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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Experience based design (EBD) är en modell som används för att göra patienter 

och närstående delaktiga i vårdens utveckling. När EBD-modellen genomlyses utifrån ett akt-

ionsforskningsperspektiv synliggörs möjligheter att utöka patienternas delaktighet i utformning 

och tillämpning av modellen.  

 

Syfte: Syftet med förbättringsarbetet är att tillsammans med unga vuxna med allvarlig blod-

sjukdom*, närstående och medarbetare modellera fram ett arbetssätt, med utgångspunkt från 

aktionsforskning och EBD, för att ta till vara på upplevelser och erfarenheter för att förbättra 

vården på Hematologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Studien av förbättringsarbetet syf-

tar till att öka kunskapen om framgångsfaktorer och hinder för deltagarnas delaktighet i detta 

angreppssätt för förbättringsarbete.  

 

*blodcancer och annan allvarlig blodsjukdom 

 

Metod: Modelleringen genomfördes med en aktionsforskningsapproach i PDSA-cykler i för-

bättringsarbetet och skapade ett kontinuerligt lärande. Upplevelser från 22 unga vuxna och när-

stående samlades in och förbättringsområden identifierades och prioriterades. Individuella in-

tervjuer genomfördes för att öka kunskapen om unga vuxna, närstående och medarbetares del-

aktighet i ett förbättringsarbete samt skapa ett lärande om framgångsfaktorer och hinder.  

 

Resultat och slutsatser: Unga vuxna och närstående var positiva till att modellera fram ett 

arbetssätt så att de kan delge sina upplevelser för att utveckla den hematologiska vården. När 

aktionsforskning användes tillsammans med EBD skapades möjligheter till en hög delaktighet 

och ett partnerskap mellan patienter, närstående och medarbetare. Dessa lärdomar om hur unga 

vuxna och närstående kan involveras för att förbättra vården resulterade i förslag till en modell 

i fyra steg; Designa tillsammans, Samla in erfarenheter, Analysera gemensamt och Arbeta i 

förbättringsteam. Arbetet har resulterat i 14 identifierade förbättringsområden där förbättrings-

arbete nu har påbörjats inom fyra prioriterade områden. 

 

 

 

Nyckelord: Patientdelaktighet, partnerskap, experience based design, aktionsforskning, för-

bättringsarbete, allvarlig blodsjukdom, ung vuxen. 



 

 

Summary 
 

Background: Experience based design is a model which is used to make patients and their 

friends and family involved in the development of care. When the EBD model is analyzed from 

an action research perspective, it becomes apparent that there is a possibility to extend patients’ 

participation in the design and implementation of the model. 

 

Aim: The aim of improvement work is to model a working method, on the basis of EBD and 

action research, together with the young adults with serious blood disease*, their friends and 

family and hospital employees. The goal is to take advantage of experiences and improve care 

in the Haematology department at Sahlgrenska University Hospital. The study of the improve-

ment work aims to increase the knowledge of participants´ involvement in the improvement 

process and create learning about the success factors and obstacles.  

 

*blood cancer and serious blood disease 

 

Method: The modelling was carried out using an action research approach in PDSA cycles 

during the improvement work’s different steps, which created continuous learning. Experiences 

were collected from 22 young adults and their friends and family and areas for improvement 

were identified and prioritised. Individual interviews with young adults, their friends and family 

and hospital employee were carried out to increase knowledge about the participation and in-

volvement in improvement as well as to create knowledge about success factors and obstacles.  

 

Results and conclusions: Young adults and their friends and family willingly engaged in ef-

forts to model a working method for sharing their experiences in order to develop care. Action 

research used in conjunction with EBD created a high level of participation and a clear partner-

ship. Lessons learned on how young adults and their friends and family can be involved to 

improve care resulted in the proposal of a model. As a result of the project, 14 areas for im-

provement were identified using the method, and four improvement efforts have been initiated 

as of now. 

 

 

 

Keywords: Patient participation, partnership, experience based design, action research, quality 

improvement, serious blood disease, young adult. 
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Inledning 
 

Varje dag får över hundra människor ett cancerbesked i Sverige. Deras erfarenheter av hur 

cancervården fungerar är värdefulla för att förstå vad som fungerar bra och vad som kan för-

bättras. De cancerdrabbade får ett unikt helhetsperspektiv eftersom de färdas genom hela vård-

processen, över verksamheternas organisatoriska gränser. Hur kan då vården på bästa sätt fånga 

in dessa upplevelser och erfarenheter och göra människor med cancererfarenheter delaktiga i 

vårdens utveckling? 

Patientdelaktighet 

Patientdelaktighet benämns på olika sätt, exempelvis patientmedverkan, patientinvolvering, pa-

tientcentrering, patientfokusering och patientinflytande. Det finns ingen enhetlig definition av 

begreppen, men ett underlag som kan användas för diskussion om patienters delaktighet i vår-

den är Arnsteins beskrivning av delaktighet i 8 steg (1). Hon utgår från ett resonemang kring 

alla medborgares demokratiska rättigheter och beskriver deltagandeprocesser utifrån olika ni-

våer av inflytande. I bild av en stege beskriver hon delaktighet från manipulation (inget delta-

gande alls) via information och konsultation till den högsta nivån, delegerad makt och kontroll. 

Argumentationen utgår från att klättra uppåt i stegen och ge mer makt åt de maktlösa, se Figur 

1.  

 

 
 
Figur 1. Arnstein´s delaktighetstrappa (1).  
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Experience based design – EBD 

År 2006 publicerade Bate och Roberts (2) en artikel om hur patienter kan göras delaktiga för 

att utveckla hälso- och sjukvården. Arbetet resulterade i en modell, Experience Based Design 

(EBD) från National Health Service (3). Grundidén bygger på att samla in patienters, närståen-

des och medarbetares erfarenheter från vårdprocessen för att förstå vad som upplevs fungera 

bra och mindre bra. Modellen fokuserar främst på kommunikation, bemötande, service och 

miljö och inte på den medicinska behandlingen. Dagböcker, foton och patientberättelser är 

några exempel på de verktyg som används för att fånga patienternas upplevelser (capture). När 

upplevelserna fångats in sammanställs de och patient, närstående och medarbetare gör tillsam-

mans en analys av det inkomna underlaget för att identifiera gemensamma beröringspunkter, 

så kallade touchpoints (understand). I nästa steg identifieras förbättringsområden och förbätt-

ringsteam bildas (improve). Slutligen mäts resultatet av genomförda förändringarna (measure). 

