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Sammanfattning 
 

Hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten. I takt med ny lagstiftning och en ökad allmän kunskap i samhället förväntas 

patienter och anhöriga ges större möjlighet till delaktighet. Bristande delaktighet har 

uppmärksammats som ett problem inom flera av vårdens områden.  

 

Under perioden september 2013 till april 2014 genomfördes ett lokalt förbättringsarbete inom 

hemsjukvård i en stadsdel i Göteborg. Syftet med förbättringsarbetet var att hitta förbättrade 

förhållningssätt och arbetssätt för att patienter ska uppleva större delaktighet. Målet var att 80 

% av patienterna som deltagit i ett pilotprojekt skulle känna sig delaktiga i hemsjukvården i 

den utsträckning de önskat. Förbättringsarbetet utgick från en modell benämnd Kundcentrerad 

planering där önskemål från kund översätts till arbetssätt i verksamheten. Kvalitetshuset, som 

är en matris inom modellen, upprättades och utgjorde grund för förbättringsarbetet.  

 

Syftet med studien av förbättringsarbetet var att undersöka hur metoden Kundcentrerad 

planering kan tillämpas vid planering av förändrade arbetssätt samt att utvärdera effekter av 

genomfört förbättringsarbete. En fallstudie med kvalitativ ansats genomfördes i tre delar: 1) 

intervjuer av åtta patienter, 2) enkäter besvarade av 42 (svarsfrekvens 69 %) patienter före och 

18 (svarsfrekvens 78 %) efter förbättringsarbetet, samt 3) en fokusgrupp med fem personal. 

 

Patienterna framhöll vid intervjuer viktiga aspekter såsom information, överenskommelser om 

planering och relationen med personal. Enkäten till patienter efter pilotprojektet visade en 

generell ökning av patienternas upplevelse av delaktighet jämfört med innan. Målet att 80 % 

skulle vara helt nöjda nåddes för ett delområde, vilket handlade om att förstå svar som 

patienterna haft om vården. Vid fokusgrupp framkom att Kvalitetshuset tydliggjort sambandet 

mellan patientperspektiv och personalperspektiv. Personal ansåg att matrisen i Kvalitetshuset 

kan vara svår att tyda för en oinvigd. Personal ansåg vidare att resurser i form av tid och 

bemanning var viktiga förutsättningar för ett förbättringsarbete, tillsammans med motivation 

och kompetens hos medarbetare. Som framgångsfaktorer för ett lyckat förbättringsarbete 

kring patientdelaktighet lyfte personalen betydelsen av kontinuerlig strukturerad 

patientdialog, vilket arbetet med Kvalitetshuset inneburit. Personalen lyfte också vikten av ett 

långsiktigt agerande med små steg som utvärderas. 

 

Studien visar att Kvalitetshuset inom metoden Kundcentrerad planering kan fungera som ett 

handfast stöd vid utformning av arbetssätt som leder till att öka patienternas upplevelse av 

delaktighet. 

 

 

Nyckelord: patientdelaktighet, hemsjukvård, personcentrerad vård, Kundcentrerad planering, 

förbättringsarbete. 

 

 



  

 

Summary 
 

Same work, but more working together 

A case study on how Quality Function Deployment can be applied in order to increase patient 

participation in municipal home healthcare 

 

Health services should as far as possible be designed and implemented in discussion with the 

patient. In line with new legislation and increased general knowledge in the community there 

are expected that patients and families are given a greater opportunity for participation. How-

ever, lack of participation has been recognized as a problem in several areas of health care. 

 

During the period September 2013 to April 2014 a local improvement project where conduct-

ed in home healthcare in a district of Gothenburg. The intention was to find approaches and 

methods for patients to experience greater participation. The goal was that 80 % of patients 

participating in the pilot project should feel involved in home healthcare as much as they 

wanted. The improvement work was based on a model called Quality Function Deployment 

where customer demands is translated into working approaches. A Quality House, which is a 

matrix in the model, was established and served as a basis for improvement. 

 

The purpose of this study was to investigate how the method Quality Function Deployment 

can be applied in the design of improved methods of working, and to evaluate the effects of 

the improvement project. A case study with qualitative approach was carried out in three 

parts: 1) interviews of eight patients; 2) questionnaires answered by 42 (response rate 69%) 

patients before and 18 (response rate 78%) after the improvement project; 3) a focus group 

with five staff members. 

  

In the interviews, patients emphasized information, agreements on planning and relationships 

with staff as important aspects. Analysis of questionnaire answers showed a general increase 

in patients' experience of participation compared to before. The target of 80 % was reached 

regarding the aspect that the patient understood answers to their questions. The focus group 

revealed that opportunity with Quality House that clarified the relationship between patient 

perspective and personnel perspective. According to participating staff there were considered 

difficulties with Quality House. The matrix can be difficult to understand for the uninitiated. 

Staff felt that resources in terms of time and staffing were important prerequisites for im-

provement along with the motivation and skills of employees. Essential for successful im-

provement regarding patient participation was according to the staff continuous structured 

patient dialogue and long-term acting in small steps with assessment. 

The study shows that Quality House within the method Quality Function Deployment can 

serve as a solid support in designing improvement approach in home health care, and in-

creased patient participation. 

 

 

 

Keywords: Patient participation, home health care, patient-centered care, Quality Function 

Deployment, quality improvement. 
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Inledning 
Detta kapitel beskriver bakgrund till ett förbättringsarbete om patientdelaktighet inom 

kommunal hemsjukvård och en studie av detta förbättringsarbete. För att underlätta för 

läsaren benämns genomgående personer aktuella inom hälso- och sjukvård som patienter i 

föreliggande arbete. Begreppet delaktighet problematiseras, teorier om förbättringskunskap 

sammanfattas och en bild av kommunal hemsjukvård i en stadsdel i Göteborg förmedlas. 

Vidare ges inblick i förbättringsarbetet som syftade till att öka patienters delaktighet inom 

hemsjukvård. Inledningen avslutas med en översikt av en teoretisk modell som använts, 

Kundcentrerad planering. 

 

 

Bakgrund 
I många sammanhang i dagens hälso- och sjukvårdssystem lyfts betydelsen av att patienten är 

delaktig i den omfattning som han eller hon önskar. I takt med ökad allmän kunskap i 

samhället förväntas hälso- och sjukvården präglas av patienter och anhöriga med större 

förmåga och möjlighet att utöva inflytande på den vård som ges (SOU 2007:12). Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och Patientsäkerhetslagen (SFS  2010:659) är två befintliga 

lagar som anger att vården så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med 

patienten. Socialstyrelsen (2012) slår fast att en patient som känner sig delaktig lättare kan 

medverka till att målen med vård och behandling uppnås och att säkerhetsrisker förebyggs. 

Två övergripande indikatorer har på nationell nivå identifierats som viktiga när det gäller 

delaktighet (Socialstyrelsen, 2012): 

 

Att behandlingsmål sätts i samråd med patienten.  

Patientens delaktighet i den egna vårdens planering och genomförande. 

Den svenska lagstiftningen har som tradition i mångt och mycket utgått från 

sjukvårdshuvudmännens och personalens skyldigheter och inte från patientens situation (SOU 

2007:12). Detta paradigm håller dock på att förändras i och med att nya författningar tas fram 

såsom förslag till ny Patientlag (SOU 2013:12). Sedan 2011 finns myndigheten Vårdanalys 

som har som uppdrag att driva på utvecklingen mot en mer patient- och brukarfokuserad vård 

och omsorg. De lyfter i en rapport (Myndigheten för Vårdanalys, 2012) fram olika 

utvecklingsområden för att svensk vård och omsorg ska kunna uppnå en mer personcentrerad 

vård.  

 

Förarbetena till ny Patientlag (SOU 2013:2) har som övergripande mål att stärka och 

tydliggöra patientens ställning. Utredningen tar också upp den rörelse som pågår både i 

Sverige och i andra länder som lyfter fram ett bättre nyttjande av den resurs som patienten 

själv kan sägas utgöra. Enligt utredningen pekar mycket på att en sådan utveckling kan ge 

positiva effekter för både patienter och hälso- och sjukvårdens verksamheter. En sådan effekt 

beskrivs av Ekman et al. (2011) vars studie inom slutenvård visar att tillämpning av 

personcentrerad vård minskade vårdtidens längd med en tredjedel, samtidigt som patientens 

förmåga till aktiviteter i det dagliga livet bibehölls eller förbättrades. Föreliggande studie har 

som avsikt att i första hand lyfta fram aspekter ur patientens synvinkel. Det är dock viktigt att 

patientens medverkan i vården sker på patientens egna villkor och inte blir ett självändamål 

för vårdens utförande. Delaktighet måste tillämpas som ett erbjudande till patienten och inte 

som ett krav.  
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Definition av patientdelaktighet 
Begreppet patientdelaktighet är inte enhetligt definierat trots riklig litteratur (Eyssen, 

Steultjens, Dekker & Terwee, 2011). Nationalencyklopedin (u.å.) definierar delaktighet som 

”aktiv medverkan”. Termer såsom patientens samarbete, patientens delaktighet, partnerskap 

eller patientcentrerad vård används omväxlande för att beskriva begreppet (Longtin, et al., 

2010). Vidare beskriver Longtin et al. (2010) patientdelaktighet som ett komplext begrepp 

vilket omfattar patientens rätt till säkerhet, rätten att vara informerad, rätten att välja och 

rätten att bli hörd. Studier där man undersökt vilka innebörder patienter själva lägger i 

begreppet delaktighet visar att delaktighet bygger på tillit, begriplighet och att ha kontroll 

(Eldh, Ehnfors, & Ekman, 2004). Enligt ICF, Klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa (Socialstyrelsen, 2003) anges delaktighet i ett hälsosammanhang 

som ”engagemang i en livssituation” vilket innebär att alla aktiviteter sker i samspel mellan 

individer och den omgivande miljön. Med tonvikt lagd på känslan av delaktighet innebär 

delaktighet således att vara till nytta eller att ha medinflytande och förutsätter att patienternas 

delaktighet på något sätt påverkar processen (Dahlberg & Wedung, 2001; Henderson, 2003). 

Inflytande kan också innebära inverkan, betydelse och makt (Walter, 2002).  

 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, (2011) illustrerar olika nivåer av delaktighet och 

inflytande genom en delaktighetstrappa. Trappan bygger på en stegmodell i åtta segment som 

har utvecklats av Arnstein (1969). I figur 1 jämför Castell (2013) de två modellerna där SKL:s 

fem trappsteg går ifrån information (envägskommunikation) till medbeslutande (gemensamt 

beslutsfattande). Arnsteins stege innehåller fler steg och med grader av inflytande som 

gränsar mot båda hållens ytterligheter. Steg 1-2 i trappan innebär inget inflytande, steg 3-5 är 

symboliska åtgärder och steg 6-9 går mot medborgarmakt. 

 

 
 
Figur 1. Jämförelse mellan Arnsteins deltagandestege och SKL:s delaktighetstrappa (Castell 

2013). 

 

Avsaknad av enhetlig definition av begrepp som delaktighet och inflytande ger ett stort 

tolkningsutrymme vilket kan föranleda osäkerhet hur man som personal bör förhålla sig till 

patienters önskemål och synpunkter samt hur dessa skulle kunna påverka vårdens innehåll.  
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I den här studien används begreppet delaktighet liktydigt med att patienter upplever att de får 

den information de behöver, ges möjlighet att få sin röst hörd och tillfälle att påverka 

planering av vård- och rehabiliteringsinsatser inom hemsjukvård. Därför är vårdgivarens 

kunskap om patientens egen inställning till att vilja påverka, samt patientens upplevelse av att 

påverka vårdinsatserna centralt för att patientdelaktighet ska vara möjlig att utveckla. 

 

 

Forskning om patientdelaktighet 
Tutton (2005) framhåller i en studie från Storbritannien att delaktighet är en dynamisk process 

som bör vara en integrerad del i arbetet. Edvardsson (2010) hävdar att en förutsättning för att 

kunna bli delaktig är att bli mött och förstådd som person och menar vidare att detta 

karaktäriserar den personcentrerade vården genom att man då ser patienten som en person 

bakom sin sjukdom. Personcentrerad vård utgår enligt Edvardsson (2010) från patientens 

berättelse som utgör underlag till en vårdplan där ansvaret för vården fördelas, vilket ökar 

patientens delaktighet. I mötet med patienten är det därför av stor vikt att samtal förs där 

patientens resurser och kunskaper tas tillvara (Socialstyrelsen, 2012). Frank (2010) har i sin 

avhandling studerat patienters delaktighet på en akutmottagning och beskriver delaktighet 

som ett ömsesidigt samspel mellan patient och vårdare, vilket kräver att båda parter tar 

initiativ och är aktiva. På somatisk vårdavdelning beskrevs delaktighet som en process 

bestående av tillmötesgående atmosfär, emotionellt gensvar, samförstånd och rättigheter 

(Larsson et al., 2007). Delaktighet innebär en utmaning för både patienter och personal menar 

Cook och Klein (2005) som i sin forskning visar att äldre patienter på sjukhus ville vara mer 

involverade i vården än vad som var fallet.  

 

Henderson (2000) lyfter fram att det enbart är den enskilda patienten som utifrån sina 

erfarenheter och förväntningar kan avgöra om delaktighet uppnåtts vad gäller den egna 

vården. Vad delaktighet innebär för patienter har studerats i olika vårdkontexter. Studier av 

Eldh (2004) visar att viktiga delar är att förstå sjukdomsförlopp och vårdplanering, att bli 

lyssnad på och bli trodd, att få bidra med egen erfarenhet samt att få kunskap om sin sjukdom 

och behandlingar. Enligt Saino, Lauri och Eriksson (2001) betonade cancerpatienter vikten av 

personkemi och relationen med vårdpersonal för att känna delaktighet. Almborg (2008) 

beskriver i sin avhandling att patienter ansåg att de fick information men att färre upplevde 

delaktighet vid planering av vård och omsorg samt rehabiliteringsinsatser. Författaren (a a) 

menar att personal ofta saknar strategier för att underlätta patienters och närståendes 

delaktighet, vilket försvårar möjligheterna att leva upp till kraven att patienten ska bemötas 

utifrån sitt sociala sammanhang och att hänsyn ska tas till individuella förutsättningar och 

behov.  Bristande delaktighet har uppmärksammats som ett problem inom flera av vårdens 

områden. Ekdahl (2012) beskriver i sin avhandling hur multisjuka äldre känner att de inte 

passar in i dagens sjukvårdssystem. Hennes studier visar att patienter på sjukhus inte upplever 

den delaktighet som de önskar utan att de känner sig som en belastning i vårdapparaten.  
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Utifrån sjuksköterskans perspektiv på delaktighet lyfter Sahlsten et al. (2005) områden som 

kommunikation, att visa empati, se resurser hos patienten, ge information samt att ge 

utrymme för valmöjligheter. Tutton (2005) visar på att om personal kan bli alltmer medvetna 

om vad som underlättar och skapar möjligheter till delaktighet kan en djupare förståelse 

utvecklas vilket möjliggör ett agerande som är mer anpassas till äldre patienters behov. Vidare 

har Ekdahl (2012) funnit att vård av multisjuka äldre är tidskrävande och ställer speciella krav 

på kommunikation. Om kommunikationen inte fungerar försvåras delaktigheten genom att 

man som patient inte förstår vad som händer, inte har kontroll eller inte ”räknas” med. Hur 

patientdelaktighet på olika sätt hindras i vården belyses också av Larsson (2008) som i sin 

forskning sett att personal lämnar felaktig eller otillräcklig information samt att patienters 

synpunkter inte noteras i patientjournalen. 

