna diskuterar och reflekterar över vad delaktighet egentligen
står för.

DELAKTIGHET I SÄBO
För att fånga delaktighet i särskilda boende för äldre så genomfördes intervjuer istället för
enkäter, detta för att ge personerna bättre förutsättningar att dela med sig av sina erfarenheter
och uppfattningar. Äldre personer i SäBo är en skör grupp (Ernsth Bravell et al. 2011) och
risken var att svarsfrekvensen skulle bli mycket låg om en enkät skickades ut (liknande den för
enkäten inom boende inom socialpsykiatrin). Genom intervjuer kunde delaktighet fångas mer
fördjupat.
En fundering som kom upp under analysen av intervjuerna bland personerna på särskilda
boenden för äldre är om en större kännedom om sin egen sjukdom och kropp hänger ihop med
en högre grad av upplevt delaktighet. De informanter som på ett mer detaljerat sätt kunde
beskriva sina sjukdomar, läkemedel, behandlingsfrekvens och sjukdomshistorik, verkade också
kunna bättre beskriva sin medverkan i vården. Som informerade patienter kunde de uttrycka
högre förväntningar på sin vård, tala om vilken hjälp de behövde för personal, samt ha åsikter
om hur behandlingarna ska gå till. Det är möjligt att tiden man har haft sin sjukdom spelar roll
för hur väl man känner sina symptom och medicin. Detta kunde man se i fall där personerna
har haft långvariga funktionshinder. En möjlig förklaring är att personerna som har lång
erfarenhet av sin sjukdom har varit delaktiga patienter sedan länge, före flyttet till äldreboende.
Att kunna klara sina mediciner och behandlingar själv, som man alltid har gjort hemma, var en
viktig aspekt av självbestämmande. Men en annan möjlig förklaring är personens allmänna
hälsotillstånd vid intervjutillfället. Vid analysen fanns det ingen information om informanternas
allmänna hälsa, utom de sjukdomar och symptomen som personerna själv uppgav. Det är därför
möjligt, att de personer som kunde uttrycka sin medverkan på ett bättre sätt, också var de som
hade bäst allmän hälsa bland de som intervjuades. Intervjupersonerna som upplever sig ha hjälp
med ”allt” generellt gav kortare svar till frågorna, vilket kunde bero på hälsa.
De intervjuade hade också svårt att redogöra för delaktighet, då begreppet i sig kan vara svårt
att förstå. Vad innebär delaktighet och när är jag delaktig eller ej? En slutsats som man kan dra
från denna rapport, är att om man vill undersöka delaktighet så måste man studera det hos
personerna som uppger att de inte vet om de kan påverka eller inte, snarare än hos de som redan
upplever sig vara delaktiga. Som analysen visar behöver inte passiva uttryck vara tecken på att
man inte är delaktig, inte vill vara delaktig, att man inte har medverkat i sin vård. Ett sätt att
undersöka upplevelser av delaktighet – som har gjorts i denna analys – är att titta på hur äldre
beskriver vårdsituationerna och studera frekvensen eller avsaknaden av ”jag”, ”vi” eller
relationella uttryck. Finns det en ömsesidighet i berättelserna tyder detta på att man upplever
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en medverkan. På motsatt sätt, om den äldre fokuserar enbart på personalens aktivitet rörande
sin egen vård, eller om man uttryckligen minskar sitt anspråk, finns det risk att personen
utestängs från att vara delaktig.