Figur 2 visar hur EBD-processen först involverar både medarbetare och patienter var och en för 

sig för att sedan samla dem i ett gemensamt möte för att fortsätta förbättringsarbetet. Huvud- 

och halscancerkliniken på Luton and Dunstable Hospital var en av de första klinikerna att an-

vända sig av EBD-modellen (4). Resultatet visade tydligt att patienter och närståendes upple-

velser förbättrades.  

 
Figur 2. EBD-processen (5).  

 

Därefter har modellen spridit sig inom och utanför Storbritanniens gränser och även nått till 

Sverige. En anpassad version av EBD-modellen för svensk hälso- och sjukvård lanserades år 

2011. Metoden beskrivs i handboken ”Patienter och personal utvecklar vården, en handbok i 4 

steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling” (6). De båda metoderna skiljer sig åt såtill-

vida att 4-stegs modellen har en stark koppling till hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling; 

ledningens engagemang, allas delaktighet, kunden i centrum, processtänkande, faktabaserade 

beslut och ständiga förbättringar (7). Utgångspunkten i offensiv kvalitetsutveckling är att förstå 

att patienter och närstående har uttalade såväl som outtalade behov. De uttalade behoven är 

enkla att förstå, till exempel förväntningar på att vården är bra, tillförlitlig och kompetent. De 
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underförstådda eller omedvetna behoven kan vara svårare att identifiera. Att på djupet förstå 

patienter och närståendes upplevelser av vården är ett sätt att närma sig dessa senare behov. Ett 

exempel på en verksamhet som arbetat med att involvera patienter och närstående med utgångs-

punkt från EBD och 4-stegs metoden är Regionalt cancercentrum väst. 

 

Erfarenheter från tillämpningen av EBD-modellen i England och i Sverige men också från 

andra länder har visat att modellen ofta fungerar bra i det lokala sammanhanget. Metoden har 

medfört förbättringar av ”enklare” karaktär, till exempel förbättrat informationsmaterial samt 

ökad tillgänglighet som är bättre anpassad för patienterna, men inte förbättringar av strategisk 

karaktär eller tjänsteinnovationer (8).  

 

EBD-modellen som sådan har heller inte utvecklats i samverkan med patienter och närstående. 

Forskarna har därför utgått från ett aktionsforskningsperspektiv på EBD-modellen för att ut-

veckla den utifrån hur unga vuxna och närstående vill bli involverade samt testa den utvecklade 

modellen på Hematologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

 

Aktionsforskning 

Aktionsforskning är en forskningsapproach som innebär en hög grad av delaktighet vilket in-

nebär ett nära samarbete mellan forskaren och de som berörs av forskningen. Grundaren till 

aktionsforskning anses av många vara den tyske socialpsykologen Kurt Lewin. Lewin menade 

att för att försöka förstå ett socialt system måste man börja med att förändra det (9). 

 

Det som skiljer aktionsforskning från traditionell forskning är bland annat att förhållandet mel-

lan forskarna och deltagarna är mer jämlikt och arbetsformerna mer flexibla och interaktiva. 

Aktionsforskning sker i samarbete med de människor som berörs av forskningen; det är ett 

samspel mellan handling och forskning, teori och praktik i till exempel ett förbättringsarbete. 

Forskare och deltagare undersöker ett problem tillsammans. En cyklisk process (PDSA) av 

handlande, reflektion och teoriskapande utgör kärnan i aktionsforskning och kan, enligt Hart 

och Bond (10), sudda ut gränserna mellan att ”lära sig mer” och att ”göra någonting åt”. Akt-

ionsforskning handlar med andra ord om två saker: För det första att i en verklig situation hitta 

lösningar på människors praktiska problem och samtidigt förstå vad som händer, vilka föränd-

ringar aktionen leder till och vad som blir bättre eller sämre för att dra lärdomar inför nya akt-

ionsforskningsprojekt. För det andra att generera kunskap som är av värde för andra forskare 

och praktiker som agerar i andra miljöer, det vill säga att skapa mer generell kunskap om för-

ändringsprocesser (11). Inom aktionsforskning är ambitionen att presentera en rik och trovärdig 

berättelse där forskarna reflekterar tillsammans med deltagarna över det som beskrivits. Slutli-

gen dras slutsatser och lärdomar ur berättelsen för att finna användbar kunskap. 

  

Förbättringskunskap 

I aktionsforskning är förbättringskunskap en viktig del och olika verktyg för förbättringsarbete 

används. Ett viktigt verktyg för ständigt lärande i både EBD och aktionsforskning är  

PDSA-cykeln. Den består av aktiviteterna Plan, Do, Study och Act. I planeringsfasen ska pro-

blemet identifieras. När problemet är identifierat ska åtgärder vidtas för att lösa problemet. 

Mätningar ska sedan visa om åtgärderna ledde till en förbättring eller inte. Slutligen i det sista 

steget ska lärdomar dras (7). 

Nolans förbättringsmodell (se Figur 3) är ett hjälpmedel för förbättringsarbete. Syftet med 

modellen är att strukturera upp förbättringsarbetet genom att sätta mål, följa förändringar över 

tid, arbeta med att hitta idéer samt att testa idéerna med hjälp av PDSA-hjulet.  
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Modellen börjar initialt med att tre viktiga frågor ska besvaras; Vad ska åstadkommas (mål)? 

Är förändringen en förbättring (mått)? Idéer som leder till förbättringar? (idéer). Allt eftersom 

förbättringsarbetet pågår dras lärdomar (12).  

 

 

Figur 3. Nolans förbättringsmodell (12).   

 

 

Fiskbensdiagram (Figur 4) används för att åskådliggöra orsaker till ett problem eller tillstånd 

och uppfanns av Ishikawa på 1960-talet (13). Diagrammet illustreras likt ett fiskskelett. I fisk-

huvudet skrivs problemet in, och i benen som utgår från fiskens ryggrad beskrivs huvudorsa-

kerna till problemet.  

 

 

 
 

Figur 4. Fiskbensdiagram (Ishikawadiagram) (13).  
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Det lokala problemet 
Svensk hälso- och sjukvård har i många år haft patientdelaktighet som en central fråga och 

rätten till delaktighet regleras i olika lagar (14, 15, 16). Dessa flyttar fokus från vårdgivarens 

och vårdpersonalens skyldigheter till patientens möjligheter och rättigheter. Även inom cancer-

vården poängteras patientens ökade inflytande genom ”En nationell cancerstrategi för framti-

den” (17). I Sverige finns sex stycken regionala cancercentrum med uppgift att arbeta för en 

mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Trots att många åtgärder har vidtagits för 

att öka patienters delaktighet finns brister i exempelvis patientdelaktighet. Möjligheten för pa-

tienten att vara delaktig måste öka ytterligare och patienter bör engageras och involveras i beslut 

inom olika nivåer i vården (18).  