 
När det gäller vård i det ordinära boendet finns forskning om patientdelaktighet beskriven i 

kontexten vård i livets slut och inom cancersjukvård, då framför allt med fokus på 

patientdelaktigheten i beslutsfattning av olika behandlingsmetoder (Saino, Lauri, & Eriksson, 

2001). Publicerad forskning är begränsad avseende patienter inom hemsjukvård i det ordinära 

boendet. Därför krävs mer kunskap om vad som bidrar till att öka patientens upplevelse av 

delaktighet och inflytande inom denna verksamhet.  

 

Patientens delaktighet accepteras alltmer som en viktig komponent i redesign av 

vårdprocesser (Longtin, et al., 2010). Westlund och Sjöberg (2008) benämner den process när 

specifika tjänster ska tillgodose vissa behov som ”tjänstekoncept” och tar upp viktiga 

förutsättningar såsom organisationen, fysiska/tekniska resurser, patienter, ledning och 

medarbetare samt den kultur som råder inom verksamheten.  

  

Förbättringskunskap 
I litteraturen beskrivs att ökat värde för patienterna uppnås genom utveckling och samverkan 

av professionell kunskap och förbättringskunskap (Batalden & Stoltz, 1993). Enligt Batalden 

och Stolz (1993) innehåller förbättringskunskap kunskap om system, variation, 

förändringspsykologi samt lärande och är ett komplement till hälso- och sjukvårdens 

professionella kunskap. Nelson, Batalden och Godfrey (2007) skildrar hur kunskap om 

mikrosystem, som är vårdens minsta enhet närmast patienterna, kan stödja förbättringsarbeten 

och utveckla vården tillsammans med patienterna för att skapa ökat värde. Som utgångspunkt 

för ett förbättringsarbete kan det specifika mikrosystemet beskrivas och kartläggas med hjälp 

av verktyget 5 P innefattande verksamhetens syfte (purpose), patienter (patients), medarbetare 

(people), processer (process) och mönster (pattern) (Nelson, Batalden & Godfrey, 2007). 

Dessa fem områden är till hjälp för att kunna besvara de grundläggande frågorna i 

förbättringskunskap; varför gör vi det vi gör? hur gör vi det vi gör? och hur kan vi förbättra 

det vi gör? (Batalden & Stoltz, 1993). Förbättringskunskapen anger även vikten av 

förändringar i små steg (Bergman & Klefsjö, 2008; Langley, et al., 2009; Nelson, et al., 

2007). Senge (1995) argumenterar för de fem disciplinerna personligt mästerskap, 

tankemodeller, gemensam vision, teamlärande och systemtänkande som grund för att se 

helheter och samband mellan olika företeelser, förändringsprocesser och mönster. Vidare 

menar Senge (a a) att systemtänkandet är avgörande för att nå framgång i ett 

förändringsarbete. Eftersom vård- och omsorgsverksamhet ofta är komplex behöver ovan 

beskrivna aspekter och dimensioner beaktas för att uppnå framgångsrikt och hållbart 

förbättringsarbete. Intentionen är att inom ramen för denna uppsats ta tillvara kunskap kring 

förbättringskunskap och omsätta den i ett praktiskt förbättringsarbete inom kommunal 

hemsjukvård. 
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Kommunal hemsjukvård 
I Socialstyrelsens termbank (Socialstyrelsen, 2013) definieras hemsjukvård som ”hälso- och 

sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över 

tiden”. Inom hemsjukvård vårdas ofta multisjuka personer med utgångspunkt från att lindra 

problem som orsakas av sjukdom, alltså att hindra eller motverka en försämring. Inom 

Göteborgs stad erbjuds hemsjukvård i ordinärt boende sedan 1999 till personer som inte kan 

ta sig till primärvårdens mottagningsverksamhet alternativt har en diagnos eller 

funktionsnedsättning som medför ett varaktigt behov av vård och/eller rehabilitering i 

hemmet. Det finns inom hemsjukvården inga åldersgränser eller begränsningar utifrån 

diagnos, utan det är patienternas behov av hälso- och sjukvård i det ordinära boendet som är 

avgörande (Västkom, 2012). Detta innebär att patienterna har skiftande funktions-

nedsättningar. Hemsjukvård påbörjas först efter överenskommelse vid vårdplanering och 

utgår från den enskilda patientens behov av insatser i bostaden. Samverkan sker med olika 

läkare beroende på vilken vårdcentral patienten är listad på. 

Lokal situation 

Kontexten för detta förbättringsarbete och föreliggande studie utgörs av kommunal 

hemsjukvård i en stadsdel i Göteborg. I staden har kommunfullmäktige, på makronivå, 

beslutat om inriktningsmål för den kommunala vården och omsorgen. För 2012 anges bland 

annat att verksamheten ska fokusera på den enskildes delaktighet i planering och inflytande 

över sin situation (Göteborgs Stad, 2012a). I aktuell stadsdel, med cirka 45 000 invånare, har 

stadsdelsnämnden utifrån kommunfullmäktiges inriktning formulerat att alla insatser inom 

vård och omsorg ska vara individuellt anpassade och utgå från den enskildes unika behov. 

Inom staden har sedan 2004 årligen genomförts enkätundersökningar bland annat riktade till 

personer i hemsjukvård (Göteborg Stad, 2012b). I denna enkät ställs två frågor om inflytande: 

 
Hur nöjd är du som patient med dina möjligheter att påverka vid vilka tider du får hjälp? 

Hur nöjd är du med hur personalen tar hänsyn till dina åsikter och önskemål om den hjälp du vill ha? 

 

Sedan 2009 visar resultat från den årliga enkäten att patienternas nöjdhetsgrad har minskat i 

stadsdelen vad gäller frågor kring inflytande i hemsjukvård. Att patienters delaktighet är ett 

förbättringsområde har även identifierats genom journalgranskning i stadsdelen (Alfredsson 

& Rabe, 2011) som visade att vård-/rehabiliteringsförlopp (anamnes, status, problem och 

åtgärder) beskrevs ganska väl utifrån professionernas perspektiv, men att dokumentationen 

brast vad gäller vilken information som givits till patient samt dennes delaktighet kring 

planering av vården (saknades i 40 % av granskade journaler). 

 

 

Lokalt förbättringsarbete 
Under perioden september 2013 till april 2014 genomfördes ett förbättringsarbete i stadsdelen 

som syftade till att öka patienternas upplevelse av delaktighet, utifrån politikernas uttalade 

inriktning. Syftet var att hitta sådana förhållningssätt och arbetssätt inom hemsjukvårdens 

mikrosystem som leder till att patienter upplever större inflytande och delaktighet i sin 

hemsjukvård. Målet var att, inom ett försöksområde, öka andelen nöjda patienter så att 80 % 

av patienterna skulle uppleva delaktighet i den omfattning som de önskar gällande 

hemsjukvårdens innehåll och planering i april 2014.  
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Detta förväntade resultat sågs som ett delmål på vägen till att samtliga patienter i stadsdelen 

skulle känna delaktighet utan att andra faktorer, såsom personalens arbetstillfredsställelse 

påverkas negativt. Visserligen spelar även de olika professionernas yrkeskunskaper en roll 

men utmaningen var att få till bra samverkan mellan de olika aktörerna i systemet för att 

uppnå ett ökat värde för patienten. I tidigare studieuppgift, inom ramen för pågående 

masterutbildning, då hemsjukvård analyserats som ett mikrosystem enligt 5 P framkom att 

vård och rehabilitering i stor utsträckning skedde som parallella processer och att det inte 

räcker med en fördjupad personalsamverkan för att öka värdet för patienterna. Patienten och 

dennes anhöriga behöver också ges ökad möjlighet till delaktighet i vården. Här är ledares 

förmåga att entusiasmera till förnyade arbetssätt oerhört viktigt (Batalden, et al., 2003).  

 

För att få en struktur i förbättringsarbetet eftersöktes stöd för att kunna identifiera och 

utveckla verksamheten mot en hemsjukvård utifrån patientens villkor. För arbetet med att 

identifiera viktiga förbättringsområden valdes en modell benämnd Kundcentrerad planering.  

 

 

Kundcentrerad planering (Quality Function deployment, QFD) 
Kundcentrerad planering (Quality Function Deployment, QFD) är en metod som innebär att 

kundens behov och förväntningar är utgångspunkt för utveckling av produktegenskaper/ 

tjänsteegenskaper genom att systematiskt identifiera behov, krav, önskemål och problem och 

översätta dessa till en så optimerad lösning som möjligt (Bergman & Klefsjö, 2010). 

Utveckling av metoden startade enligt Gustafsson (1998) efter andra världskriget då USA 

introducerade begreppet kvalitetssäkring i Japan. Shigeru Mizuno och Yoji Akao har varit 

förgrundsgestalter för modellen (Bergman & Klefsjö, 2010). 

 

Metodiken i Kundcentrerad planeringen delas in i fyra steg, nedan i modifierad form utifrån 

Bergman och Klefsjö (2010 s. 136).  

1. Tjänsteplanering. I detta steg kartläggs kundens önskemål vilket överförs t ill 

tjänstegenskaper. Här viktas även kundönskemålen mot varandra.  

2. Tjänsteutformning, där man ska välja ett konstruktionskoncept med givna 

förutsättningar som motsvarar och uppfyller de målvärden som satts upp i steg 

ett. Här identifierar man också vilka komponenter och delegenskaper som 

kommer att bli kritiska och därigenom kunna göra en bedömning av var man 

behöver lägga energi på forskning och utveckling.  

3. Processutformning då man överför de kritiska detaljegenskaperna till 

arbetsmoment och identifierar dessa moments kritiska parametrar.  

4. Tjänsteutformning. Instruktioner utformas med noggranna anvisningar om vilka 

delar och mått som ska mätas samt hur många, hur ofta och med vilka verktyg.  

 

Kundcentrerad planering kan genomföras i mer eller mindre komplex form beroende på syfte 

och processtyp (Gustafsson, 1998). Modellen är sanktionerad att använda i kontext med 

Model för Improvement (Langley, et al., 2009). 

 

Genomförd tjänsteplanering (steg 1) kan dokumenteras i ett så kallat Kvalitetshus (figur 2) 

som är en speciell form av matrisdiagram (Bergman & Klefsjö, 2010). Kvalitetshusets VAD-

del innehåller kundönskemål och HUR-delen rymmer olika tjänsteegenskaper som kan 

uppfylla kundönskemålen. Taket visar samband mellan olika tjänsteegenskaper och i mitten 

av huset anges med olika symboler sambanden mellan VAD och HUR. 
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Figur 2. Förenklad översikt över delar i Kvalitetshuset, fritt utifrån Bergman och Klefsjö (2010). 

 

 

Gustafsson (1998) framhåller att ett av de viktigaste momenten i Kundcentrerad planering är 

att få fram relevanta kunddata som ska utgöra grunden för det fortsatta arbetet. Gustafsson 

(1998) definierar kundönskemål som något som skapar värde för kunden. Målet med metoden 

Kundcentrerad planering är att produkten eller tjänsten ska uppfylla de krav som kunden 

inledningsvis, direkt eller indirekt ställer. Författaren (a a) påpekar att man under hela 

utvecklingsarbetet ska sträva efter att inte förlora ”kundens röst”.  

 

Även Norling (1993) betonar att Kundcentrerad planering är en kundstyrd utvecklingsmetod 

som fokuserar på mötet och interaktionen mellan leverantör/utförare och kund. Chan och Wu 

(2002) visar genom en internationell litteraturöversikt på tillämpningar av metoden 

Kundcentrerad planering inom olika branscher både inom produktions- och tjänstesektorn. 

Flera författare (Gremyr & Raharjo, 2013; Hallberg & Timpka, 1997; Lieuwe & Hans, 2002; 

Moores, 2006; Norling, 1993) har kommit fram till att Kundcentrerad planering kan användas 

som en metod att definiera och utveckla tjänstesektorn, även om de påtalar vissa svårigheter 

att omsätta modellen inom hälso- och sjukvård. Bland annat tar Norling (1993) upp problem 

med att kundens dagsaktuella önskemål och agerande är avhängigt av hur tjänsten uppfattas 

samt att det kan uppstå problem vid precisering av samband i matrisen. Einspruch (1996) kom 

till slutsatsen att vissa kundkrav inom hälso- och sjukvård ibland förbises eftersom de är 

dåligt definierade, samt att avsikten med Kundcentrerad planering är att vara ett redskap som 

integrerar kundens krav med processens design.  
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Syfte med studien 
Syftet med studien var att undersöka hur metoden Kundcentrerad planering kan tillämpas vid 

planering av förbättringsarbete med avsikt att öka patienters upplevelse av delaktighet och 

inflytande inom hemsjukvård, samt att utvärdera effekter av genomfört förbättringsarbete. 

 

Forskningsfrågor 
1. Vilka faktorer upplevs som viktiga vad gäller patienters upplevelse av delaktighet 

och inflytande inom hemsjukvård? Hur kan dessa tillvaratas genom 

Kundcentrerad planering? 

2. Påverkas patienters upplevelse av delaktighet efter genomfört pilotprojekt byggt 

på Kundcentrerad planering? I så fall på vilket sätt? 

3. Vilka lärdomar drar personal av genomfört pilotprojekt som kan vara användbara 

vid förbättringsarbete för ökad patientdelaktighet inom liknande verksamheter?  