INNEBÖRD FÖR PRAKTISK VERKSAMHET OCH FRAMTIDA UNDERSÖKNINGAR
Ett sätt att undersöka upplevelser av delaktighet – som har gjorts i analysen av intervjuerna –
är att titta på hur äldre beskriver vårdsituationerna och studera frekvensen eller avsaknaden av
”jag”, ”vi” eller relationella uttryck. Finns det en ömsesidighet i berättelserna tyder detta på att
man upplever en medverkan. På motsatt sätt, om den äldre fokuserar enbart på personalens
aktivitet rörande sin egen vård, eller om man uttryckligen minskar sitt anspråk av hänsyn till
personalen, finns det risk att personen utestängs från att vara delaktig. Denna insikt är något
som man kan ta med i praktisk verksamhet, speciellt när det gäller personer på äldreboende
eller andra sammanhang där personerna är sköra och är beroende av omsorg.
Som tidigare nämnt behöver inte passiva uttryck i sig betyda att man inte är eller har varit
delaktig. Men det är hos dessa personer, som oftast inte vet om de är delaktiga eller inte, som
man kan göra mest för, för att både öka den faktiska delaktigheten och känslan av delaktighet.
Som vi också har tidigare berört behöver inte delaktighet alltid utgå från ett aktivt handlande
från personen, som kan ha begränsad med hälsa, ork eller kommunikation. Men det kräver desto
mer av personalen för att få personen ”med”. Det kan handla om små gest som att återge
information även om personen inte ber om det (vilket efterfrågades av ett flertal intervjuinformanter), en förmåga att se och agera efter vad som är viktig för personen (som i exemplet med att erbjuda personen att gå med vikter), eller engagera anhöriga (som i exemplet med
att dottern har informerats om mammas medicin). Resultaten från rapporten tyder på att det är
då personen känner sig också mest nöjd med den våren man får, utan att de ens kände att de
behövt ”ändra på” eller ”kräva” någonting.
Ett förslag för framtida undersökningar är att ytterligare operationalisera vad begreppet
delaktighet skulle kunna betyda i vardagen, både i den kvantitativa enkäten och i intervjuguiden. Även om alla informanter höll med att delaktighet var viktig som en princip, hade
många svårt för att ge exempel på detta, eller förknippade delaktighet just med att vara aktivt
krävande. Denna missuppfattning kan tänkas ligga bakom att en del personer svarade att de inte
vill ställa krav på personalen, eller var nöjda och inte vill klaga på någonting. Missuppfattningen kan också leda till en felaktig idé att bara de som har hälsa och ork har möjligheten
att kunna påverka vården och framföra önskemål om hur de vill utforma sin vård. Operationalisering av vad delaktighet kan tänkas betyda i praktiken och i personens vardag kan både visa
på bredden på delaktighetsbegreppet och kunna fånga delaktighet hos de personer som på olika
sätt inte kan uttrycka sig. En sådan lista kan utgå från Patient-lagens definition, som kan brytas
ner till olika konkreta exempel.
Här kan man också inspireras av några goda exempel från tidigare forskning. Bynum, Barre,
Reed och Passow (2014) undersökte preferenser och hinder till delaktighet i hälso- och sjukvård
bland hos de allra äldsta. I sin artikel inkluderade de sin intervjuguide (Bilaga 5), med specifika
27

frågor som bjöd in till samtal. Några exempel från artikeln är: ”Tänk på ett läkarbesök som du
nyligen har gjort. Kände du att du hade några val i samtalet? Hur kände du det?”; ”Var för du
din hälsoinformation ifrån?”; ”Har du någon gång känt efter ett läkarbesök att du gärna hade
tagit reda på mer?”; ”Vad värdesätter du i mötet med hälso- och sjukvård? Tror du att läkaren
känner till detta? Hur kommunicerar du det för läkaren?”. Även om författarnas intervjudeltagare var hemmaboende äldre och frågorna rörde mest läkarbesök, kan intervjuguiden
kunna lätt anpassas till intervjuer personer med behov av hälso- och sjukvård i olika kontext.
Utifrån detta kan möjligen olika typologier av deltaktighetspreferenser kartläggas, och olika
hinder till delaktighet hos personer med hälso- och sjukvård identifieras.