 

Om erfarenheterna och upplevelserna i cancervården blir av negativ karaktär kan patient och 

närstående vända sig till Patientnämnden. Patientnämnden är fristående från vården och är en 

länk mellan patient, närstående och vården. Synpunkter från patient och närstående i cancer-

vården till Patientnämnden i Västra Götaland berör i de flesta fall bristen på information från 

vårdgivare och att patienten inte känt sig lyssnad på. Närstående upplever främst att de inte känt 

sig delaktiga och inte fått tillräckligt med information (19). 

 

Eftersträvad förbättring 

Förbättringsarbetet startade med ett uppdrag från Regionalt cancercentrum väst och Sahl-

grenska Universitetssjukhuset för att få unga vuxna delaktiga i att förbättra cancervården. Upp-

draget låg i linje med Sahlgrenska Universitetssjukhusets långsiktiga strategier att ”patienten är 

partner i vården” (20). Forskarna tog kontakt med föreningen Ung Cancer som utifrån sina 

erfarenheter från att involvera unga vuxna trodde att unga vuxna ville vara delaktiga i att för-

bättra cancervården. 

 

Att få cancer som ung vuxen påverkar den sociala utvecklingen, identitetsutvecklingen, fertili-

teten och hur man betraktar sin kropp. För att den unga vuxna ska få så bra livskvalitet som 

möjligt trots sin diagnos är det viktigt att identifiera behov som vården måste tillfredsställa, inte 

minst för att det visat sig finnas ett samband mellan otillfredsställda behov och upplevd stress 

hos åldersgruppen (21). För att kunna identifiera behoven behöver sjukvården ta tillvara de 

unga vuxnas erfarenheter (22). 

 

Unga vuxna med blodcancer och annan allvarlig blodsjukdom (benämns fortsättningsvis all-

varlig blodsjukdom) i Västra Götalands län utreds och behandlas på Hematologen på Sahl-

grenska Universitetssjukhuset. Vårdprocessen för dessa unga vuxna sträcker sig ofta över vår-

dens organisatoriska gränser och ger de unga vuxna en unik upplevelse av vad som fungerar 

bra och vad som skulle kunna förbättras. Verksamheten på Hematologen har sedan tidigare 

erfarenhet av att involvera vuxna patienter och närstående för att utveckla vården. Det var därför 

en naturlig fortsättning att involvera unga vuxna för att se vilka upplevelser och erfarenheter de 

hade av verksamheten och se om de skiljde sig åt från de vuxnas erfarenheter.  

 

För att göra unga vuxna delaktiga har forskarna utgått från EBD-modellens alla steg. Modellen 

har dock tidigare till stor del utvecklats av forskare utan input från patienter och närstående. 

När aktionsforskningens förhållningssätt kopplas till modellen synliggörs att det finns möjlig-

het att utöka delaktigheten ytterligare för att förbättra modellen. Arbetet har därför inriktats på 

att utveckla EBD-modellen utifrån hur unga vuxna och närstående vill bli delaktiga.  
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Ett steg där det finns utrymme för ökad delaktighet är när medarbetarna i förväg bestämmer på 

vilket sätt upplevelser ska fångas in. Här är inte patienter och närstående delaktiga i EBD- mo-

dellen. Genom att öka delaktigheten och sträva mot ett partnerskap med forskarna kan forskarna 

vinna legitimitet och få tillgång till den berörda gruppen, i detta fall unga vuxna (23). Forskarna 

bjöd därför in unga vuxna med allvarlig blodsjukdom och närstående för att tillsammans med 

forskarna och medarbetarna förbättra och utveckla EBD-modellen utifrån ett aktionsforsk-

ningsperspektiv för att se om det kunde möjliggöra förändringar av strategisk karaktär och 

tjänsteinnovationer. Forskarna har valt att kontinuerligt utvärdera agerandet (action), reflektera 

och lära när arbetssättet tagits fram och har kallat detta modellering. 

 

Syfte 

Syfte med förbättringsarbetet 

Syftet med förbättringsarbetet är att tillsammans med unga vuxna med allvarlig blodsjukdom, 

närstående och medarbetare modellera fram ett arbetssätt, med utgångspunkt från aktionsforsk-

ning och EBD, för att ta till vara på upplevelser och erfarenheter för att förbättra vården på 

Hematologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

Mål  

Målet är att utvärdera arbetssättet under pågående modellering och ge förslag till en modell som 

är framtagen tillsammans med unga vuxna med allvarlig blodsjukdom, närstående och medar-

betare för att det slutligen ska ske förbättringar på Hematologen.  

Syfte med studien av förbättringsarbetet 

Syftet med studien av förbättringsarbetet är att få förståelse för hur unga vuxna med allvarlig 

blodsjukdom, närstående och medarbetare upplever att delta i förbättringsarbetet samt skapa ett 

lärande om framgångsfaktorer och hinder i arbetet.  

Forskningsfråga 

Hur upplever unga vuxna med allvarlig blodsjukdom, närstående och medarbetare att involve-

ras i förbättringsarbete tillsammans? Vad underlättar respektive hindrar sådan involvering? 

 

Metod 
Här redovisas metoderna för förbättringsarbetet och studien av förbättringsarbetet, etiska prin-

ciper, forskningsmiljö samt beskrivning av modelleringen i förbättringsarbetet. 

 

Metoder för förbättringsarbetet  

Aktionsforskning 

Aktionsforskning kan ses som ett paraplybegrepp där ett flertal olika inriktningar ingår. Inrikt-

ningarna illustrerar främst graden av delaktighet forskaren väljer för att involvera användarna. 

Aktionsforskning är inte en statisk forskningsmetod utan sker i samverkan mellan forskare och 

deltagare där ambitionen är att forskningsprocessen ska utmynna i direkta resultat i verkligheten 

(24). Aktionsforskning har kritiserats för att inte leda till generaliserbara resultat, men kärnan 

inom aktionsforskning är inlärningsprocessen (4). Aktionsforskning handlar om att förstå, för-

bättra och ändra tillsammans med de människor som valt att delta eftersom de har kunskapen 
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om situationen som forskaren önskar förändra och studera. Reflektionscyklerna i förbättrings-

arbetet sker naturligt genom att forskarna interagerar kontinuerligt med deltagarna på olika sätt, 

till exempel via möten eller mail och SMS. Detta ger forskaren ett gediget material. Forskaren 

befinner sig växelvis i faserna aktion och reflektion och förflyttar sig mellan dessa hela tiden. 