 

 

Material och metod 
I detta kapitel presenteras kontexten för förbättringsarbetet och för studien av 

förbättringsarbetet. För att tydliggöra dessa två delar presenteras först metoder för 

genomförandet av förbättringsarbetet, följt av metoder för att studera förbättringsarbetet. 

Eftersom förbättringsarbetet och studien av förbättringsarbete hör samman förekommer 

referenser dem emellan. Kapitlet avslutas med etiska överväganden. 

 

 

Miljön för förbättringsarbetet och studien 
Förbättringsarbetet och studien av förbättringsarbetet genomfördes inom kommunal 

hemsjukvård i en stadsdel i Göteborg. De senaste åren har flera omgripande 

organisationsförändringar genomförts, vilket påverkat vård- och omsorgsverksamheten. År 

2011 är ett exempel på detta då en stadsdelsomläggning genomfördes som innebar att 

dåvarande 21 stadsdelar minskades till tio. Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

(SOSFS, 2011:9) är antaget i staden (Göteborgs Stad, 2013). Implementering av 

ledningssystemet pågår, men systematiska arbetsformer som inkluderar ständiga förbättringar 

är ännu inte förankrade inom all vård- och omsorgsverksamhet. 

 

Stadsdelen präglas av en befolkning med mångkulturell bakgrund. Enligt journalsystemet har 

antalet hemsjukvårdspatienter de senaste två åren legat på cirka 450 stycken, varav de flesta är 

i åldern 70-90 år. Flödet av nya patienter mättes inom ramen för tidigare kurs (Kvalitet, 

mätning och lärande) i pågående Mastersprogram. Antalet nyinskrivna patienter varierade då 

mellan 1-7 nya patienter/vecka. Diagnos och funktionsnedsättning skiftar och insatserna 

varierar stort vad gäller tidslängd och innehåll. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är 

uppdelad på tre enheter med var sin chef; en sjuksköterskeenhet i ordinärt boende 

(hemsjukvård), en sjuksköterskeenhet i särskild boende samt en enhet med arbetsterapeuter 

och sjukgymnaster (både hemsjukvård och särskilda boenden).  
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Förbättringsarbetet bedrevs som ett pilotprojekt i ett av fem befintliga geografiskt uppdelade 

hemsjukvårdsområden som bestod av cirka 60 patienter, tre sjuksköterskor, en arbetsterapeut 

och en sjukgymnast. Styrgruppen utgjordes av verksamhetschef och två enhetschefer. 

Förbättringsarbetet och studien leddes av Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR), i 

fortsättningen benämnd projektledaren. Arbetet bedrevs inom ramen för dennes 

masterutbildning i ämnet kvalitetsförbättring och ledarskap. Projektledaren är organiserad 

inom Utvecklingsavdelningen och deltar inte i den direkta vården. 

 

 

Metoder för genomförande av förbättringsarbetet 
Under förbättringsarbetet tillämpades idéer utifrån Model for Improvement (Langley, et al., 

2009) med fokus på att testa olika förhållningssätt och arbetssätt genom PDSA-hjul; plan, do, 

study och act (Nelson, Batalden, & Godfrey, 2007). PDSA är i detta arbete översatt till 

svenskans Planera, Göra, Studera och Agera (PGSA). Förutom Model for Improvement 

(Langley, et al., 2009) förde projektledaren dialog med projektgruppen kring modellen 

Kundcentrerad planering (Gustafsson, 1998). Samtal fördes också för att skapa en gemensam 

bild av verksamhetens processer och för att skapa samsyn kring den önskade målbilden om 

ökad patientdelaktighet. En översiktlig aktivitetsplan togs fram utifrån tre frågeställningar 

framställda av Langley et al (2009): Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är 

en förbättring? samt Vilka förändringar kan leda till en förbättring?  

 

I förbättringsarbetet tillämpades ett agilt arbetssätt såsom Gustavsson (2011) beskriver ett 

projekt som genomförs i processetapper med kort och tydlig dokumentation, transparens vad 

gäller planering och aktiviteter samt att endast detaljplanera för de närmast kommande 

händelserna. Dokumentation kring förbättringsarbetets fortskridande publicerades i en databas 

som alla berörda hade tillgång till. Projektledaren agerade som coach och facilitator för 

förbättringsarbetet samt genomförde en studie om förbättringsarbetet. Dokumentation och 

material som producerats under projektet har varit transparant och tillgängligt för alla berörda, 

vilket medgivit att rättelser och justeringar kunnat göras i realtid. Förbättringsarbetet fortskred 

enligt steg som Nelson et al. (2007) beskriver som Förbättringsrampen (Figur 3).  
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Figur 3. Förbättringsarbetet visualiserat med hjälp av förbättringsrampen, fritt utifrån Nelson et al. 

(2007). 
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Kundcentrerad planering 

Arbetet med att tillvarata patientens röst i verksamhetsplaneringen startade med att undersöka 

och formulera kundönskemål utifrån en kvalitativ innehållsanalys av intervjuer i delstudie 1. 

Resultatet av intervjuerna låg till grund för aktiviteter inom boxarna Specifika mål och 

Förändringsidéer (figur 3) då Kvalitetshuset inom metoden Kundcentrerad planering byggdes 

upp. Projektgruppen sorterade kundönskemålen med hjälp av släktskapsdiagram varefter 

tjänsteegenskaper som kunde matcha patienternas önskemål brainstormades fram. För att reda 

ut orsak och verkan mellan kundönskemål och tjänsteegenskaper användes fiskbensdiagram. 

För att främja gruppens gemensamma förståelse av relationen mellan de olika 

tjänsteegenskaperna diskuterades de möjliga sambanden tills gruppen var överens om 

tolkningarna. Resultatet från genomförd tjänsteplanering visualiserades genom modellens 

Kvalitetshus (bilaga 1). Kvalitetshuset innehöll sammanställt material från intervjuer i 

delstudie 1, projektgruppens formulerade arbetssätt utifrån patienternas önskemål samt 

sambanden dem emellan. Övriga tre steg i metoden Kundcentrerad planering exkluderades då 

dessa inte bedömdes relevanta i förhållande till syftet med förbättringsarbetet. Således 

avgränsades tillämpningen av Kundcentrerad planerad till upprättande och användning av 

Kvalitetshuset. 

Test av tjänsteegenskaper 

Med utgångspunkt från innehållet i Kvalitetshuset testade projektgruppen olika 

arbetssätt/tjänsteegenskaper med hjälp av PGSA-hjul. Projektgruppen diskuterade sig fram till 

en prioriteringsordning som började med att hitta snabba, lätta förändringar som inte krävde 

så mycket förarbete, men som ändå förväntades ge ökat värde för patienterna. Då ett test 

utvärderats som positivt behölls det arbetssättet och ett nytt PGSA-hjul lades till. I andra fall 

gjordes förändringar som testades på nytt.  

Mätningar inom ramen för förbättringsarbetet 

Tänkbara mätområden identifierades av projektledare genom en värdekompassanalys (Figur 

4). Inspiration till analysen hämtades av Nelson, Mohr, Batalden och Plume (1996).  

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 4. Identifierade mätområden genom Värdekompassanalys där patienttillfredsställelse 

(A) samt personalens arbetssituation (B) följdes över tid . 
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Två aspekter följdes kontinuerligt under pilotprojektet för att utvärdera de olika PGSA-testen; 

patienternas upplevelser (A) och personalens arbetssituation (B) som balanserande mått. 

Förutom dessa mätningar analyserades PGSA-cyklerna på möten med projektgruppen. 

Eftersom det på förhand inte gick att förutse hur många patienter (tillika mätpunkter) som 

skulle komma att involveras i förbättringsarbete valdes sekvensdiagram för att följa 

utvecklingen över tid. Sekvensdiagram har enligt Provost och Murray (2011) svagare 

tillförlitlighet än ett styrdiagram, men kräver inte lika många mätpunkter för att identifiera 

urskiljbar källa till variation. 

 

A. Patienternas nöjdhetsgrad fångades över tid genom en kort pappersenkät med fyra frågor 

som handlade om deras upplevelse av delaktighet. Patienterna skattade frågorna på en 

tiogradig skala från Inte alls nöjd/Inte alls delaktig till Mycket nöjd/Mycket delaktig (bilaga 

2). Frågorna utformades med utgångspunkt från aspekter som uppgivits viktiga vid de 

patientintervjuer som genomförts inom ramen för delstudie 1. Enkäten lämnades av 

projektgruppen i samband med hembesök till pågående patienter med nya behov och till 

patienter som skrevs in under perioden januari 2014 till april 2014. Projektledaren 

sammanställde kontinuerligt svaren i sekvensdiagram för att illustrera utfall över tid och få 

förutsättningar för att utröna om uppvisad variation var slumpmässig eller om det fanns 

urskiljbar källa till variation. Återkoppling gällande mätningarna gjordes muntligt till 

projektgruppen samt publicering av diagram i projektgruppens databas. 

 

B. Elektronisk enkät (bilaga 3) skickades veckovis till personal i projektgruppen för att följa 

deras upplevda arbetssituation. Frågorna som hade förvalda svarsalternativ hämtades från 

stadens befintliga medarbetarenkät där kategorin arbetsmiljö valdes ut för denna mätning 

(Göteborgs Stads medarbetarundersökning, 2014). De aktuella frågorna justerades från 

medarbetarenkätens generella formulering till att avse den gångna veckan. Enkät skickades ut 

under perioden december 2013 till april 2014. Första månaden utgjorde baslinjemätning. 

Enkätsvaren sammanställdes kontinuerligt i sekvensdiagram för kunna att se variation över tid 

och få förutsättningar att utröna om uppvisad variation var slumpmässig eller om det fanns 

urskiljbar källa till variation på liknande sätt som för mätning av patienternas upplevelser. 

Återkoppling gällande mätningarna gjordes muntligt till projektgruppen samt publicering av 

diagram i projektgruppens databas. 

 

 

Metoder för att studera förbättringsarbetet  
Förbättringsarbetet och dess resultat studerades genom en fallstudie med kvalitativ ansats. 

Med kvalitativ ansats kan ett fenomen i ett specifikt sammanhang studeras (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008; Ahrne & Svensson, 2013). Yin (2009) utvecklar detta och anger att 

en fallstudie med fördel kan användas då man vill studera aktuella skeenden i specifika 

kontexter utifrån de personer som varit med i skeendet. Tre olika metoder för datainsamling 

har använts, vilka beskrivs nedan. Tolkning av materialet har skett i relation till kontexten 

enligt Backmans (2008) rekommendationer. 
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Intervjuer av patienter, delstudie 1 

Metoden Kundcentrerad planering utgår från att skapa kunskap och förståelse kring vilka 

faktorer som är viktiga för kunden. Kopplingen till den aktuella kontexten påtalas som viktig 

(Gustafsson, 1998). För att skaffa kunskap om vad patienter inskrivna i hemsjukvård önskade 

vara delaktiga i och ha inflytande kring intervjuades de. Intervjustudie är enligt Trost (2010) 

vanligt förekommande för att ta reda på människors uppfattningar och upplevelser. En 

standardiserad intervjuguide med semistrukturerade frågor och möjlighet till följdfrågor togs 

fram (bilaga 4). Frågorna testades på en doktorand vid Jönköping Academy som hade 

erfarenhet av att intervjua patienter på temat delaktighet. Frågorna lämnades inte ut i förväg 

till patienterna eftersom spontana svar eftersöktes. Inklusionskriterier för deltagande var att 

vara patient inom hemsjukvård i det utvalda geografiska området under oktober 2013. 

Deltagarna skulle förstå och prata svenska. Skillnader i ålder och kön eftersträvades. Personer 

med grav demenssjukdom eller allvarlig psykisk sjukdom exkluderades. Samordnare i 

hemsjukvården tog fram lista över patienter inskrivna i teamet, vilket utgjorde grund för urval 

utifrån uppställda inklusionskriterier.  

 

Informationsbrev med bifogat svarsbrev för samtycke (bilaga 5) skickades ut till 25 patienter. 

Nio av dessa återsände underskrivet samtyckesbrev. En intervju föll bort på grund av att pati-

enten ville avvakta. Henricson (2012) anger att ett önskvärt antal intervjuer vanligtvis omfat-

tar åtta-tolv personer. Eftersom åtta aktivt samtyckte till att delta skickades inte påminnelse-

brev ut. Intervjuer genomfördes med patienter i åldern 58-92 år, varav fem män och tre kvin-

nor. Intervjuerna som genomfördes i den enskildes bostad varade 30 – 45 minuter. Intervjuer-

na spelades in på band och det hörbara transkriberades ordagrant och pauser noterades. De 

transkriberade texterna lästes i sin helhet flera gånger för att bygga upp en känsla för innehål-

let. Efterhand utkristalliserades meningsbärande enheter med fokus på vad deltagarna upplev-

de som viktigt att vara delaktiga i och ha inflytande över. Materialet analyserades utifrån kva-

litativ innehållsanalys beskriven av Granskär och Höglund-Nielsen (2008). Meningsenheterna 

kondenserades, kodades och delades in i kategorier vilka sammanfördes till domäner rele-

vanta för frågeställningen. Analysen genomfördes av projektledaren. Preliminärt resultat pre-

senterades för projektgruppen, som gemensamt reflekterade och diskuterade tolkningar tills 

enighet uppstod.  

Enkät till patienter, delstudie 2 

Enkätundersökning genomfördes innan nya arbetssätt testades samt efter fyra månaders 

förbättringsarbete. Denna delstudie avsåg belysa hur arbetssätt sprungna ur Kvalitetshuset 

fungerade för att öka patienternas upplevelse av delaktighet och inflytande. Institutet för 

Kvalitetsindikatorer (Indikator) genomför årligen på uppdrag av Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) en nationell patientenkät (Sveriges kommuner och landsting, 2014) som 

mäter patientupplevd kvalitet. Vartannat år sker mätning inom primärvård och vartannat år 

inom specialiserad vård. Kommunal hälso- och sjukvård omfattas inte av denna nationella 

mätning. För delstudie 2 utformades en enkät med frågor hämtade från de delar i den 

nationella patientenkäten som rör delaktighet och information. Tre avslutande 

bakgrundsfrågor lades till (bilaga 6). Enkät med följebrev (bilaga 7 och 8) skickades i 

december till samtliga 60 patienter i det utvalda området och till 23 patienter i april. Enkäten i 

april skickades till alla patienter i det geografiska området som varit berörda av en eller flera 

PGSA-test. Enkäterna kodades, och påminnelse skickades efter två veckor till dem som då 

inte återsänt besvarad enkät. Enkätsvaren matades in i det elektroniska enkätverktyget Defgo 

(2014) där också svaren sammanställdes procentuellt.  
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Svaren redovisades deskriptivt i frekvenstabell enligt anvisning av Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen (2012). Svaren Ja helt och hållet, Ja alltid och Ja mycket bra tolkades som att 

patienten var mycket nöjd inom dessa frågeområden. December 2013 skickades enkäter ut till 

60 patienter. varav 42 svarade vilket gav en svarsfrekvens på 69 %. Samma enkät skickades 

till 23 patienter i mitten av april 2014, då 18 personer svarade (78 %). För båda enkäterna var 

nästan hälften av patienterna (48 %) i åldern 75 - 89 år, cirka en tredjedel (32 %) var 45 -74 

år, övriga (20 %) var 90 år eller äldre. Könsfördelning och uppgivet modersmål framgår av 

tabell 1. 