SAMMANFATTNING
Sammanfattningsvis visar enkäterna (både i ordinärt boende och i boende inom socialpsykiatrin) att delaktighet är viktigt. Personerna som svarat på enkäten upplever också att de är
delaktiga i mångt och mycket. Det går emellertid inte att bortse ifrån att de som svarat på
enkäten genomgående har skattat vikten av delaktighet högre, än graden av faktisk upplevd
delaktighet. Intervjuerna i SäBo visar också att personerna upplever delaktighet som viktigt
även om det är svårt att sätta ord på det. Svårigheten i innebörden av delaktighet framkommer
också i enkäten i boenden inom socialpsykiatrin. Det är alltså viktigt att frågorna om innebörden
av delaktighet och hur delaktighet kan främjas diskuteras i alla olika arbetsgrupper inom
kommunens hälso- och sjukvård.
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BILAGA 1. INFORMATION OCH ENKÄT TILL PERSONER MED HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I
ORDINÄRT BOENDE .

Enkät om delaktighet i hemsjukvården
Du har fått den här enkäten eftersom Du erhåller hälso- och sjukvård i hemmet (det kan gälla
allt från hjälp med läkemedel/insulin, omläggning av sår, till rehabilitering och anpassning av
din bostad). En faktor som kan påverka upplevelsen av hälso- och sjukvården är delaktighet i
planering, genomförande och uppföljning. Delaktighet är också reglerat enligt lag. Att vara
delaktig innebär att vara (och ges möjlighet att vara) engagerad och involverad i olika
situationer, som till exempel i beslut rörande hemsjukvård. Det kan vara i planeringen (av
t.ex. tider), själva genomförandet (hur hälso- och sjukvården utförs i ditt hem) eller i
uppföljningen (när ni följer upp resultat av hälso- och sjukvård).
Det finns emellertid begränsat med kunskap om upplevelsen av delaktighet och hur det skulle
kunna utvecklas. Därför genomför nu Jönköpings kommun en enkätundersökning som
handlar om upplevelsen av delaktighet avseende hemsjukvård. Svaren på enkäten sker helt
anonymt och ingen kommer inte att se vad just Du har svarat.
Enkäten skickas till äldrestrateg Marie Ernsth Bravell (med det bifogade svarskuvertet), som
också kommer att analysera svaren. Resultaten från enkäten kommer att användas för att
utveckla möjlighet till delaktighet i planering, genomförande och uppföljning av
hemsjukvård.
Om du har frågor om enkäten så är du varmt välkommen att höra av dig till äldrestrateg Marie
Ernsth Bravell eller hälso- och sjukvårdschef Marianne Lillieberg.

Marie Ernsth Bravell
Tel: 036 – 10 25 52
e-mail: marie.ernsth-bravell@ju.se

Marianne Lillieberg
Tel: 036 – 10 24 14
e-mail: marianne.lillieberg@jonkoping.se
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BAKGRUNDSFRÅGOR
Jag är:
□ Man

□ Kvinna

Ålder:_________________
Får hemsjukvård/rehabilitering av (flera kryss möjliga):
□ Sjuksköterska □ Undersköterska □ Sjukgymnast □ Arbetsterapeut
Erhåller du också hjälp ifrån hemtjänsten (hjälp med dina dagliga aktiviteter som t.ex.
städning, matlagning, tvätt)?
□ Ja
□ Nej
□ Är osäker

FRÅGOR OM DELAKTIGHET
Upplevelse av delaktighet avseende hemsjukvård/rehabilitering.
I vilken grad upplever Du att Du har varit delaktig i planeringen av din hemsjukvård/rehabilitering?
1
2
3
4
5
6
Inte alls delaktig
I allra högsta grad delaktig
Hur viktigt är det för Dig att vara delaktig i planeringen av din hemsjukvård/rehabilitering?
1
2
3
4
5
6
Inte alls viktigt
Mycket viktigt
I vilken grad upplever Du att Du har varit delaktig i genomförandet av din
hemsjukvård/rehabilitering?
1
2
3
4
5
6
Inte alls delaktig
I allra högsta grad delaktig
Hur viktigt är det för Dig att vara delaktig i genomförandet av din hemsjukvård/rehabilitering?
1
2
3
4
5
6
Inte alls viktigt
Mycket viktigt
I vilken grad upplever Du att Du har varit delaktig i uppföljningen av din hemsjukvård/rehabilitering?
1
2
3
4
5
6
Inte alls delaktig
I allra högsta grad delaktig
Hur viktigt är det för Dig att vara delaktig i uppföljningen av din hemsjukvård/rehabilitering?
1
2
3
4
5
6
Inte alls delaktig
I allra högsta grad delaktig