När aktionsforskning presenteras är det viktigt att beskrivningen av arbetet är transparent. Det 

görs genom utförliga berättelser, citat, fältanteckningar och reflektioner på grupp- och individ-

nivå med mera. Individuella intervjuer är ett viktigt komplement för att få en djupare förståelse 

för deltagarnas upplevelser (23). 

Ett aktionsforskningsperspektiv på EBD-modellen 

EBD-modellen är anpassad till förbättringsarbete i vården och används för att involvera pati-

enter och närstående i utvecklingen av vården. Modellen har inte utvecklats i samverkan med 

patienter och närstående. Forskarna har därför utgått från ett aktionsforskningsperspektiv på 

EBD-modellen för att a) utveckla EBD-modellen utifrån hur unga vuxna och närstående vill 

bli involverade samt b) testa den utvecklade modellen på Hematologen, Sahlgrenska Universi-

tetssjukhuset.  

PDSA-cykler 

Inom aktionsforskning är PDSA-cykeln (aktions-reflektions-cykeln) den viktigaste metoden för 

att generera lärande. Den används för att skapa kunskap, pröva förändring och utvärdera så 

mycket som möjligt tillsammans med deltagarna (24, 25). Forskarna använde PDSA-cykeln för 

att utvärdera agerandet (action), reflektera och lära när arbetssättet modellerades fram. PDSA-

cykeln har också använts i form av Nolans modell då frågeställningar för att identifiera mål, 

mätetal, ta fram idéer och slutligen testa dem använts.  

 

Metoder i modelleringen av förbättringsarbetet 

Under rubriken Beskrivning av modelleringen i förbättringsarbetet redogörs i detalj för de me-

toder som använts i varje cykel av modelleringen i förbättringsarbetet. 

 

Metod för studien av förbättringsarbetet 
Kvalitativ metod valdes då syftet med studien var att beskriva unga vuxna med allvarlig blod-

sjukdom, närstående och medarbetares upplevelser och få en djupare förståelse för dessa. Kva-

litativa metoder ska användas om en djupare förståelse för frågeområdet eller målgruppen öns-

kas (26). För att öka kunskapen om deltagarnas delaktighet i ett förbättringsarbete och skapa 

ett lärande samtidigt som förbättringsarbetet pågick, genomfördes individuella intervjuer med 

unga vuxna, närstående och medarbetare. En intervjuguide med semistrukturerade frågor och 

möjlighet till följdfrågor togs fram utifrån studiens syfte (Bilaga 1). Inklusionskriterier för del-

tagandet var att vara ung vuxen med allvarlig blodsjukdom, 18-30 år, på Hematologen eller 

närstående till densamma. Exklusionskriterier var svårighet att förstå och göra sig förstådd på 

svenska språket då det kunde skapa svårigheter att kunna delge och förklara sina upplevelser. 

Avgränsningen motiverades av att det var ett pilotprojekt under begränsad tid. 
 
Information om studien gavs till 22 unga vuxna, närstående och medarbetare. Fyra unga vuxna, 

tre närstående och fem medarbetare valde att tacka ja till att delta och återsände underskrivet 

samtyckesdokument till forskarna (Bilaga 2, 3). Intervjuerna skedde på en plats som respon-

denten valde och varade i genomsnitt i 30 minuter. Innan intervjun påbörjades informerade 

forskarna om intervjuns genomförande, att en forskare intervjuade och en observerade och 

kompletterade med eventuella frågor för förtydligande. Informanten försäkrades också om att 
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resultatet inte skulle gå att härleda till en enskild individ. Fem personer intervjuades i sitt hem 

(två unga vuxna och tre närstående), fyra i ett konferensrum på den aktuella vårdavdelningen 

(medarbetare), två i Regionalt cancercentrum västs lokaler (en ung vuxen och en medarbetare) 

samt en telefonintervju. Ambitionen var att båda forskarna skulle delta vid alla intervjuer men 

fyra intervjuer genomfördes av endast en forskare.  

 

De inspelade samtalen transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (27). Hela texten lästes igenom upprepade gånger för att få en känsla 

för helheten. Efter det plockades meningar eller fraser ut som innehöll information relevant för 

studiens syfte, så kallade meningsbärande enheter. Dessa moment gjorde forskarna var och en 

för sig. När forskarna möttes för genomgång var de noterade meningsbärande enheterna nästan 

identiska. Dessa enheter kondenserades, kodades och grupperades gemensamt av forskarna i 

kategorier som skulle återspegla det centrala budskapet i materialet. Kategorierna sammanför-

des i teman. Under hela arbetet har fältanteckningar förts av båda forskarna, var och en för sig 

både utifrån reflekterande samtal forskarna emellan, observationer och samtal med övriga del-

tagare i förbättringsarbetet och studien. För en detaljerad beskrivning av cyklerna i förbättrings-

arbetet, se Tabell 1. 

 
 

Tabell 1. Cykler som omfattas av förbättringsarbetet och studien av förbättringsarbetet. 

 

Cykler i arbetet Invitering Deltagare Inklusionskriterier 

Designa  

Tillsammans.  

Skriftligt via  

Ung cancers  

Facebooksida. 

2 unga vuxna 

5 närstående 

1 observatör 

Unga vuxen eller närstående 

till ung vuxen som behandlats 

för allvarlig blodsjukdom på 

Sahlgrenska Universitetssjuk-

huset under de senaste två åren. 

Referensgruppen. Muntligt. 2 unga vuxna* 

5 närstående 

Ung vuxen eller närstående som 

deltagit vid  

Designa tillsammans. 

Samla in erfaren-

heter. 

Brev och  

därefter 

telefonsamtal. 

18 unga vuxna** 

4 närstående 

Unga vuxna (18-30 år) med  

allvarlig blodsjukdom och när-

stående på Hematologen. 

Analysera ge-

mensamt. 

Muntlig och 

skriftlig via 

mail.  

6 unga vuxna*** 

9 närstående 

7 medarbetare 

Unga vuxna som delgett sina er-

farenheter via telefonsamtal 

samt närstående till dem. 

Arbeta i 

förbättringsteam 

(upprepade  

möten). 

Skriftlig  

inbjudan via 

mail och SMS. 

2-3 unga vuxna 

1-3 närstående 

3-4 medarbetare 

Unga vuxna som delgett sina er-

farenheter via telefonsamtal 

samt närstående till dem. 

Studien av för-

bättringsarbetet. 

Muntligt och 

skriftligt. 