 
Tabell 1. Antal besvarade enkäter i december 2013 och april 2014 fördelat på kön och modersmål 

 

Kön 
Modersmål1 

Antal besvarade enkäter 
December 2013 

Antal besvarade enkäter 
April 2014 

Man 16 7 
  Svenska 10 3 
  Annat 
 

6 4 

Kvinna 26 11 
  Svenska 20 9 
  Annat 
 

6 2 

Totalt 42 18 
1 

Modersmål redovisas i två kategorier; svenska och annat. 

 

Fokusgrupp med personal, delstudie 3 

Fokusgrupp innebär att datainsamling sker genom strukturerad samtalsform i grupp kring ett 

förutbestämt ämne (Wibeck, 2010). Delstudien avsåg att belysa hur personal upplevt att 

Kvalitetshuset fungerat för att identifiera och forma förhållningssätt och arbetssätt med syfte 

att öka patienternas upplevelse av delaktighet, samt för att få kunskap om vilka lärdomar som 

kan dras utifrån pilotprojektet. En Utvecklingsledare från stadsdelens Utvecklingsavdelning 

var samtalsledare och styrde samtalen utifrån förberedda frågeområden (bilaga 9). Frågorna 

testades på samtalsledaren innan fokusgruppen och små justeringar gjordes för att 

samtalsledaren skulle känna sig bekväm med frågeställningarna. Genomförandet förbereddes 

av projektledaren tillsammans med samtalsledaren för att sätta in denne i ämnet. Personal i 

projektgruppen fick muntlig inbjudan under hösten 2013 och skriftlig inbjudan cirka en vecka 

innan fokusgruppens möte (bilaga 10). 

 

Fokusgruppen träffades på neutral plats i stadsdelen och började med att samtalsledaren 

presenterade sig själv varvid samtalet sedan fördes mellan deltagarna. Samtalsledaren 

bevakade att samtliga deltagare kom till tals samt att samtalet kretsade kring det givna ämnet. 

Wibeck (2010) föreslår nyttjande av stimulusmaterial som inspirationskälla till det aktuella 

temat. I detta fall kände projektgruppen till temat i förväg, men en bild av det upprättade 

Kvalitetshuset användes som stöd för gruppen att hålla sig till ämnet. Samtalet spelades in på 

band och det hörbara transkriberades ordagrant och pauser noterades. Texterna lästes i sin 

helhet flera gånger och meningsbärande delar identifierades och markerades. Materialet 

analyserades genom kvalitativ innehållsanalys, enligt Granskär och Höglund-Nielsens (2008) 

beskrivning. Meningsenheterna kondenserades, kodades och delades in i kategorier vilka 

sammanfördes till domäner relevanta för frågeställningar kring hur personal upplevt arbetet 

med Kvalitetshuset och det därpå följande förbättringsarbetet. En preliminär analys av 

textmassan gjordes av projektledaren.  
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De framväxande kategorierna diskuterades med samtalsledaren för att säkerställa att analysen 

grundades på insamlad data samt för att nå överensstämmelse mellan kategorier, domäner och 

tema. Även deltagarna i fokusgruppen gavs möjlighet att lämna synpunkter på 

innehållsanalysens riktighet. För att bevara deltagarnas konfidentialitet har yrkestillhörighet 

utelämnats vid citat i resultatet. Samtliga fem personer i projektgruppen (tre kvinnor och två 

män) deltog i gruppintervjun som varade cirka två timmar. 

 

 

Integrering av förbättringsarbetet och studien 
Eftersom syftet med studien var att undersöka hur metoden Kundcentrerad planering kan 

tillämpas vid planering av ett förbättringsarbete som syftar till att öka patientdelaktighet är 

förbättringsarbetet och studien avhängiga av varandra. Därför har till exempel data från första 

delstudien används vid planeringen av förbättringsarbetet. Figur 5 visar en schematisk bild 

över de olika mätningarna. 

 

 

okt 13

Patientintervjuer *

dec 13

Patientenkät, FÖRE *

apr 14

Patientenkät, EFTER

jan 14

Patient-, 

Personalenkät

dec 13

Patient-, 

Personalenkät

mar 14

Fokusgrupp

apr 14

Patient-, 

Personalenkät

mar 14

Patient-, 

Personalenkät

feb 14

Patient-, 

Personalenkät

jan 14

Patient-, 

Personalenkät

 
 

 
Figur 5. Schematisk bild över mätningar inom ramen för förbättringsarbetet (ovanför 

tidspil) och mätningar i studien (nedanför tidspil).  

 

Etiska överväganden 
Pilotprojektet drevs som ett internt förbättringsarbete, vilket regleras i hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) och patientsäkerhetslagen (2010:659). Hälsohögskolans 

Forskningsetiska kommitté har (2013-09-24) granskat studien och ej funnit anledning till 

invändningar. 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra allmänna krav på forskning; informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekravet. För att värna om deltagarnas 

rättigheter och grundläggande friheter informerades tilltänkta patienter och personal i studien 

skriftligt om vad studien innebar. I breven gavs information om att medverkan var frivillig 

och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan (bilaga 5, 7, 8 och 10). I brevet till 

patienter med förfrågan om intervju bifogades ett svarsbrev där de som önskade medverka 

kunde skriva under och skicka tillbaka i frankerat kuvert. Patienterna skulle ha förutsättningar 

att ge informerat samtycke till att delta. Detta exkluderade personer som var 

beslutsoförmögna eftersom kravet på informerat samtycke innebär att människor ska kunna 

fatta beslut utifrån att de fått och förstått information (Helsingforsdeklarationen, 2008). 

Personal informerades både muntligt och skriftligt om fokusgruppen.  

  

* Resultat av intervjuer använts i förbättringsarbetet 
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Genom att projektledaren som gjorde patientintervjuer och utvecklingsledaren som ledde 

fokusgruppen inte själva arbetar i den operativa verksamheten minskade risken för att 

deltagarna skulle känna att de var i beroendeställning. Vad gäller enkätstudien räknades 

besvarade enkäter som lämnat samtycke. 

Informanternas konfidentialitet garanterades genom avidentifiering av data samt citat i 

resultatet. Inspelade intervjuer och samtal överfördes som ljudfiler till en dator som endast 

författaren har tillgång till genom lösenord. Uppgifter som inhämtades genom fokusgruppen 

redovisades så att enskilda personer inte kan identifieras av utomstående. Skriftligt material 

förvarades oåtkomligt för utomstående personer. Efter godkänd masteruppsats hanteras 

ljudfiler och textfiler samt utskrifter enligt direktiv från Hälsohögskolan i Jönköping.  

 

Det så kallade nyttjandekravet innebar i detta fall att framkomna uppgifter inte används för 

andra ändamål än att i rapporten svara på studiens frågeställningar. Enligt Wibeck (2010)  

finns inga garantier för att deltagarna i fokusgruppen inte för vidare vad andra har sagt under 

samtal i fokusgruppen. För att minimera denna risk informerades deltagarna om vikten av att 

inte föra vidare känslig information som kan påverka deltagarnas integritet till personer 

utanför gruppen. 

 

 

Resultat 
I kapitlet sammanfattas genomförda PGSA-hjul och resultat från mätningar inom 

förbättringsarbetet.  Därefter redovisas resultat av studiens tre delar vilka belyser frågor om 

hur metoden Kundcentrerad planering kan tillämpas vid planering av interventioner med 

avsikt att öka patienters upplevelse av delaktighet och inflytande inom hemsjukvård, samt 

vilka effekter genomfört förbättringsarbete fått. 

 

Förbättringsarbetet 

Mätning av patientnöjdhet 

Under perioden januari – april 2014 utfördes tester av förändrade arbetssätt i liten skala 

utifrån upprättat Kvalitetshus (bilaga 1). Teman för testerna var information, tider för besök, 

åsikter och önskemål samt patienternas egna resurser. Under vecka 3 till vecka 16 uttryckte de 

23 (1-2 per vecka) patienter som fått nya insatser och därför varit föremål för PGSA-hjul sin 

åsikt genom att besvara fyra frågor. Av patienterna var 13 kvinnor och 10 män. Eftersom 

patientnöjdhet inte tidigare mätts på detta sätt saknades baslinjemätning som utgångsvärde. 

Två mätpunkter per fråga registrerades innan första PGSA-testet startade. Sekvensdiagram i 

figur 6-9 visar patienternas skattade nivå per fråga på en tiogradig skala (skala 1-10). Vid 

tolkning av diagrammen söktes efter statistisk förändring, såsom shift, trend eller runs 

(Provost & Murray, 2011). Ingen av mätningarna över tid i figur 6-9 visade någon statistisk 

urskiljbar källa till variation.  

 

På temat information förändrades befintlig hemsjukvårdspärm (PGSA 1) så att patienterna 

skulle känna att det var deras pärm och inte bara till för personalen. Pärmen bytte namn från 

Hemsjukvård till Min hälsopärm. Försättsblad utformades i tre olika bild- och färgutförande 

som patienterna kunde välja mellan. Innehållet i pärmen gicks igenom med varje patient. Fi-

gur 6 visar varje patients skattade nöjdhetsgrad med den information de fått om hemsjukvård.  
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Figur 6. Sekvensdiagram som visar varje patients (1-23) skattade nöjdhetsgrad med den information 

de fått om hemsjukvård. Skattad nivå är angiven från 1= Inte alls nöjd till 10= mycket nöjd.  
Median; 9. 

 

 

När det gäller tider för besök (PGSA 2) testades att skriftligt lämna överenskomna tider för 

besök. På patientens hemsjukvårdspärms hårda insida sattes en plastficka där ett framtaget 

tidsbokningsblad placerades. Tidbokningsbladet hade tre kolumner, en för varje yrkesgrupp. I 

testet ingick att föra dialog och komma överens med patienten om tid för besök och inte bara, 

som ofta tidigare, erbjuda specifik tid. Figur 7 visar varje patients skattade nöjdhetsgrad med 

sin möjlighet att påverka tider för besök. 

 
 

 
 

Figur 7. Sekvensdiagram som visar varje patients (1-23) skattade nöjdhetsgrad med sin möjlighet att 

påverka tider för besök från hemsjukvård. Skattad nivå är angiven från 1= Inte alls nöjd till 10= myck-

et nöjd. Median; 9. 
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Vid PGSA 3 efterfrågades patientens förväntningar på hemsjukvård på ett mer systematisk 

sätt än tidigare. I samband med nybesök och vid varje ny uppkommen frågeställning hos 

kända patienter efterfrågade personalen patienternas syn på aktuellt problem och dess 

åtgärder/lösning. PGSA 4 innebar att personalen frågade efter patienternas syn på sina egna 

resurser i förhållande till uppkomna frågeställningar och behov. Figur 8 visar varje patients 

skattade nöjdhetsgrad med hur personal tar hänsyn till åsikter och önskemål. Patient nummer 

23 har inte svarat på frågan. 

 
 

 
 

Figur 8. Sekvensdiagram som visar varje patients (1-22) skattade nöjdhetsgrad med hur personal från 

hemsjukvård tar hänsyn till åsikter och önskemål från patient. Skattad nivå är angiven från 1= Inte alls 

nöjd till 10= mycket nöjd. Median; 9. 

 

Vad gäller syfte och mål med hemsjukvården gjordes inget specifikt test inom ramen för pi-

lotprojektet. Istället gjordes efter hand små justeringar av pågående test. Figur 9 visar patien-

ternas nöjdhetsgrad med sin delaktighet kring formulering av syfte och mål med hemsjukvård. 

 
Figur 9. Sekvensdiagram som visar varje patients (1-23) skattade nöjdhetsgrad med sin delaktighet 

kring formulering av syfte och mål med hemsjukvård. Skattad nivå är angiven från 1= Inte alls delakt-

ig till 10= mycket delaktig. Median; 8. 
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Mätning av upplevd arbetssituation 

Under mätperioden besvarade projektgruppen (3-5 personer/vecka) enkäten. Helhetsintrycket 

av den upplevda arbetssituationen skattade personalen genom att ange hur nöjda de var med 

sin arbetssituation, där 1 = inte alls nöjd och 5 = i högsta grad nöjd.  Figur 10 visar gruppens 

genomsnittliga nivå per vecka där ett shift kan ses från vecka 11 till vecka 16. Ingen av mät-

ningarna över tid i figur 11-13 visar någon statistisk urskiljbar källa till variation.   

 
 
Figur 10. Sekvensdiagram som visar genomsnittlig nivå av personalupplevd arbetssituation per vecka 

(1= inte alls nöjd, 5 = i högsta grad nöjd). Median; 3.25. Markerade punkter vecka 11-16= shift. 

 

 

Under möten med projektgruppen framkom att de haft en allmänt stressad period inför, under 

och efter julhelgen. Att detta hade en negativ påverkan på upplevelsen av att kunna återhämta 

sig efter perioder av stress samt möjligheten att kunna påverka och prioritera arbetsuppgifter 

framgick från mätning av dessa variabler. För övrigt framkom både vid mätning och vid sam-

tal att upplevd arbetsbelastning kunde variera stort mellan olika dagar och från vecka till 

vecka (figur 11-12). 

 
 

Figur 11. Sekvensdiagram som visar genomsnittlig nivå av hur personal upplevt att de kunnat åter-

hämta sig efter perioder av stress (1= inte alls nöjd, 5 = i högsta grad nöjd). Median; 3. 
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Figur 12. Sekvensdiagram som visar genomsnittlig nivå av hur personal upplevt sin möjlighet att 

kunna påverka och prioritera arbetsuppgifter (1= inte alls nöjd, 5 = i högsta grad nöjd). Median; 3. 