Beskriv (om Du har möjlighet) ett exempel/en situation avseende hemsjukvården när Du
upplevde hög grad av delaktighet?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Beskriv (om Du har möjlighet) ett exempel/en situation avseende hemsjukvården när Du
upplevde bristande delaktighet?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Har Du något övrigt att tillägga när det gäller delaktighet i hemsjukvården och rehabilitering.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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BILAGA 2. INFORMATION OCH ENKÄT TILL PERSONER MED HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
UTFÖRD AV KOMMUNENS PSYKIATRISKA TEAM (KPT).

ENKÄT OM DELAKTIGHET AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I HEMMET UTFÖRD AV KOMMUNENS PSYKIATRISKA TEAM (KPT)
Du har fått den här enkäten eftersom Du erhåller hälso- och sjukvård i hemmet (det kan gälla
allt från hjälp med läkemedel/insulin, stödsamtal, omläggning av sår, till rehabilitering och
anpassning av din bostad). En faktor som kan påverka upplevelsen av hälso- och sjukvården
är delaktighet i planering, genomförande och uppföljning. Delaktighet är också reglerat enligt
lag. Att vara delaktig innebär att vara (och ges möjlighet att vara) engagerad och involverad i
olika situationer, som till exempel i beslut rörande hemsjukvård. Det kan vara i planeringen
(av t.ex. tider), själva genomförandet (hur hälso-och sjukvården utförs i ditt hem) eller i
uppföljningen (när ni följer upp resultat av hälso- och sjukvård).
Vi vet för lite om upplevelsen av delaktighet och hur det skulle kunna utvecklas. Därför
genomför nu Jönköpings kommun en enkätundersökning som handlar om upplevelsen av
delaktighet avseende hemsjukvård. Svaren på enkäten sker helt anonymt och ingen
kommer inte att se vad just Du har svarat.
Enkäten skickas till Maria Frank senast 7/11 (med det bifogade svarskuvertet). Resultaten
från enkäten kommer att användas för att utveckla möjlighet till delaktighet i planering,
genomförande och uppföljning av hälso- och sjukvård.
Om du har frågor om enkäten så är du varmt välkommen att höra av dig till Maria Frank

Maria Frank
Områdeschef Hälso- och sjukvård
Jönköpings kommun
Tel: 036 – 10 75 90
e-post: maria.frank@jonkoping.se
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BAKGRUNDSFRÅGOR
Jag är: □ Man

□ Kvinna

□ Annat

Ålder:_________________
Jag får vård/rehabilitering (av KPT) i hemmet av (flera kryss möjliga):
□ Sjuksköterska □ Fysioterapeut/Sjukgymnast □ Arbetsterapeut

FRÅGOR OM DELAKTIGHET
Upplevelse av delaktighet av vård/rehabilitering i hemmet.
I vilken grad upplever Du att Du har varit delaktig i planeringen av din vård/rehabilitering av
KPT i hemmet?
1
2
3
4
5
6
Inte alls delaktig
I allra högsta grad delaktig

Hur viktigt är det för Dig att vara delaktig i planeringen av din vård/rehabilitering i hemmet?
1
2
3
4
5
6
Inte alls viktigt
Mycket
viktigt
I vilken grad upplever Du att Du har varit delaktig i genomförandet av din vård/rehabilitering
i hemmet?
1
2
3
4
5
6
Inte alls delaktig
I allra högsta grad
delaktig
Hur viktigt är det för Dig att vara delaktig i genomförandet av din vård/rehabilitering av KPT
i hemmet?
1
2
3
4
5
6
Inte alls viktigt
Mycket viktigt
I vilken grad upplever Du att Du har varit delaktig i uppföljningen av din vård/rehabilitering
av KPT i hemmet?
1
2
3
4
5
6
Inte alls delaktig
I allra högsta grad
delaktig
Hur viktigt är det för Dig att vara delaktig i uppföljningen av din vård/rehabilitering av KPT i
hemmet?
1
2
3
4
5
6
Inte alls delaktig
I allra högsta grad
delaktig
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Beskriv (om Du har möjlighet) ett exempel/en situation avseende vård/ rehabilitering av KPT
i hemmet när Du upplevde hög grad av delaktighet?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Beskriv (om Du har möjlighet) ett exempel/en situation avseende vård/ rehabilitering av KPT
i hemmet när Du upplevde bristande delaktighet?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Har Du något övrigt att tillägga när det gäller delaktighet i vård/ rehabilitering av KPT i
hemmet?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
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BILAGA 3. INFORMERAT SAMTYCKE TILL INTERVJUER. SÄBO