4 unga vuxna 

3 närstående 

5 medarbetare 

Unga vuxna, närstående eller 

medarbetare som deltagit vid 

Analysera gemensamt. 
* 7 unga vuxna och närstående tackade ja. Under Samla in erfarenheter valde 5 stycken att avstå medverkan. 

**24 unga vuxna tillfrågades. Bortfallet för telefonsamtalen berodde på att 2 unga vuxna blev sjuka och 4 unga 

vuxna inte svarade i telefonen eller tackade nej. 

***Bortfall vid Analysera gemensamt berodde på att 2 unga vuxna och 2 närstående blev sjuka. 
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Etiska principer 
Sektionschefen och vårdenhetschefen gav godkännande för förbättringsarbetet och studien. 

Unga vuxna identifierades tillsammans med medarbetare från varje diagnosteam. Skriftlig in-

formation skickades hem till dem, undertecknat av teamsjuksköterska och forskarna (Bilaga 4). 

I informationen framgick att de unga vuxna skulle bli uppringda inom en vecka för att muntligt 

bli tillfrågade om att delge sina erfarenheter av vården på Hematologen i ett telefonsamtal. I 

samband med telefonsamtalen bjöds deltagarna in till en gemensam analysträff med medarbe-

tare för genomgång av erfarenheterna tillsammans. Information gavs om att kurator fanns till-

gänglig om behov uppstod. 

 

Vid planeringen av förbättringsarbetet sågs en risk att unga vuxna och närstående skulle välja 

att inte delta på grund av att de var under behandling, svårt sjuka och kände sig sårbara och i 

beroendeställning. Förhoppningen var att deltagarna skulle se ett värde i att förbättra för sig 

själva och andra. 

 

Enligt lag ska deltagare i forskning ges fullständig information om forskningen och ge sitt sam-

tycke till att delta (28). I samband med den gemensamma träffen med unga vuxna, närstående 

och medarbetare lämnades skriftlig och muntlig information om studien. Där framgick syftet 

med studien, metoder och att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Del-

tagarna fick förfrankerade kuvert, för att efter att ha tagit ställning till sitt deltagande, skriva 

under samtycke och skicka det till forskarna. 

 

Forskarna genomförde intervjuer som spelades in och transkriberades. All dokumentation från 

förbättringsarbete och intervjuer hanterades med varsamhet och respekt för deltagarnas integri-

tet. Då antalet intervjuade var få lades vikt vid att resultatet redovisades på ett sådant sätt att 

ingen enskild person kunde identifieras. Utöver de grundläggande forskningsetiska principerna 

menar Sandman och Kjellström (29) att det finns etiska dimensioner i alla handlingar under 

hela forskningsprocessen och att den etiska reflektionen måste pågå hela tiden. Detta har fors-

karna velat hålla fast vid och har därför under arbetets gång kontinuerligt återvänt till fyra på 

förhand bestämda principer för att försäkra sig om att arbetet genomsyrades av dessa (se Figur 

5). Dessa principer har hämtat sin inspiration från aktionsforskning där etiska frågeställningar 

är viktiga (30) men också från diskussion med de unga vuxna och närstående i Designa tillsam-

mans.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Forskarnas etiska principer 
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Forskningsmiljö 
Förbättringsarbetet och studien genomfördes på Hematologen, Sahlgrenska Universitetssjuk-

huset, där unga vuxna med allvarlig blodsjukdom vårdas. På Hematologen genomförs utredning 

och behandling av patienter med allvarlig blodsjukdom. Avdelningen har 20 vårdplatser och 

mottagningen tar emot cirka 15 000 besök per år. I verksamheten arbetar läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor och läkarsekreterare. Tillsammans utgör de tvärprofessionella diagnosteam 

som arbetar på både mottagningen och avdelningen. Till verksamheten är även tandläkare, ku-

rator, sjukgymnast, dietist och barnrättsombud knutna. På Hematologen vårdas det 20 till 30 

unga vuxna som varje år insjuknar i allvarlig blodsjukdom i Västra Götalandsregionen (31). 

Allvarlig blodsjukdom innefattar olika diagnoser, exempelvis leukemi, lymfom och sickle cel-

lanemi. Sjukdomarna behandlas på olika sätt och har olika prognos. Exempel på olika typer av 

behandlingar är cytostatika, strålbehandling och stamcellstransplantation. Verksamheten har 

sedan tidigare erfarenhet av EBD-modellen i förbättringsarbete för att utveckla cancervården. 

 

Beskrivning av modelleringen i förbättringsarbetet 
Modelleringen av arbetssättet tillsammans med unga vuxna, närstående och medarbetare ge-

nomfördes i fyra huvudsakliga cykler; Designa tillsammans, Samla in erfarenheter, Analysera 

gemensamt och Arbeta i förbättringsteam. Utöver dessa involverade forskarna ledningen och 

medarbetarna – Involvera ledning och medarbetare (se Figur 6). Under modelleringen i förbätt-

ringsarbetet användes skriftliga dokument som anteckningar från möten och reflektiva dialoger, 

fältanteckningar och observationer av forskarna för lärande. De unga vuxna och närstående 

bidrog också till forskarnas lärande genom utvärderingar och muntlig återkoppling. Genomfö-

rande av arbetet när ett aktionsforskningsperspektiv användes för att utveckla EBD-modellen 

illustreras i Figur 6.  

 
 

 

 

 

Figur 6. Milstolpar vid modelleringen av arbetssättet. 
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Designa tillsammans      

En kontakt togs med föreningen Ung Cancer i syfte att med hjälp av dem nå ut till unga vuxna 

cancerdrabbade och närstående. Tillsammans arbetades innehållet till en inbjudan fram för att 

bjuda in till en arbetskväll för att designa hur upplevelser och erfarenheter från vården skulle 

samlas in. Målet var att få en grupp på minst tio personer för att skapa bra förutsättningar för 

dialog och för att dra slutsatser på gruppnivå.  Forskarnas tankar inför mötet var att deltagarna 

skulle känna sig respekterade, delaktiga och lyssnade till och att inga lösningar skulle appliceras 

utifrån forskarnas egna erfarenheter av vården.  