 

 

Figur 13 visar personalens uppfattning kring i vilken mån de under perioden upplevt att de 

lärt sig något nytt och vilken utsträckning de kände att de utvecklats i sitt arbete. Frågan var 

allmänt uttryckt och inte specifikt inriktad på pilotprojektet. 

 
 

Figur 13. Sekvensdiagram som visar genomsnittlig nivå av hur personal upplevt att de lär nytt och 

utvecklas i sitt arbete (1= inte alls nöjd, 5 = i högsta grad nöjd). Median; 3.25. 
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Studien av förbättringsarbetet 

Intervjuer med patienter, delstudie 1 

Vid analys av intervjuerna framträdde fem kategorier och tio underkategorier vilka bildade 

det målrelaterade temat ”Viktiga aspekter för att känna delaktighet”. Temat vilar på tre identi-

fierade domäner; information, överenskommelser och relation. Översikt över domäner, kate-

gorier och underkategorier framgår av tabell 2 där respektive domän är sammanfattad utifrån 

innehållsanalysen. En kort beskrivning ges av varje domän som exemplifieras genom citat. 

 
Tabell 2. Sammanfattat resultat om aspekter som påverkar patienters upplevelse av delaktighet 

 

Tema Domäner Kategorier Underkategorier 

 
 
 
 
Viktiga aspekter för 
att känna delaktig-
het 

 
Information 

Information om vård Verksamhetsinformation 
Utrymme för frågor 

 
 
Överenskommelser 

Överens om tid för 
besök 

Gemensam tidsplanering 
Gemensam tidsbokning 

Dialog om syfte och 
mål med vården 

Insikt och förståelse om åtgärder 
Överens om behandlings-
/träningsperiod och egenvård 

 
Relation 

Personalkontinuitet Tydligt patientansvar 
Personkännedom 

Personlig kontakt Respektfullt bemötande 
Dialog 

 

Information 

Att få information påtalades som viktigt av flera av deltagarna. Det gällde både att känna till 

och förstå hemsjukvårdens innehåll, men också att få chans att ställa frågor om sin sjukdom 

och behandling. 

 
Jag skulle vilja ha ordentlig information från början….att veta vad man kan förvänta sig av hem-

sjukvården. (kvinna, 62) 

 

Överenskommelser 

Flera av deltagarna uppfattade att vårdens planering i stort sett utgick från personalens förut-

sättningar samt att de hade liten möjlighet till påverkan. Tidens betydelse framkom utifrån 

flera perspektiv. Både vikten av att veta när någon kommer, eller får förhinder samt att över-

enskomna tider hålls.  

 
Jag vill ha en tid när de kommer…och att någon ringer om de inte kommer. (kvinna, 82) 

 

Behov av att få veta vad hemsjukvården kan ställa upp med betonades av patienterna samt att 

föra dialog om vad man själva kan bidra med som patient. 

 
Tänk om de kunde skriva i pärmen vad de gör…och varför…så kunde jag läsa där själv. (man, 88) 

 

  



  

21 

 

Relation 

En annan aspekt av betydelse som framkom var möjligheten att känna igen personalen, samt 

att få möjlighet att hinna lära känna personal. Att som patient bli bemött på ett respektfullt sätt 

av personal upplevs ha betydelse för den kontakt och relation som skapas.  

 
När det kommer någon man känner igen känns det bra…då kan man fråga saker. (kvinna, 86) 

 

Jag tycker det är viktigt att lära känna varandra… någorlunda i alla fall. (man, 74) 

 

 

Enkät till patienter, delstudie 2 

På frågan om patienterna visste vart de skulle vända sig om de behövde hjälp eller hade frågor 

om hemsjukvård svarade 71 % Ja i december och 95 % april. I december uppgav 45 % att 

personalens bemötande var Utmärkt (17 %) eller Mycket bra (28 %). I april svarade samtliga 

att bemötandet var Utmärkt (50 %) eller Mycket bra (50 %). Sammanställning av procentuell 

fördelning gällande övriga enkätsvar visas i tabell 3. Resultatet presenteras fördelat på män 

respektive kvinnor samt uppdelat på dem som uppgav svenska som modersmål och personer 

med annat modersmål. Tabellen visar avrundade värden utan decimal.  
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Tabell 3. Procentuell fördelning av svar från patienter utifrån kön och modersmål 

 

 Fråga                                                                           Kön  
  Modersmål1 

Svar dec. 2013, n=42  
(svar i %) 

Svar april 2014, n= 18 
(svar i %) 

  Ja Ibland

/delvis 

Nej Ej akt/  

ej svar 

Ja Ibland

/delvis 

Nej Ej akt/  

ej svar 

Förstår  
Information? 

Man 

  Svenska 
40 

45 
40 

33 
  7 

11 
13 

11 
 57 43   0   0 

 33 67   0   0 

   Annat 33 50   0 16  75 25   0   0 

 Kvinna 

  Svenska 
20 

20 
61 

55 
11 

15 
8 

10 
 70 30   0   0 

 67 33   0   0 

   Annat 17 83   0   0 100   0   0   0 

 Total 28  52   9 11  62 38   0   0 

          

Efterfrågan om 
synpunkter? 

Man 

  Svenska 
  7 

  0 
60 

67 
33 

33 
  0 

  0 
 57 43   0   0 

 33 67   0   0 

   Annat 17 50 33   0  75 25   0   0 

 Kvinna 

  Svenska 
  8 

10 
58 

55 
31 

30 
  3 

  5 
 60 40   0   0 

 56 44   0   0 

   Annat   0 67 33   0 100   0   0     0 

 Total   7 60 31   2  56 44   0   0 

          

Förstår svar? Man 

  Svenska 
27 

22 
53 

56 
13 

11 
  7 

11 
100   0   0   0 

100   0   0   0 

   Annat 33 50 17   0 100   0   0   0 

 Kvinna 

  Svenska 
46 

45 
42 

45 
  8 

  5 
  4 

  5 
  70 30   0   0 

  67 33   0   0 

   Annat 50 33 17   0 100   0   0   0 

 Total 40 45   9   6  82 17   1   0 

          

Kan påverka tid 
för besök? 

Man 

  Svenska 
13 

  0 
53 

57 
20 

22 
14 

21 
 71 29   0   0 

100   0   0   0 

   Annat 33 50 17   0   50  50   0   0  

 Kvinna 

  Svenska 
12 

10 
54 

50 
27 

30 
  7 

10 
  60  20 20   0 

  56  22 22   0 

   Annat 17 67 16 0   50  50   0   0 

 Total 14 52 24 10  44 39 17   0 

          

Delaktig i  
beslut? 

Man 

  Svenska 
33 

33 
60 

56 
  7 

11 
  0 

  0 
 57   43   0   0 

   0 100   0   0 

   Annat 33 67   0   0 100     0   0   0 

 Kvinna 

  Svenska 
19 

15 
62 

60 
19 

25 
  0 

  0 
  60   40   0   0 

  67   33   0   0 

   Annat 33 67   0   0   50   50   0   0 

 Total 24 62 14   0  61   37   2   0 
1 

Modersmål redovisas i två kategorier; svenska och annat. 

 

Fokusgrupp med personal, delstudie 3 

Fokusgruppen förde resonemang kring två frågeområden. Dels belystes deras erfarenheter av 

att arbeta med Kvalitetshuset, vilket sammanfattats som möjligheter och svårigheter med mo-

dellen. Vidare fördes samtal om deras lärdomar utifrån att ha deltagit i pilotprojektet. Detta 

har summerats som förutsättningar och framgångsfaktorer för ett lyckat förbättringsarbete. 
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Möjligheter och svårigheter 

Framkomna erfarenheter om att använda Kvalitetshuset som stöd för förbättringsarbetet dela-

des in i två domäner; möjligheter och svårigheter. Inom dessa framträdde sju kategorier och 

sammanlagt 15 underkategorier. Översikt över domäner, underkategorier, kategorier och tema 

framgår av tabell 4. Respektive domän är sammanfattad utifrån innehållsanalysen. En kort 

beskrivning ges av varje domän som exemplifieras genom citat.  

 
Tabell 4. Sammanfattat resultat om hur personal upplevt att utveckla arbetssätt utifrån Kundcentrerad      

                planering (Kvalitetshus) 

 

Tema Domäner Kategorier Underkategorier 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Erfarenheter om 
Kundcentrerad 
planering 

 
 
 
 
 
 
Möjligheter med 
Kundcentrerad pla-
nering (Kvalitetshus) 

 
Bygger på två  
Dimensioner (patient och 
personal) 

Utgångspunkt för nytänk 

Samband mellan behov och 
arbetssätt 

 
 
Tydligt patientperspektiv 

Ger struktur 

Fokuserar på patienten 

Kunskap om förväntningar 

 
Gemensamt synsätt 

Främjar reflektioner 

Främjar samsyn och enighet 

 
Gemensamma arbetssätt  

Lyssnar in patientönskemål 

Stegvis likvärdiga förändringar 

 
 
 
Svårigheter med 
Kundcentrerad pla-
nering (Kvalitetshus) 

 
Tid 
 

Tidskrävande 

Andra arbetsuppgifter priorite-
ras framför projektet 

 
Knepiga situationer 
(om tema delaktighet) 

Patienter som inte kan tala för 
sig själva 

Orealistiska förväntningar från 
patient 

 
Svårtolkad modell/ visuali-
sering (Kvalitetshuset) 
 

Ger inte svar på när olika aktivi-
teter bäst genomförs 

Svårtydd för oinvigd 

 

 

Möjligheter med Kvalitetshuset 

Av gruppintervjun framgick att personalen upplevt Kvalitetshuset som ett bra verktyg för att 

utveckla befintliga arbetssätt. Metoden satte ett tydligt fokus på den som verksamheten är till 

för – patienten. Någon uttryckte att det åskådliggör hur sambanden mellan patienternas ut-

tryckta behov och personalens arbete möts. Under intervjun påtalades att detta med att få pati-

enten delaktighet inte är något nytt, men att modellen hjälpt till att få struktur över hur käns-

lan av delaktighet kan uppnås.  
 

Ibland har vi planerat utefter hur vi själva jobbar. Så är det ju, men då blir det ju inte riktigt pati-

entcentrerat för då är det ju mer utefter vår bemanning. 

 

Jag tänker att man använder just den här modellen för att det finns båda de här aspekterna med, 

att det är patientens önskemål och hur vi kan förbättra…det blir på ett sätt överskådligt, att man 

kan se de här dimensionerna mötas. 
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Gruppen gav uttryck för värdet av att kunna reflektera med varandra i teamet för att därige-

nom få en större samsyn om verksamheten. Flera gånger påtalades styrkan i att utgå från vad 

patienter i området faktiskt har uttalat som viktigt för att känna delaktighet. Att samlas kring 

Kvalitetshuset uppgav de gav en fördjupad insikt om varandras olika kompetensområden, 

vilket som bieffekt upplevdes ge en bättre teamsamverkan. 

 
Vi vet ju vad dom har för önskemål. Det blir lättare att ställa de rätta frågorna då. 

 
Jag har den tanken med mig nu när jag är hemma hos patienten. Tanken är med mig hela tiden att 

inte glömma patientens delaktighet, och fråga henne. På det sättet har det gjort det bättre. 

 
På utbildningen fick man lära sig vilket förhållningssätt man skulle ha mot patienten. Nu har vi 

gått mer på vad patienten själv vill och har för önskemål, behov och förväntningar. Man har lik-

som vänt lite på det. 

 

Svårigheter med Kvalitetshuset 

Tid framfördes återkommande som en hindrande faktor. Det avsåg både att få tid att träffas 

för att forma innehållet i Kvalitetshuset samt att få tid att komma på fortlöpande planerings-

möten. Sjuksköterskornas olika scheman gjorde det också svårt att hitta gemensamma mötes-

tider.  

 
Det kommer andra arbetsuppgifter hela tiden, så vi hinner inte fokusera på det här Kvalitetshuset. 

 

Ett dilemma som framkom gällde hur och när det var lämpligt att informera eller ställa frågor 

till patienten, till exempel för att få fram deras egen syn på sina egna resurser. Modellen gav 

inte vägledning för detta. Problem påtalades också kring patienter som inte kan föra sin egen 

talan och det inte finns någon närstående som på ett trovärdigt sätt kan föra patientens talan. 

Osäkerhet kan då uppstå om vad patienten önskar. I en del fall kan också orealistiska förvänt-

ningar göra så att patienternas önskemål inte kan tillgodoses inom ramen för hemsjukvårdens 

uppdrag. 

 
Det är svårt att veta hur mycket man ska fråga om och berätta vid första hembesöket. En del får 

komma lite senare när man lärt känna patienten. 

 

Kvalitetshuset som redskap för att visualisera samband mellan kundönskemål och arbetssätt 

var begripligt för gruppen, men deltagarna ansåg samtidigt att modellen kan vara svår att för-

stå sig på för den som inte deltagit i processen med att utforma de olika delarna. För att kunna 

tillägna sig Kvalitetshuset och kunna arbeta utifrån dess innehåll menade gruppen att det 

krävs en ordentlig genomgång och förklaring till husets olika delar och hur de kan användas 

vid utformning av arbetssätt. 

 
Jag tror att det kan vara svårt att tyda, om man inte har varit med i projektet. 
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Förutsättningar och framgångsfaktorer 

Ur fokusgruppen framkom vidare erfarenheter och lärdomar som ansågs viktiga att beakta vid 

fortsatt förbättringsarbete om ökad patientdelaktighet. Vid analys av de utskrivna intervjuerna 

framträdde sju kategorier och femton underkategorier vilka bildade temat; viktiga aspekter vid 

förbättringsarbete om patientdelaktighet. Temat vilar på domänerna; förutsättningar och 

framgångsfaktorer. Översikt över domäner, kategorier och underkategorier framgår av tabell 

5. Respektive domän är sammanfattad utifrån innehållsanalysen. En kort beskrivning ges av 

varje domän som exemplifieras genom citat.  