INFORMERAT SAMTYCKE
Undertecknad har tagit del av skriftlig och muntlig information och accepterar att delta i en
intervju om uppfattning av delaktighet avseende hälso- och sjukvården.

Ort och datum: _______________________________________________________
Underskrift:

_______________________________________________________

Namn:

_______________________________________________________

Adress:

_______________________________________________________
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INFORMATION OM INTERVJUER KRING DELAKTIGHET I
HEMSJUKVÅRDEN
Kommunaliseringen av hemsjukvården i Region Jönköpings län följdes upp med en
baslinjemätning år 2012 och en uppföljning år 2014 – båda avsåg hemsjukvård i ordinärt
boende. Resultaten visade att äldre personer ofta önskade större inflytande i behandlingar som
utförs, och att få gehör för egna åsikter. De efterfrågade också bättre information, exempelvis
när det gällde att veta vem och var man vänder sig till vid frågor om sin hemsjukvård.
Patientens delaktighet, inflytande och självbestämmande är bärande principer för all vård, och
innebär att man alltid ska utgå från den enskilda personens situation, omständigheter och
önskemål. Delaktighet kan ses som ett sammanfattande begrepp som innebär att den enskilde
ska ha inflytande över sin egen vård och omsorg.
År 2017 genomfördes därför en enkätstudie i Jönköpings kommun, där ett urval av personer
med hemsjukvård i ordinärt boende fick svara på en enkät om hemsjukvård. Resultaten finns
sammanställda i en rapport. Nu avser vi undersöka delaktigheten bland äldre personer
boendes i särskilt boende.
Syftet är att undersöka hur äldre personer som erhåller hemsjukvård uppfattar sin
delaktighet, med det långsiktiga målet att främja delaktigheten i kommunens hälso- och
sjukvård.
Vad innebär det för Dig?
En forskningssjuksköterska från Hälsohögskolan kommer att genomföra en intervju med
frågor om hur Du uppfattar delaktighet. Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande utan att
behöva förklara varför. Den information som vi får genom intervjuerna kommer främst att
användas för att utveckla kommunens hälso- och sjukvård med avseende patienters
delaktighet. Det insamlade materialet kommer att analyseras av forskarna Marie Ernsth
Bravell, leg. SSK och docent, och Joy Torgé, fil. dr och lektor, och sammanställas i en rapport
på svenska, och eventuellt i en vetenskaplig artikel på engelska. Ditt namn eller Din identitet
kommer inte att synas i någonstans, och det kommer inte att gå att härröra vem som har sagt
vad i intervjuerna. Vi eftersträvar högsta möjliga konfidentialitet.
Har du frågor är du välkommen att höra av dig till docent Marie Ernsth Bravell.

Marie Ernsth Bravell
Leg. Sjuksköterska och Docent i gerontologi
Institutet för gerontologi, Jönköping University, Hälsohögskolan
Tel. 036-10 13 12
e-mail: marie.ernsth-bravell@ju.se
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BILAGA 4. FRÅGEGUIDE INTERVJUER.