 

Vad ska de ha med sig när de går hem? Återkoppla till dem. Idé om fortsättningen? Bidra på 

olika nivå beroende på ork och inspirationsnivå? Hur ser fortsättningen ut, om jag vill bidra, 

hur? De som kommer är de som orkar komma. Vissa diagnoser? När i behandlingen? (Fältan-

teckning, forskare) 

 

Mötet planerades i samråd med Ung Cancer och skedde på kvällstid, utanför sjukhuset i en 

central lokal för att vara lättillgängligt för resande. För att skapa goda förutsättningar för för-

troendefulla samtal serverades fika, frukt och godis under kvällen. Forskarna ordnade att en 

kurator fanns tillgänglig under Designa tillsammans och resterande förbättringsarbete. Delta-

garna erbjöds ersättning för eventuellt inkomstbortfall och reseersättning. Inbjudan publicera-

des på Ung Cancers Facebook-sida men detta fick kompletteras med information via en verk-

samhet då antalet anmälda inte blev så högt.  

 

Det blev slutligen en grupp på åtta personer där två var unga vuxna (med olika cancerdiagno-

ser), fem närstående (föräldrar, syskon, partners) samt en representant från patientföreningen 

Ung Cancer. Samtalen under mötet utgick från en frågeställning som deltagarna först funderade 

på individuellt och sedan samtalade om i gruppen. Frågan var att reflektera över en bra respek-

tive mindre bra upplevelse av vården och om den hade delgetts och i så fall hur. Ett samtal 

följde där unga vuxna och närstående berättade om vad som fungerat bra och vad som fungerat 

mindre bra i deras möte med vården. Efter detta fördes diskussion om hur de, som unga vuxna 

och närstående, skulle vilja delge sina upplevelser för att förbättra vården. Även etiska principer 

diskuterades då forskarna till exempel ville veta om alla unga vuxna skulle tillfrågas om att 

delta oavsett var i sjukdomsförloppet de befann sig. I slutet på mötet tillfrågades deltagarna om 

de kunde tänka sig att ingå i en referensgrupp för att forskarna hela tiden skulle utgå från deras 

behov och villkor. Alla tackade ja. Efter mötet reflekterade forskarna över mötets innehåll, vad 

som fungerade bra och vad som kunde gjorts annorlunda. Det framkom i utvärderingen att del-

tagarna var ovana vid att få vara med och påverka och bestämma.  

 

Bra och viktigt initiativ. (Fältanteckning, okänd person från utvärderingen) 

 

Det är nog bättre att ni berättar exakt vad vi ska göra än att fråga oss hur vi vill göra det. 

(Fältanteckning, ung närstående) 

 

Det noterades också att Facebook som enda informationskanal för mötesinbjudan inte var till-

räckligt. En skriftlig utvärdering visade att träffen var uppskattad och rolig och att det var en 

lagom stor grupp deltagare där alla kom till tals. Någon kommenterade att det var fler närstå-

ende än unga vuxna patienter.  

 

Så bra att låta unga cancerdrabbade komma till tals. (Fältanteckning, ung vuxen) 

 

Lite snedfördelat mellan patienter och närstående. (Fältanteckning, närstående)  
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Utifrån det som framkom under träffen planerades nästa cykel i förbättringsarbetet, hur unga 

vuxna och närståendes upplevelser och erfarenheter bäst skulle tas tillvara för att förbättra vår-

den. Det tillvägagångssätt som prioriterades av de unga vuxna var att de ville delge sina erfa-

renheter genom samtal med någon som inte var direkt involverad i deras vård. Forskarna be-

slutade därför i samråd med deltagarna att genomföra samtal via telefon. En sammanfattning 

av metoder som utifrån ett aktionsforskningsperspektiv användes vid Designa tillsammans re-

dovisas i Tabell 2. 

 
Tabell 2. Sammanfattning av metoder som användes utifrån ett aktionsforskningsperspektiv vid Designa 

tillsammans. 

 

Metod Exempel 

Frågeställningar för 

diskussion. 

Tänk på en bra respektive mindre bra upplevelse av vården. 

Hur har du delgett eller hur skulle du vilja delge dina upplevelser och er-

farenheter till vården? 

Observation/reflektion 

av forskarna. 

Vad fungerade bra – vad kan förbättras? 

Skriftlig utvärdering. Post-it lappar i två olika färger för återkoppling. 

Involvera ledningen  

Ingen av forskarna var kliniskt verksamma. Därför skapades en kontakt med en verksamhet på 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det visade sig vara svårt att få en tid på ledningsgruppens 

möten vilket gjorde att det tog tid innan förbättringsarbetet kunde presenteras. Under presen-

tationen för ledningsgruppen framkom synpunkter och frågor om aktionsforskning som metod 

och om förbättringsarbete. För- och nackdelar för verksamheten diskuterades och en dialog 

fördes. Efter mötet reflekterade forskarna över frågeställningarna som framkommit och presen-

tationens genomförande. Vidare reflekterade forskarna över utmaningar med att, utan tidigare 

erfarenhet, presentera ett aktionsforskningsarbete.  

 

Det är svårt att nå ut med aktionsforskning då det anses lite flummigt eftersom lärandet sker 

genom görandet. Undrar hur nå ut på bästa sätt? (Fältanteckning, forskare) 

 

Verkar jätteintressant men tyvärr… (Fältanteckning, medarbetare)  

 

Efter en tid möttes forskarna och verksamhetschefen för en diskussion. I samtalet framkom det 

att medarbetarna i verksamheten var positiva till förbättringsarbetet men inte hade möjlighet att 

delta. Forskarna använde då personliga kontakter för att inventera möjligheterna att genomföra 

förbättringsarbetet i en annan verksamhet. Hematologen på Sahlgrenska såg deltagandet som 

en möjlighet att få ett lärande om hur unga vuxna och närstående kan göras delaktiga för att 

utveckla den hematologiska vården.  

Involvera medarbetare 

Ett möte bokades med en sjuksköterska och information om förbättringsarbetet gavs. En arbets-

grupp utsågs av kliniken att utföra förbättringsarbetet tillsammans med forskarna. Verksamhet-

ens ledningsgrupp informeras om förbättringsarbetet av medarbetare ur arbetsgruppen. Denna 

lösning tillkom då det var svårt att finna gemensam mötestid. Forskarna hade då delgivit ett 

skriftligt informationsbrev som underlag för informationen.  

 

Vilken fantastisk grupp, känns som om de tycker detta ska bli spännande och det känns som om 

de ser det som en möjlighet att förstå hur unga vuxna uppfattar deras verksamhet, vad som 

fungerar bra, mindre bra – ska bli roligt att komma igång. (Fältanteckning, forskare) 
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Arbetsgruppen bestod av tre sjuksköterskor och två läkare varav en sjuksköterska var kontakt-

person. Diskussioner fördes främst med kontaktpersonen om planering och information till öv-

riga medarbetare. Forskarna och arbetsgruppen kom överens om att arbetsgruppen skulle vara 

ansvariga för att involvera övriga medarbetare och ledningen i verksamheten. Det var viktigt 

att alla medarbetare skulle veta om förbättringsarbetet och känna engagemang för det. Fors-

karna gjorde ett presentationsmaterial som arbetsgruppen använde för att alla skulle få samma 

information. Efter att informationen getts till medarbetarna diskuterade arbetsgruppen och fors-

karna hur informationen tagits emot.  