 
Tabell 5. Sammanfattat resultat om vad personal identifierat som viktiga aspekter vid förbättrings- 

               arbete om patientdelaktighet 

 

Tema Domäner Kategorier Underkategorier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viktiga aspekter vid 
förbättringsarbete 
om patientdelaktig-
het 

 
 
 
Förutsättningar för ett 
lyckat förbättringsar-
bete 

 
Resurser 

Tid 

Bemanning 

 
Motivation 

Förändringsvilja 

Bra resultat ger inspiration 

 
Kompetens 

Kunskap om hur man jobbar 
med patientdelaktighet 

Man lär genom att göra/ vara 
delaktig i processen 

 
 
 
 
 
Framgångsfaktorer 
för ett lyckat förbätt-
ringsarbete 

 
Samverkansarenor 

Jobba nära varandra 

Gemensam reflektion och 
utveckling i teamet 

 
Kontinuerlig strukturerad 
patientdialog 

Strukturerade samtal om 
resurser och mål 

Dialog som utvecklar patient-
arbetet 

 
Små steg som utvärderas 

Ständiga små steg framåt 

Utvärdering för att se effekter 

 
 
Agera långsiktigt 

Utveckling i ett långt perspek-
tiv 

Återkommande reflektion 

Förebilder för annan personal 

 

 

Förutsättningar för ett lyckat förbättringsarbete 

Deltagarna i fokusgruppen var överens om att tid var en viktig förutsättning för att kunna 

jobba med förbättringsarbete. Förutom en personalbemanning som medger deltagande i akti-

viteter utanför det direkta patientarbetet påtalades behov av ställtid till exempel i samband 

med införande av förändrade arbetssätt, alltså tid för mental och praktisk förberedelse. 

 
Att få in det här i verksamheten, det tar tid alltså. 

 

En viktig aspekt som togs upp för att få igång och vidmakthålla ett förbättringsarbete var att 

skapa lust och vilja till förändring.  

 
Det vill till att få folk att vilja ändra rutiner. 
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Gruppen beskrev känslan av att när verksamheten förbättras så att det blir bättre för patienter-

na, ger det inspiration även för personal. Det fanns enighet i gruppen kring att alla som deltar 

i ett förbättringsarbete om patientdelaktighet själva behöver få vara med för att lära sig och ta 

till sig vad det handlar om. Deltagarna beskrev det som att det inte fungerar att bara säga till 

hur andra ska göra, man måste uppleva det själv. 
 

Det är ju inte bara så att man kan gå ut till alla andra och säga att så här ska ni göra. Det måste ju 

få vara en process för dom också för det är ju i processen som man lär sig och tar till sig. 

 

 

Framgångsfaktorer för ett lyckat förbättringsarbete 

Deltagarna var samstämmiga i att deras teamsamverkan hade fördjupats under pilotprojektet. 

De såg det som en fördel att ha fått möjlighet till närmare samarbete än tidigare och menade 

att det saknats forum för strukturell samverkan mellan professionerna med fokus på att pro-

cessa fram något tillsammans. 

 
Det är mycket viktigt att kunna kommunicera och reflektera tillsammans. 

 

Att använda konkreta verktyg uppfattades ha hjälp till att fokusera på en dialog med patienter 

kring deras förväntningar och egna resurser. Någon uttryckte det som att det underlättat att se 

utanför remissen för att mer diskutera med patienten om mål och delmål. Alla berörde vikten 

av att samtalet med patienten var det viktigaste underlaget för den fortsatta planeringen av 

insatser både för utredning och behandling. 

 
Om man försöker använda sig lite mer av det här underlaget (syftar på Kvalitetshuset, författarens 

anmärkning) så hjälper det till att få fram patientens delaktighet. 

 

Deltagarna påpekade att de inte gjort så stora förändringar, men att det är viktigt att ständigt 

göra små steg framåt och inte stanna av. En faktor som också ökade engagemangen hos pro-

jektgruppen var att patienterna tillfrågats innan och att utvärdering gjorts efter pilotprojektet. 

 
Bra att man gör det i sådan form att man frågar före och utvärderar efter, för då ser man ju om det 

har haft någon form av effekt. 

 

Betydelsen av återkommande reflektion ansågs värdefull för att nå fortsatt utveckling i ett 

längre perspektiv. En gemensam synpunkt som framfördes var att gruppen ännu så länge inte 

gjort så många förändringar, men att Kvalitetshuset ändå gav förutsättningar för att stegvis 

prova olika arbetssätt. De såg sig också som någon form av kommande ambassadörer om de 

gavs möjlighet att jobba vidare ett tag till med den här metodiken med Kvalitetshus och 

PGSA. 

 
Jag tror att det först och främst är vi som varit med som måste jobba ett tag till med den här meto-

den, så kanske vi kan bli en bra förebild för andra. 
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Diskussion 
I kapitlet diskuteras resultatet i ett gemensamt sammanhang. Diskussionen fokuserar på hur 

patientens röst kunnat tas tillvara genom matrisen Kvalitetshuset inom modellen Kundcentre-

rad planering samt vilka effekter förbättringsarbetet fått avseende patienters upplevda delak-

tighet. Vidare förs ett resonemang angående styrkor och svagheter med de metoder som an-

vänts i förbättringsarbetet och studien.  

 

Resultatdiskussion 
Intentionen med uppsatsens disposition har varit att tydliggöra förbättringsarbetet och studien 

var för sig, men under detta avsnitt som handlar om tolkning av resultat görs en gemensam 

sammanfattning för att visa på det nära samband som förekommit mellan de olika delarna. 

 

Målet med förbättringsarbetet var att 80 % av patienterna som deltagit i pilotprojektet skulle 

vara helt nöjda med sin delaktighet vad gäller planering och genomförande av hemsjukvård. 

Resultatet visade en generell ökning av patienternas upplevelse av delaktighet, men det upp-

satta målet uppnåddes endast för ett delområde, vilket handlade om att förstå svar på de frågor 

patienterna haft om hemsjukvård. Åttiotvå procent av patienterna uppgav sig vara helt nöjda 

med detta efter pilotprojektet. Sammanfattningsvis uppfattas utfallet som ett bra resultat med 

hänsyn till den korta tid som pilotprojektet pågick.  

  

Både genom intervjuer med patienter, enkäter till patienter och fokusgruppen med personal 

framkom upplevelsen av att hemsjukvårdsverksamhet vanligen formas utifrån personalens 

utgångspunkt och bemanning. Det som kan tyckas intressant var att patienter i intervjuerna 

lyfte betydelsen av värden som är nära förknippade med enkla medmänskliga aspekter. Detta 

tolkas som att små saker kan påverka och göra stor skillnad för patienterna, vilket också Har-

nett (2010) kommit fram till i sin forskning. I fokusgruppen framkom att personalen inte tidi-

gare upplevt sig ha haft uttalade strategier för hur patientdelaktighet kan främjas, vilket stöd-

jer det behov av tydlig vägledning som framkommit i andra studier (Almborg, 2008). Dewar 

och Nolan (2013) visar i en studie att samtal som främjar personcentrerad vård behöver värde-

ras och ges status samt att personal behöver lämpligt stöd och starkt ledarskap för att kunna 

utveckla detta synsätt. På liknande sätt påtalar Ekman et al. (2011) att det finns stora utma-

ningar med tillämpning av personcentrerad vård i praktiken samt att det krävs rutiner och väg-

ledning för att integrera tankesättet i det vardagliga arbetet, inte bara när personal känner att 

de har tid för det. Att dokumentera patienters önskemål och synpunkter och illustrera hur 

dessa möter personalens arbetssätt kan vara ett pedagogiskt sätt att främja samsyn och 

systematik i det vardagliga arbetet.  

 

Styrkan i metoden Kundcentrerad planering uppfattas ligga i att fokusera på kundens förvänt-

ningar och sedan omsätta det i en vara eller tjänst. Detta anses viktigt eftersom upplevd kvali-

tet hänger ihop med vad kunden har för förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2010). Första 

studiefrågans följdfråga som handlar om hur faktorer kan tas tillvara genom Kundcentrerad 

planering blir bara delvis besvarad genom studien. Detta hänger samman med den avgräns-

ning till Kvalitetshuset som ansågs nödvändig. Kvalitetshusets innehåll uppfattades ge förut-

sättningar för att på ett strukturerat sätt kunna se och ta vara på patienters behov och resurser, 

vilket anses vara i linje med personcentrerad vård såsom den beskrivs av Edvardsson (2010). 

Genom att framkomna patientönskemål relaterades till den aktuella kontexten gavs incitament 

att fokusera på hur patient- och personalperspektiven kunnat mötas i den egna verksamheten 

på det sätt som beskrivs i litteraturen (Einspruch, 1996; Gustafsson, 1998).  
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Även om Kvalitetshuset är en matris som byggs upp från ett grupperspektiv uppfattades att 

hänsyn kunde tas till varje individs behov i patientarbetet. Att Kvalitetshuset bidragit till en 

användbar struktur framkom också under fokusgruppen även om projektgruppen påtalade att 

arbetet med modellen kräver viss förberedelse och handledning. Fyra månaders förbättrings-

arbete har varit för kort tid för att hinna prova alla uppkomna idéer och göra en heltäckande 

utvärdering.  

 

Patienternas nöjdhetsgrad mätt över tid låg på medianvärdet 8-9, vilket uppfattas som en hög 

nivå. Det ger indikationer på att patienterna allmänt sätt upplevde hög delaktighet genom att 

personalen visade dem uppmärksamhet och att detta avspeglade sig även på andra områden än 

de som testades. Personalens tillämpning av förhållningssätt från Kvalitetshuset utan att det 

var ett överenskommet test, kan också ha påverkat patienternas upplevelser. Det balanserande 

mått som speglade personalens upplevda arbetsmiljöaspekter vecka till vecka under förbätt-

ringsarbetets gång tydde inte på en negativ påverkan under perioden. Däremot visade mätning 

av den totala arbetssituationen en tendens till förbättring från och med vecka 11. Resultatet 

kan dock bara till viss del relateras till aktiviteter i pilotprojektet. Vid fokusgruppen framkom 

att många faktorer samverkar kring hur arbetssituationen uppfattas, vilket framförallt koppla-

des till frågor om varierande personalbemanning. 

 

Projektgruppen lyfte vid ett flertal tillfällen under fokusgruppen att de blivit mer samstäm-

miga som grupp och efter pilotprojektet var mer medvetna om varandras yrkesroller, vilket 

tolkas som att det finns behov av att öka kunskapen om professionernas kompetensområden 

och hur dessa bäst kan tas tillvara. Arbetet med Kvalitetshuset uppfattades således ha bidragit 

till att skapa ökat samarbete inom gruppen. Troligen hade även andra metoder kunnat leda till 

detta. Det viktigaste torde vara att det finns forum för samverkan och redskap som hjälper till 

att fokusera på det som skapar värde för patienterna.  

 

Modersmål ansågs som en viktig bakgrundsparameter i patientenkäten (delstudie 2) eftersom 

en kulturell mångfald förekommer bland befolkningen i stadsdelen. Dock framträdde inget 

enhetligt svarsmönster som kan kopplas till kön eller modersmål. Vid en jämförelse mellan 

december 2013 och april 2014 skedde en förbättring gällande samtliga frågeområden vilket 

tyder på att pilotprojektet bidragit till att patienter upplevt en högre delaktighet än tidigare. 

Vid en jämförelse med SKL:s delaktighetstrappa (figur 1) framstår det som om patienterna 

inom pilotprojektet har gått från steget ”information” till ”dialog”, vilket innebär att det finns 

en hel del kvar att göra innan flertalet patienter upplever att de har det inflytande över vården 

som de önskar. Enligt Arnsteins (1996) delaktighetstrappa (figur 1) skulle uppnått resultat 

innebära symboliska åtgärder, dock med inslag av medverkan och samverkan.  

 

Det är många olika faktorer som ur ett personalperspektiv måste omhändertas för att en 

strategi ska kunna nå avsett resultat. Flera viktiga aspekter framkom genom fokusgruppen, 

vilket illustreras som ben som bär upp den strategi som formulerats utifrån intervjuer med 

patienter (figur 14). De sju benen i figuren är var och en betydelsefulla som stöd för att nå 

målet med helt nöjda patienter. De är placerade enligt framkomna kategorier vid analys av 

fokusgruppen (tabell 5) och har ingen inbördes ordning. Kärnfrågan uppfattas vara att 

ledningen måste ge förutsättningar så att samtliga identifierade aspekter blir omhändertagna 

och tillgodosedda. Annars tenderar strategin att svikta vilket försämrar möjligheterna till ett 

hållbart och framgångsrikt resultat. 
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Figur 14. Framkomna viktiga aspekter som bär upp strategin mot det önskade resultatet att patienter 

blir helt nöjda med sin delaktighet inom hemsjukvård. De sju benen i figuren har ingen inbördes ord-

ning. 

 

 

Sammanfattningsvis har Kvalitetshuset på ett konkret sätt bidragit till att skapa förutsättningar 

för ett ökat patientfokus i hälso- och sjukvårdsprocessen, men det krävs mer för att patienter-

na ska bli en medbeslutande part i hemsjukvårdens mikrosystem. För detta krävs en tydlig 

ledning och styrning samt att mikro-, meso- och makronivån kommunicerar kring frågor som 

verksamhetens kultur, uppdrag och mål. En intressant synpunkt som diskuterades under fo-

kusgruppen var att de som deltar i ett förbättringsarbete måste få förkunskaper för att kunna 

bidra till nytänk och en positiv utveckling. Denna aspekt kan liknas vid ett utvecklingsinriktat 

lärande på det sätt Ellström (2001) beskriver ett ifrågasättande av invanda arbetssätt och ett 

alternativt tänkande till ett mer anpassningsinriktat (reproduktivt) lärande, vilket upplevs som 

en viktig lärdom och framgångsfaktor. För att stimulera ett utvecklingsinriktat lärande behövs 

en ledning som uppmuntrar och ger praktiska förutsättningar såsom tid, arenor och handled-

ning vilket kan främja en kultur som ökar medarbetares engagemang och vilja till att bidra i 

förbättringsarbeten. 

 

En större nationell samsyn när det gäller definition av begrepp skulle också kunna underlätta 

arbetet med att göra patienten till en tydligare medaktör i vården. Patientlagen (Prop. 

2013/14:106) som träder i kraft januari 2015 kanske kan medverka till ett ökat reellt infly-

tande för patienterna. Då krävs att hälso- och sjukvårdsorganisationer rustar för att möta dessa 

förväntningar, vilka kan utgöra ett påtryckningsmedel som förstärker inriktningen mot en 

personcentrerad vård. Ett sätt att nå dit kan vara att använda konkreta verktyg såsom Kvali-

tetshuset för att visualisera och skapa samsyn i ambitionen att nå detta mål. 
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Metoddiskussion 
Metoddiskussionen innehåller fördelar och nackdelar avseende gjorda avgränsningar till Kva-

litetshuset vid tillämpning av metoden Kundcentrerad planering inom förbättringsarbetet. Vi-

dare resoneras kring styrkor och svagheter gällande metoder för studien. 