Syftet är att undersöka hur personer som erhåller hemsjukvård i Särskilt Boende uppfattar
sin delaktighet, med det långsiktiga målet att främja delaktigheten.
”Denna intervju handlar om delaktighet och inflytande i äldrevården. Vi vill veta i vilken grad
äldre som bor i äldreboende känner att de kan påverka sin egen situation och i synnerhet den
vård och rehabilitering som man får – dvs från sjuksköterska, sjukgymnast eller
arbetsterapeut.”
Börja med att fråga vilken typ av hjälp (hälso- och sjukvård och rehabilitering) de får
och av vem.
Inledning
1. Begreppen delaktighet eller inflytande – Vad betyder det för dig i din situation?
(Stödfrågor för hjälp till samtalet kan vara: ”Delaktighet kan handla om olika saker
som att göra sin röst hörd, att få gehör, få bra information, få den hjälp som man
behöver, att ha åsikter om hur ens hälso- och sjukvård är genomförd. Hur viktigt är
dessa saker när man bor i ett äldreboende?”)
2. Vad kan du påverka och inte påverka kring din vårdsituation? (I egna ord)
3. Är det viktigt för dig att vara delaktig i planering av din vård? Att du är med på ett
tidigt stadium när det ska läggas upp vilken hjälp du ska få?
4. När vården genomförs, det vill säga när du får vården eller rehabiliteringen, är det då
viktigt för dig att få vara delaktig i stunden, det vill säga att sjuksköterskan, eller
sjukgymnasten frågar dig om dina önskemål eller liknande?
5. När du har fått vård eller rehabilitering ett tag, är det då någon ur personalen
(SSK/SG/AT) som frågar dig om hur det har gått, eller om du tycker att det behöver
göras någon ändring? Är det viktigt för dig att vara med om en sådan uppföljning och
få möjlighet att påverka?
6. När du tänker på den vård som du får här i boendet, i vilken grad känner du att du kan
påverka typen eller kvalitén av hjälp som du får? (Tänk gärna på att försöka fånga de
olika stegen: planering, genomförande, uppföljning som ovan)
- Inte alls? En liten del? Ganska mycket? Stämmer helt? Utveckla.
Exempelfrågor för att fånga ovanstående:
a. Kan du påverka saker som planering av din hemsjukvård? Som t.ex.
o …tid på dygnet som sjuksköterska, etc. ska ge dig hjälp?
o …beställa läkarträff eller få genomgång av dina mediciner?
o När något i din vård eller omsorg ska ändras – t.ex. ny behandling, medicin,
hjälpmedel, eller rutin – brukar du bli informerad om det i förväg eller få
möjlighet att påverka
o Vem berättar för dig?
o Förklarar personen på ett bra sätt?
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b. Kan du påverka saker som hur vården eller rehabiliteringen genomförs, som tex.:
o Känner du att du kan uttrycka dina åsikter eller önskemål för personalen om
hemsjukvården inte utförs som du önskar?
o Hur tycker du att dina önskemål eller åsikter blir bemötta när du berättar det
för personal? Får du gehör? Kan du ge ett exempel?
c. Kan du påverka saker som uppföljning, det vill säga du har fått vård och/eller
rehabilitering ett tag och vill ge återkoppling?
o När vården du får blir inte riktigt som du har tänkt dig, vad gör du då?
Säger du det för någon, t.ex. chef för äldreboendet, eller
kontaktpersonen?
o Försöker du på andra sätt få personalen att ändra situationen så du blir
nöjd?
7. Kan du ge ett exempel när du verkligen har haft möjlighet att påverka din vård
och/eller rehabilitering från början till slut?
8. Kan du ge ett exempel när något inte blir som du har tänkt dig och hur du agerade?
9. Avslutande frågor (om ni känner att personen redan har svarat på nedanstående så
kan ni bara fråga om de har något övrigt att tillägga).
a. Till vilken grad känner du att personalen kan anpassa vård baserad på just
dina behov och önskemål?
Svarsalternativ:
o Svårt att göra justeringar –
o De försöker men inte lyckas –
o Lyhörd för mina behov och önskemål?
b. Är det saker i din vård som du önskar att du kunde ha mer inflytelse över?
c. Har du något övrigt att tillägga?
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BILAGA 5. ETT EXEMPEL PÅ INTERVJUGUIDE.
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