 

De är lite oroliga att det ska innebära mycket jobb- men verkar tycka det är spännande. (Fält-

anteckning, forskare) 

 

När kontakten etablerats skedde kontinuerlig information och kommunikation med både led-

ning och medarbetare under förbättringsarbetet. 

Samla in erfarenheter           

Då de unga vuxna ville delge sina erfarenheter genom samtal med någon som inte var direkt 

involverad i deras vård ringdes unga vuxna upp av forskarna. Innan de blev uppringda skickades 

ett informationsbrev ut där syftet med telefonsamtalet framgick. För att forskarna skulle ge-

nomföra samtalen på samma sätt utformades samtalsfrågor efter synpunkter från referensgrup-

pen (Bilaga 5). I början på samtalet gavs en kort information med hänvisning till brevet och 

passande tid för samtal bokades. I slutet av samtalet bjöds de unga vuxna in till träffen Analy-

sera gemensamt. I några av samtalen framkom betydelsen av närståendes delaktighet i vården. 

Eftersom informationsbrev inte skickats till närstående beslutade forskarna att i samband med 

samtalen efterfråga om de hade någon närstående som ville delge sina upplevelser. Under sam-

talen fördes anteckningar som skickades med mail till berörda för att ge möjlighet till korrige-

ring eller tillägg.  

 

Det är som att trycka på PLAY. De har massor att berätta. (Fältanteckning, forskare) 

 

Vad bra att ni gjorde som vi unga vuxna ville. Om ni hade skickat ut en enkät liksom, hade 

ingen svarat. (Fältanteckning, ung vuxen) 

 

Alla anteckningar från samtalen lästes av båda forskarna. Ur materialet valdes citat med en 

stark koppling till upplevelser och erfarenheter ut. Ett fiskbensdiagram användes för att grup-

pera citaten i olika områden. En sammanfattning av metoder som utifrån ett aktionsforsknings-

perspektiv användes vid Samla in erfarenheter redovisas i Tabell 3. 
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Tabell 3. Sammanfattning av metoder som användes utifrån ett aktionsforskningsperspektiv vid Samla 

in erfarenheter. 

 

Metod Exempel 

Öppna frågor 

och stödfrågor 

vid behov. 

Berätta om någon/några upplevelser och erfarenheter som du har av att vara 

ung vuxen på Hematologen? 

 

Stödfrågor; Finns det något som kan göra att du känner dig ledsen eller otrygg 

vid ett besök på Hematologen? Finns det något som gör att det känns extra bra 

när du går från ett besök på Hematologen? 

Skriftlig åter-

koppling av 

samtal. 

Sammanfattning av samtalet skickas till de deltagande. 

Reflektion av 

forskarna. 

Kontinuerligt under insamlingen delas erfarenheter från samtalen för lärande 

och förbättring. 

 

Ett sätt som senare användes för att skapa engagemang hos medarbetarna var att göra en ver-

nissage av citat från de unga vuxna och närstående, se exempel på citat under Analysera ge-

mensamt. 

 

Den allmänna kommentaren var att det var intressant att läsa vad patienterna tyckte. (Fältan-

teckning, medarbetare Hematologen) 

 

Under denna fas tog forskarna kontakt via mail med referensgruppen för att få synpunkter på 

informationsbrevet och frågorna till telefonsamtalen. Det visade sig då att endast två av de ur-

sprungliga sju svarade. Efter en påminnelse utan respons skickades istället ett tackkort till de 

berörda. Forskarna fick senare besked om att en av deltagarna avlidit.  

Analysera gemensamt 

Forskarna valde ut citat som var representativa ur materialet från Samla in erfarenheter. Dessa 

låg till grund för träffen Analysera gemensamt. En ung vuxen från referensgruppen och fors-

karna utarbetade tillsammans inbjudan och dagordning. Samma unga vuxna tackade även ja till 

att leda träffen tillsammans med forskarna. Syftet med detta var att träffen skulle utgå från de 

unga vuxnas behov och villkor och därmed skapa trovärdighet och ett intresse att delta. Inbju-

dan skickades till de unga vuxna som delgett sina erfarenheter via telefonsamtal. De erbjöds 

även att ta med närstående. Kostnader för resa och/eller förlorad arbetsinkomst utbetalades en-

ligt Regionalt cancercentrums riktlinjer.  

 

Jag tycker lokalen skall vara som på förra mötet. Inte i sjukhusmiljö och med gott fika ;-). Allt 

som får en att känna sig lite speciell och att man gör en god gärning tror jag är positivt. (Fält-

anteckning, ung vuxen i referensgruppen) 

 

Kvällen delades upp i två pass. Första passet (en timma) deltog endast unga vuxna och närstå-

ende för att ge dem en möjlighet att lära känna varandra och för att tillsammans gå runt och titta 

på citaten som var uppsatta på väggen i lokalen. Deltagarna delades in i grupper. Uppgiften var 

att reflektera och diskutera citaten.  

 

När andra passet började och medarbetarna kom fick de unga vuxna och närstående en rast. 

Medarbetarna fick då möjlighet att gå runt och titta på citaten och reflektera och diskutera i 

grupp. Alla gavs möjlighet att lägga till citat alternativt ett nytt område. Inga nya områden 

framkom men totalt sattes tio extra post-it lappar upp med citat. Efter rundvandringen delades 

deltagarna in i grupper som bestod av både unga vuxna patienter, närstående och medarbetare. 
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Regler för gruppdiskussionen var att låta alla komma till tals och att lyssna till varandra. Upp-

giften var att samtala om vad de tyckte var viktigast att börja förändra och varför.  

 

Deltagarna prioriterade områdena och fyra områden valdes ut initialt för att starta förbättrings-

arbete. En handlingsplan utarbetades för det fortsatta förbättringsarbetet. Gruppen fattade beslut 

om att nästkommande möte skulle ske gemensamt för alla grupper och att forskarna skulle vara 

sammankallande. Deltagarna önskade åter att mötet skulle ske utanför sjukhuset och på kvälls-

tid. Som utvärdering ställdes två frågor; 

– Vad har varit positivt med kvällen?  

– Förbättringsförslag?  