Metoder för förbättringsarbetet 

Temat för förbättringsarbetet var initierat av meso- och makronivån i förvaltningen. Trots 

detta uppfattade projektledaren att projektgruppen snabbt anammande föresatsen om att öka 

patientdelaktigheten. Vid utformning av arbetssätt ansågs det viktigast att fokusera på patien-

ternas uttalade behov och önskemål, vilket motiverar begränsningen av modellen Kundcentre-

rad planering till det upprättade Kvalitetshuset. Detta användningsområde inom tjänstesektorn 

stärks också i litteraturen (Gustafsson, 1998; Norling, 1993). I Kvalitetshuset gavs inte väg-

ledning för när i tid olika aktiviteter bäst genomfördes, vilket hänger ihop med avsaknad av 

rangordning av kundönskemålen. Raharjo (2013) menar att rangordning av kundönskemål i 

vissa situationer behöver göras, till exempel då det kan finnas risk att "översätta" kundernas 

önskemål på en för låg nivå (= undertolka) eller för hög nivå (= övertolka). En fördjupad kun-

dundersökning vad gäller rangordning bedömdes kräva mycket tid, vilket inte ansågs motive-

rat i relation till det värde som detta skulle kunna generera. Motiveringen var även att verk-

samheten behöver utgå från den enskilda patientens behov i den enskilda situationen, vilket 

anspelar på liknande svårigheter som uppmärksammats av Norling (1993) avseende samban-

den i matrisen kopplade till dagsaktuella önskemål. Under pilotprojektet valdes därför att pro-

jektgruppen prioriterade de olika faktorerna i Kvalitetshuset. Förmodligen hade detta liten 

inverkan på utfallet eftersom mätningarna över tid av patientupplevd delaktighet visade gene-

rell hög nivå. 

 

Patienter involverades i förbättringsarbetet genom att de fick erbjudande om att framföra syn-

punkter och åsikter via intervju och enkäter samt ge uttryck för sina upplevelser under på-

gående PGSA-test. En intressant vidareutveckling i arbetet med Kvalitetshus skulle kunna 

vara att involvera patienter vid bearbetning av resultatet från kundundersökning och framtag-

ning av arbetssätt. Detta skulle kunna generera ett mer reellt inflytande vid utformning av 

hemsjukvårdsverksamhet. En utökad patientmedverkan är således önskvärd, även om det inte 

kom till stånd inom ramen för detta pilotprojekt. Inom hemsjukvårdens mikrosystem behöver 

former utvecklas för hur en sådan medverkan kan gå till i praktiken. Önskvärt vore även att 

bredda perspektivet för att få en ökad samsyn mellan kommunens hälso- och sjukvård och 

omsorgsverksamhet avseende patientens/vårdtagarens delaktighet. 

 

Flera svagheter uppmärksammades under pilotprojektet vad gäller mätningar. Alla fyra väder-

strecken i värdekompassen (Nelson, Mohr, Batalden, & Plume, 1996) användes inte vid data-

insamling eftersom det visade sig att efterfrågade uppgifter från befintliga verksamhetssystem 

angående registrering av hembesök inte var tillförlitliga. Då personal redan svarade på en 

veckoenkät angående sin arbetssituation uppfattades det inte rimligt att de även skulle bokföra 

tid för varje hembesök. Vidare saknades baslinjemätningar för de mått som följdes, vilket 

gjorde det omöjligt att relatera till tidigare värden. Att avvakta med PGSA-test tills baslinje-

mätning hade genomförts sågs dock inte som ett alternativ eftersom tidsramen för projektet då 

inte hade kunnat hållas. Med anledning av detta fick patientenkäten inom ramen för studien 

(delstudie 2) tjänstgöra som utgångspunkt. Data från enkäten bedömdes ge ett bra utgångsläge 

inför utformning av PGSA-testen. 
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Tid är ett generellt problem som återkommit under pilotprojektet i olika sammanhang. Innan 

uppstart fanns en grov tidsplan som innehöll fler aktiviteter och PGSA-test än vad som hann 

genomföras. Detta berodde på svårigheter att hitta tider då projektgruppen kunde träffas, ef-

tersom sjuksköterskorna arbetade oregelbundna tider, samt på tidvis hög arbetsbelastning. 

Den ställtid som vissa i projektgruppen påtalade inverkade också på att vissa aktiviteter inte 

fortskred som planerat. Eftersom inga extra medel tillförts i samband med pilotprojektet var 

intentionen att förbättringsarbetet skulle bedrivas inom ramen för personalens ordinarie ar-

bete. Det ingick i uppdraget att förhålla sig till detta. Projektledarens erfarenhet är att det är 

lättare att förhålla sig till tidsfaktorn vid agil projektledning såsom den beskrivs av Gustavs-

son (2011) jämfört med traditionella projekt. Vid agil projektledning formas planen efter hand 

och om alla inblandade parter är införstådda med att tid är en faktor som vid behov kan juste-

ras torde ett sådant projekt ha större bäring i ett längre perspektiv. En ändrad tidsplan anses då 

inte som ett misslyckande utan som en anpassning till verkligheten. Detta stödjer tanken på att 

förbättringsarbete med agila förtecken behöver bli en integrerad del i verksamhetens utveckl-

ing och arbete med ständiga förbättringar.  

 

Som medicinskt ansvarig för rehabilitering har författaren tillsammans med medicinskt ansva-

rig sjuksköterska en normgivande, granskande och stödjande roll inom kommunal hälso- och 

sjukvård. Inom ramen för förbättringsarbetet kändes det viktigt att fokusera på det stödjande 

benet och i rollen som projektledare agera facilitator i förändringsprocessen. Detta då man i 

denna funktion inte sitter inne med alla svar utan på olika sätt ska underlätta för deltagarna att 

komma fram till lösningar (Eliasson & Larsson, 2005). En styrka har därför varit att aktivite-

ter planerats efter hand. En lärdom har varit att inte underskatta behovet av planering och för-

beredelser inför igångsättandet av konkreta förbättringsåtgärder.  

 

Metoder för studiens genomförande 

I någon mån påverkar alltid frågeställaren informanten vid en intervju eller ett samtal (Ahrne 

& Svensson, 2013). För att skapa ett empiriskt material som kan svara på frågeställningarna i 

en studie föreslår författarna (a a) att man som frågeställare tänker på sig själv som en 

producent av data, snarare än som en datainsamlare. Genom detta sätt att reflektera är 

intervjuaren inte passivt mottagare av data utan gör aktiva val för att finna svar på de frågor 

som formulerats. Synsättet har anammats i denna studie med förvissning om att man som 

intervjuare på detta sätt kan få fram viktig substans i materialet. Aspekten måste dock ses i 

relation till den risk för påverkan via den närhet som intervjusituationen innebär, vilket 

påpekas av Kjellström (2012). För att minska denna risk har i denna studie intervjuaren 

respektive fokusgruppens samtalsledare inte haft tidigare relationer till informanterna.  

 

De åtta patienter som deltog vid intervjuer i delstudie 1 framhöll information, överenskom-

melser och relationen som viktiga aspekter för att känna delaktighet. Trots att det var data från 

få patienter överensstämmer resultatet med vad andra studier visat (Eldh, 2004; Saino, Lauri 

& Eriksson, 2001; Sahlsten et al, 2007) vilket stärker resultatet. Följaktligen anses att pati-

entintervjuerna tjänat som relevant grund vid upprättandet av Kvalitetshuset och det efterföl-

jande förbättringsarbetet, både avseende tillförlitlighet och lokal förankring.  

 

Att patienterna intervjuades i sitt hem kan ha bidragit till en känsla av trygghet och öppenhet 

gentemot intervjuaren. Gruppintervju hade lämpat sig sämre eftersom många hemsjuk-

vårdspatienter har svårt att lämna bostaden, vilket kunde ha snedvridit urvalet. En lokalt fram-

tagen frågeguide användes för att direkt kunna relatera till lokal kontext, vilket stärkte känslan 

av relevans hos projektgruppen som arbetade med resultatet.  
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Enligt Trost (2010) bör urvalet vid intervjuer vara heterogent inom de givna ramarna. Det 

faktum att både män och kvinnor deltog i intervjuer och fokusgrupp samt att informanterna 

hade varierande åldrar kan därför ha bidragit till att styrka studiens giltighet. En svaghet i in-

tervjustudien var att endast personer som behärskade svenska språket ingick i urvalet.  Om det 

påverkat utfallet är svårt att veta. Intentionen med detta val var emellertid att få en så rik och 

nyanserad beskrivning som möjligt från patienter. Ett alternativ hade varit att använda tolk vid 

intervjuerna för att få belyst om patienter från annan kultur hade andra förväntningar på del-

aktighet.  

 

När det gäller upplevd delaktighet betraktas enkäten i delstudie 2 som en lämplig metod för 

att ge svar på i vilken grad patienterna upplevde detta. För att få kunskap om upplevd nivå 

krävs inga följdfrågor (Trost, 2012). Dock hade kanske måluppfyllelsen varit lättare att utläsa 

om en fråga ställts gällande hur patienterna ur ett helhetsperspektiv bedömt inflytandenivån. I 

enkäten efterfrågades inte heller vem som faktiskt besvarat enkäten, vilket uppfattas som en 

brist. Detta med tanke på eventuella språksvårigheter eller funktionsnedsättningar som kanske 

försvårat ifyllandet eller påverkat svaren. Patientunderlaget för den uppföljande enkäten var 

tämligen litet i förhållande till hela patientgruppen vilket berodde på tidsramen för pilotpro-

jektet. Dock var svarsfrekvensen högre än vid det första utskicket, vilken kan bero på att pati-

enterna känt sig engagerade under projektet och därför i högre grad intresserade av att ge ut-

tryck för sina åsikter. 

 

För att få reda på personers synpunkter kan fokusgrupp berika och bredda samtal, samt gå på 

djupet gällande upplevda erfarenheter. Fördelen är att man med metoden kan undersöka både 

vad, hur och varför deltagarna tänker och tycker på ett visst sätt (Wibeck, 2010). Kitzinger 

(1994) anger att en av fördelarna med fokusgrupp är denna typ av interaktion mellan männi-

skor. Analys av data insamlad under fokusgruppen gav just intryck av att deltagarnas inlägg 

berikade och breddade samtalen. Användandet av fokusgruppsintervju som metod kan enligt 

Wibeck (2010) innebära att gruppmedlemmarna påverkar varandra till att tycka på ett visst 

sätt, att alla inte ges tillräckligt med utrymme eller inte vågar återge sin mening med risk för 

att de övriga inte ska acceptera denna. Det transkriberade materialet visade att samtalsledaren 

uppmuntrade alla medverkande att aktivt delta i samtalet, samt att deltagarna villigt delade 

med sig av sina erfarenheter och byggde på varandras resonemang.  

 

I denna fallstudie har transparens och återkoppling till verksamheten hjälp till att stärka data-

materialets trovärdighet (Ahrne & Svensson, 2013). I studien har författaren genomfört, 

transkriberat och analyserat samtliga patientintervjuer. Ambitionen har varit att så tydligt som 

möjligt beskriva och resonera kring metodprocessen samt att ge personalen möjlighet att ge 

synpunkter på riktigheten av hur resultat från fokusgruppen presenterats. Samma möjlighet 

gavs inte till intervjuade patienter, vilket kan ses som en svaghet. Vad gäller fokusgruppen 

verifierades den preliminära analysen av det transkriberade materialet med samtalsledaren 

eftersom det fanns risk att författarens förförståelse kunde påverka tolkningen av materialet. 

 

Föreliggande förbättringsarbete och studie omfattar patientupplevd kvalitet avseende infly-

tande och delaktighet. Men vad blir effekter av en ökad delaktighet på vård och behandling? 

Sambandet mellan personcentrerat förhållningssätt och förbättrat hälsoresultat har vid 

litteraturgenomgång inte generellt kunnat fastställas (Mead & Bower, 2002) även om enskilda 

studier visat på goda resultat (Sahm, et al. 2012). En intressant fortsättning vore att undersöka 

om måluppfyllelsen avseende vårdens resultat påverkas positivt på det sätt som Socialstyrel-

sen (2012) anger att ökad patientdelaktighet gör.  
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Slutsatser 
Delaktighet stimuleras när patienten upplever sig uppmärksammad och när personalen visar 

intresse för patientens behov och önskemål. För att öka patientens upplevelse av delaktighet i 

hemsjukvården krävs att verksamheten arbetar strukturerat med att fånga in och tillvarata pa-

tientens önskemål och resurser. Kvalitetshuset inom metoden Kundcentrerad planering kan 

fungera som ett handfast stöd vid utformning av arbetssätt som leder till att öka patienternas 

upplevelse av delaktighet, vilket även kan medföra att personal i högre utsträckningar upple-

ver känslan av att samarbeta mot gemensamt mål. 

 

Ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete kräver både tid och kraft av deltagare och stöd 

från ledningen. Resultat från pilotprojektet kan förhoppningsvis användas vid vidareutveckl-

ing av processer inom mikrosystemet som stimulerar till arbetssätt som präglas av ständiga 

förbättringar i det vardagliga arbetet. Förhoppningsvis kan också strategier utformas som även 

inkluderar en utökad patientmedverkan i det fortsatta förbättringsarbetet.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Kvalitetshus (Kundcentrerad planering)  
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Bilaga 2. Kort patientenkät (förbättringsarbetet) 
 

Patientenkät om upplevd delaktighet i hemsjukvård        Ifyllt datum:…………….. 

 
    

Markera hur nöjd du känner dig när det gäller planering och utförandet av hemsjukvård (avser sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast) 

på varje fråga med ett kryss i den ruta som överensstämmer bäst. 

Jag är:                                                                                        

  Kvinna 

  Man                                                                                      

Jag har eller har haft kontakt med                                                          
 sjuksköterska    arbetsterapeut    sjukgymnast 

 

Fråga 1. Hur nöjd känner du dig med den information du 

 

Inte alls nöjd                                                                                           Mycket nöjd 

              får om vad hemsjukvården kan erbjuda dig? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Fråga 2. Hur delaktig känner du dig vid formulering av 

 

Inte alls delaktig                                                                                     Mycket delaktig 

                 syfte och mål med den hemsjukvård du får? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      

 

Fråga 3. Hur nöjd är du med dina möjligheter att påverka   

 

Inte alls nöjd                                                                                           Mycket nöjd 

              vid vilka tider du får besök av personal från  

              hemsjukvården? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    

 

Fråga 4. Hur nöjd är du med hur hemsjukvårdspersonal   

 

Inte alls nöjd                                                                                          Mycket nöjd 

              tar hänsyn till dina åsikter och önskemål? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Bilaga 3. Personalenkät – Upplevd arbetssituation (förbättringsarbetet) 

 
Fråga 1. Jag har senaste veckan upplevt att jag har möjlighet att påverka och prioritera 

mina arbetsuppgifter om arbetsbelastningen blivit för hög. 

☐ 1. Håller inte alls med 

☐ 2. 

☐ 3. 

☐ 4. 

☐ 5. Håller helt med 

Fråga 2. Senaste veckan har jag haft möjlighet att återhämta mig efter stunder av hög 

arbetsbelastning. 

☐ 1. Håller inte alls med 

☐ 2. 

☐ 3. 

☐ 4. 

☐ 5. Håller helt med 

Fråga 3. Senaste veckan har arbetet varit organiserat så att det gått att få en bra balans 

mellan arbete och fritid. 

☐ 1. Håller inte alls med 

☐ 2. 

☐ 3. 

☐ 4. 

☐ 5. Håller helt med 

Fråga 4. Jag lär nytt och utvecklas i mitt arbete. 

☐ 1. Håller inte alls med 

☐ 2. 

☐ 3. 

☐ 4. 

☐ 5. Håller helt med 

Fråga 5. Hur nöjd är du, ur ett helhetsperspektiv, med din nuvarande arbetssituation? 

☐ 1. Inte alls nöjd 

☐ 2. 

☐ 3. 

☐ 4. 

☐ 5. I högsta grad nöjd 

 

Tack för denna veckas svar! 
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Bilaga 4. Intervjuguide – Intervjustudie med patient 

 

Inledande frågor 

Kan du berätta hur det gick till när Du skulle få hemsjukvård?  

Vilka yrkesgrupper från hemsjukvården har varit hemma hos Dig? 

Vad gör personal från hemsjukvården hos Dig? 

 

Vad är viktigt för Dig att ha inflytande över när det gäller vård och/eller rehabilitering? 

 
Vad har du fått för information om innehållet i din vård och/eller rehabilitering?  

 

Hur går det till när din vård och/eller rehabilitering planeras? 

 

Har du varit med och planerat din hemsjukvård? 

 

Vad vill du vara med och planera? 

 

Hur upplever du din delaktighet kring din vård och rehabilitering? 

 

Hur känns det för dig när hemsjukvårdens personal kommer hem till dig?  

 

I den bästa av världar; hur skulle hemsjukvården vara utformad då? 

 

Har du haft några egna funderingar, åsikter om din vård/rehabilitering som du 

framfört? 

o Till vem?  

o Hur upplevde du det?  
 

Har du några andra funderingar kring din vård och/eller rehabilitering?  

 

Generella följdfrågor  

(Henricson (red), 2012) 

 Kan du utveckla detta lite mer? 

 På vilket sätt? 

 Vad kände du? 

 Vad menar du? 
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Bilaga 5. Informationsbrev till patient och samtyckesformulär inför 

intervjustudie 

 

             

 

Information om intervjustudie inom hemsjukvård 
 

Jag heter Anette Alfredsson och arbetar som Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

(MAR) i Göteborg. Vid sidan av mitt arbete går jag en utbildning på Hälsohögskolan 

i Jönköping som handlar om kvalitetsförbättring och ledarskap inom vård och 

omsorg. Inom ramen för utbildningen genomförs en studie. Denna studie är ett led i 

arbetet med att öka patienters möjlighet till delaktighet och inflytande i 

hemsjukvården. Det är därför viktigt att få ökad kunskap om vad patienter i 

hemsjukvård upplever som viktigt när det gäller delaktighet och inflytande. Detta 

brev skickas till ett slumpmässigt urval av personer boende i Göteborg som får 

hemsjukvård.  

 

Deltagande i studien innebär att bli intervjuad av mig i ditt hem. Intervjun beräknas 

ta ca 45-60 min och kommer efter din tillåtelse att spelas in. Det som berättas 

kommer inte att kunna kopplas till dig som person. Materialet kommer att förvaras 

oåtkomligt för obehöriga. Personuppgifter kommer inte att registreras och deltagare 

har möjlighet att ta del av resultatet av studien. Deltagandet är helt frivilligt. Det 

innebär att du kan välja att avbryta deltagandet när helst du önskar utan att ange 

någon orsak och utan några negativa konsekvenser för fortsatt vård och behandling.  

 

Om du är intresserad av att dela med dig av dina erfarenheter om delaktighet och 

inflytande i hemsjukvårdens utformning fyller du i namn och telefonnummer och 

skickar tillbaka bifogat samtyckesformulär i svarskuvertet, gärna inom en vecka.  

Jag kommer då att kontakta dig per telefon för överenskommelse om tid för intervju. 

Det går också bra att istället ringa mig på telefonnummer nedan. 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anette Alfredsson                                         Iréne Josephson, handledare 

MAR                                                             Fil.dr Högskolan Jönköping 

Tel. 031-365 37 12                                       Tel. 0722-303301 
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Samtyckesformulär 
 

 

Jag har informerats om en intervjustudie avseende delaktighet och inflytande i 

hemsjukvård. 

 

Jag har informerats om innebörden av att delta, att deltagandet är frivilligt och att jag 

när som helst, utan att uppge orsak, samt utan konsekvenser för min vård, kan 

avbryta mitt deltagande i studien. 

 

 

 

Jag samtycker till att delta i intervju kring delaktighet och inflytande i hemsjukvård. 

 

 

Datum…………………………………………………………………………………. 
 

 

Namnteckning………..……………………………………………………………….. 

 

 

Namnförtydligande………………………………......................................................... 

 

 

Telefonnummer……………………………………………………………………….. 
 

 

 

 
 

  



  

44 

Bilaga 6. Enkätstudie till hemsjukvårdspatienter  

 

Fråga 1. Får du information om din vård och/eller rehabilitering på ett sätt som du 

förstår? 

☐ Ja, helt och hållet 

☐ Delvis 

☐ Nej 

☐ Ej aktuellt 

 

Fråga 2. Efterfrågar personal från hemsjukvården efter dina synpunkter och åsikter om 

vård och/eller rehabilitering? 

☐ Ja, ofta 

☐ Ja, ibland 

☐ Nej 

☐ Ej aktuellt 

 

Fråga 3. När du frågar om något som är viktigt för dig, får du då svar som du förstår? 

☐ Ja, alltid 

☐ Ibland 

☐ Nej 

☐ Jag vågar inte fråga 

 

Fråga 4. Känner du dig delaktig i beslut rörande din hemsjukvård, så mycket som du 

önskar? 

☐ Ja, helt 

☐ Delvis 

☐ Nej 

 

Fråga 5. Får du möjlighet att påverka dag och tidpunkt för hembesök från 

hemsjukvården? 

☐ Ja, helt 

☐ Delvis 

☐ Nej 

☐ Jag hade inga särskilda önskemål 

 

Fråga 6. Vet du vart du ska vända dig om du behöver hjälp eller har frågor om 

hemsjukvård? 

☐ Ja 

☐ Nej 

 

Fråga 7. Hur bedömer du bemötandet du oftast får från hemsjukvårdspersonal? 

☐ Utmärkt 

☐ Mycket bra 

☐ Bra 

☐ Någorlunda 

☐ Dåligt 
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Fråga 8. Har du andra synpunkter på delaktighet gällande din hemsjukvård? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

Nu några avslutande bakgrundsfrågor. 

Fråga 10. Är du kvinna eller man? 

☐ Kvinna 

☐ Man 

 

Fråga 11. Hur gammal är du? 

☐ 0-44 år 

☐ 45-74 år 

☐ 75-89 år 

☐ 90 år eller äldre 

 

Fråga 12. Har du svenska som modersmål? 

☐ Ja 

☐ Nej 

 

 

Tack för dina svar! 
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Bilaga 7. Informationsbrev om enkätstudie till patient (före) 

   

             

  

Information om enkätstudie inom hemsjukvård 
 

Jag heter Anette Alfredsson och arbetar som Medicinskt ansvarig för 

rehabilitering (MAR) i Göteborg. Vid sidan av mitt arbete går jag en 

utbildning på Hälsohögskolan i Jönköping som handlar om 

Kvalitetsförbättring och ledarskap inom vård och omsorg. Inom ramen för 

denna utbildning genomför jag att en studie som handlar om delaktighet för 

patienter i hemsjukvård, alltså den vård och rehabilitering du får i ditt hem från 

sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast. 

 

Bifogad enkät är ett led i arbetet med att öka kunskapen om hur patienter 

upplever sin delaktighet i hemsjukvården och är ett led i ett förbättringsarbete 

inom verksamheten. Därför vill jag gärna ta del av Dina erfarenheter.  

 

Deltagandet är helt frivilligt. Att vara med i studien innebär att Du besvarar 

bifogad enkät och skickar in den i medföljande svarskuvertet. Dina svar 

kommer inte att kunna kopplas till Dig som person. Materialet kommer att 

förvaras oåtkomligt för obehöriga.  

 

 

Har Du några frågor får Du gärna ta kontakt med mig. 

 

  

Med vänlig hälsning 

 

Anette Alfredsson 

Tel. 031-365 37 12 
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Bilaga 8. Informationsbrev om enkätstudie till patient (efter) 

 

 

Information om enkätstudie inom hemsjukvård 
 

Jag heter Anette Alfredsson och arbetar som Medicinskt ansvarig för rehabili-

tering (MAR) i Göteborg. Vid sidan av mitt arbete går jag en utbildning på 

Hälsohögskolan i Jönköping som handlar om Kvalitetsförbättring och ledar-

skap inom vård och omsorg. Inom ramen för denna utbildning genomför jag att 

en studie som handlar om delaktighet för patienter i hemsjukvård, alltså den 

vård och rehabilitering du får i ditt hem från sjuksköterska, arbetsterapeut 

och/eller sjukgymnast. 

 

I stadsdelen pågår ett arbete med att öka kunskapen om hur patienter upplever 

sin delaktighet i hemsjukvården. Detta är ett led i ett förbättringsarbete inom 

verksamheten. En enkät med frågor skickades ut i december 2013. Bifogad 

enkät innehåller samma frågor och är del i vårens uppföljning. Därför vill jag 

gärna ta del av Dina erfarenheter.  

 

Deltagandet är helt frivilligt. Att vara med i studien innebär att Du besvarar 

bifogad enkät och skickar in den i medföljande svarskuvertet, gärna före den 

xx april. Dina svar kommer inte att kunna kopplas till Dig som person. Materi-

alet kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga.  

 

 

Har Du några frågor får Du gärna ta kontakt med mig. 

 

  

Med vänlig hälsning 

 

Anette Alfredsson 

Tel. 031-365 37 12 
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Bilaga 9. Intervjuguide – Fokusgrupp med personal 

 

Introduktion 

Presentation av samtalsledare och deltagare. Beskrivning av ramarna för gruppsamtal (lite om 

fokusgrupp, tidsram två timmar, bandinspelning, gruppen för samtal, samtalsledaren leder 

samtalet vidare och skapar struktur, påtalar vikten av att inte föra vidare uppgifter som sagts 

under intervjun.) 

Tema Kvalitetshus (Kundcentrerad planering) 

Vad har ni uppfattat är syftet med metoden Kvalitetshus (Kundcentrerad planering)? 

 

Om ni tänker på den brainstorming som ni i projektguppen gjorde för att hitta nya/förändrade 

arbetssätt utifrån patienternas behov (utifrån intervjuer), hur upplevde ni att detta material har 

tagits tillvara? 

 

Hur är er generella upplevelse av att forma arbetssätt utifrån patienternas önskemål i 

Kvalitetshuset? 

 

Vad har fungerat bra i arbetet med att hitta nya/förändrade arbetssätt utifrån Kvalitetshuset? 

 

Vad har fungerade mindre bra i arbetet med att hitta nya/förändrade arbetssätt utifrån 

använda Kvalitetshuset? 

 

Vad har varit lätt med att använda metoden för att hitta nya/förändrade arbetssätt? 

 

Vad har varit svårt med att använda metoden för att hitta nya/förändrade arbetssätt? 

 

Vad är viktigt att tänka på om metoden ska tillämpas (implementeras) inom den övriga 

verksamheten? 

 

Förbättringsprocess 

Vad har ni lärt er av att delta i detta pilotprojekt (med syfte att öka patientdelaktighet) som 

kan vara användbara i det fortsatta förbättringsarbetet?  

 

Vilka förutsättningar krävs för att förbättringsarbete ska kunna vara en naturlig del i ert 

arbete? 
 

Har förbättringsarbetet påverkat er syn på patientdelaktighet? I så fall, på vilket sätt? 

 

Har ni andra funderingar kring utförandet av vård och/eller rehabilitering i förhållande till 

patienternas möjlighet till delaktighet och inflytande? Vad mer krävs? 

 

 

Generella följdfrågor  

(Henricson (red), 2012) 

 Kan du utveckla detta lite mer? 

 På vilket sätt? 

 Vad kände du? 

 Vad menar du? 
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Bilaga 10. Informationsbrev om fokusgrupp till personal 

   

             

  

Information om fokusgrupp 

 
 

Som jag tidigare berättat om skriver jag en uppsats om vårt förbättringsarbete om patientdel-

aktighet inom hemsjukvård. Som en del av utvärderingen av metoden Kundcentrerad plane-

ring inbjuds du, tillsammans med övriga teammedlemmar i team xxxx, till en gruppintervju. 

Deltagandet är frivilligt. 

 

För att dra lärdomar från pågående pilotprojekt vore det värdefullt om du vill dela med dig av 

dina erfarenheter om förbättringsarbetet och det Kvalitetshus vi använt för att prova arbetssätt 

som kan möta patienternas uttalade behov.  

 

Samtalet kommer att ledas av xxxxxx xxxxxxxx, utvecklingsledare på Utvecklingsavdelning-

en. Samtalet kommer att spelas in på band, men det som berättas kommer inte att kunna kopp-

las till dig som person.  

 

Fokusgruppen kommer att äga rum måndagen den 17 mars kl 14.00 - 16.00 på xxxxxx.  

Jag kommer inte att medverka.  

 

Hälsningar 

Anette Alfredsson 

 