I utvärderingen framkom det att presentationsformen med citat var enkelt att förstå och givande. 

Deltagarna uppskattade också arbetet i blandade grupper. Förbättringsförslag som framkom var 

att ge mer tid till diskussion med kommentaren att det alltid är ont om tid när det är intressant. 

 

Så himla nyttigt att få träffa andra som är i samma situation!!! (Fältanteckning, okänd person 

från utvärderingen) 

 

En sammanfattning av metoder som utifrån ett aktionsforskningsperspektiv användes vid Ana-

lysera gemensamt redovisas i Tabell 4. 

 
Tabell 4. Sammanfattning av metoder som användes utifrån ett aktionsforskningsperspektiv vid Ana-

lysera gemensamt. 

 

Metod Exempel 

Vernissage med citat av  

Erfarenheter. 

Citaten presenterades på väggen grupperade i förbättringsområden. 

 

Gruppdiskussion i blan-

dade grupper. 

Vad tycker ni är viktigast att börja förändra och varför just det områ-

det? 

Skriftlig utvärdering. Post-it lappar i två olika färger för återkoppling. 

Arbeta i förbättringsteam 

Deltagarna i de olika förbättringsteamen bjöds in till träffen Arbeta i förbättringsteam där den 

tidigare framtagna handlingsplanen låg till grund för kvällen. Till detta möte var det endast två 

unga vuxna och en närstående utöver tre medarbetare som anmälde sig. Detta skapade en oro 

hos forskarna som därför kontaktade deltagare från träffen Analysera gemensamt. Det visade 

sig att alla uppskattade samtalet och att de av olika anledningar inte kunde delta den aktuella 

kvällen men önskade komma på följande träffar.  

 

Har vi missat nåt? Varför vill de inte komma? (Fältanteckning, forskare) 

 

På mötet beslutades att alla skulle arbeta med ett område; Efter behandling. Arbetet startade 

med att gruppen tog del av citaten för området. Brainstorming och fiskbensdiagram användes 

för att först individuellt fundera över problemen och sedan diskutera i gruppen. I en gemensam 

diskussion identifierades förbättringsförslag för prioriterade delar av det som kom fram i fisk-

bensdiagrammet. Efter det strukturerades arbetet enligt Nolans förbättringsmodell.  

 

 

Skulle fler personalkategorier involverats från verksamheten? I förbättringsidéer som fram-

kommit har personalkategorier som inte varit representerade berörts t ex sjukgymnast. (Fält-

anteckning, forskare) 
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(Fältanteckning, SMS, ung vuxen) 

 

En sammanfattning av metoder som utifrån ett aktionsforskningsperspektiv användes vid Ar-

beta i förbättringsteam redovisas i Tabell 5. 

 

 
Tabell 5. Sammanfattning av metoder som användes utifrån ett aktionsforskningsperspektiv vid Arbeta 

i förbättringsteam. 

 

Metod Exempel 

Brainstorming. Individuellt och gemensamt. 

Fiskbensdiagram. Gemensam gruppering av problem. 

Nolans förbättringsmodell. Mål, mätetal och idéer. 

 

Resultat 
Resultatet redovisas i två delar. Den första delen presenterar lärdomar och resultat av förbätt-

ringsarbetet samt föreslår en utvecklad modell av EBD utifrån ett aktionsforskningsperspektiv. 

Den andra delen presenterar resultatet av studien som beskriver upplevelserna hos de unga 

vuxna med allvarlig blodsjukdom, närstående och medarbetare som involverats i förbättrings-

arbete tillsammans med forskare. 

Resultatet av förbättringsarbetet 
När forskarna skulle involvera en verksamhet och presentera sitt aktionsforskningsarbete blev 

en lärdom att använda sig av berättelser från unga vuxna för att nå ut med budskapet. En annan 

lärdom var också att den arbetsgrupp som utses av ledningen ska vara tvärprofessionell och få 

ett tydligt mandat för hur och var beslut ska fattas.  

Designa tillsammans 

Ingen av de unga vuxna eller närstående hade tidigare delgett sina upplevelser (framför allt de 

mindre bra upplevelserna) till någon inom vården. De hade dock önskat att deras upplevelser 

hade efterfrågats.  

 

Då forskarna själva reflekterade på en obalans mellan antalet unga vuxna och närstående och 

detta bekräftades genom utvärderingen var det en viktig lärdom att försöka skapa balans mellan 

antalet unga vuxna och närstående. I den ursprungliga referensgruppen var olika diagnoser re-

presenterade. De som valde att fortsätta delta hade en anknytning till Hematologen.  Under 

cykeln Designa tillsammans samverkade unga vuxna, närstående och forskare för att utveckla 

EBD-modellen och föra diskussioner om det framtida förbättringsarbetet.  
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Forskarna frågade de unga vuxna om alla kunde tillfrågas oavsett diagnos och var i sjukdoms-

förloppet de befann sig. Alla i gruppen ansåg att alla skulle tillfrågas och att de själva fick 

avgöra om de ville delta eller inte. De tyckte också att forskarna tydligt skulle presentera att 

arbetssättet var framtaget tillsammans med unga vuxna och närstående när erfarenheter skulle 

samlas in. Lärdomar och resultat från Designa tillsammans redovisas i Tabell 6. 

 
Tabell 6. Lärdomar och resultat från Designa tillsammans. 

 

Lärdomar Sträva efter balans mellan antalet unga vuxna och närstående. 

Bilda diagnosspecifik referensgrupp. 

Låt unga vuxna och närstående designa arbetssättet. 

Resultat Diskussion kring etiska principer. 

Tillvägagångssätt, telefonsamtal, för att samla in erfarenheter. 

Samla in erfarenheter 

En lärdom som var framgångsrik var att forskarna presenterade att arbetssättet var framtaget 

tillsammans med unga vuxna och närstående och att deltagarna förstod att upplevelserna skulle 

förvaltas för att förbättra den hematologiska vården. Under denna cykel av förbättringsarbetet 

fick forskarna reda på hur unga vuxna och närstående tyckte att vården skulle kunna bli bättre. 

Telefonsamtalen resulterade i 14 olika identifierade områden och ett urval av citat fick repre-

sentera respektive område. Nedan följer exempel på citat från unga vuxna och närstående inom 

dessa områden. 

 

Sex och samlevnad  

Hade varit bra om de ställde frågan så att inte jag behöver ta upp det. 

 

Fick lite information om sex och samlevnad i samband med transplantation men ingenting efter 

cellgiftsbehandlingarna.  

 

Efter behandling  

Det har varit så tufft psykiskt efter behandling. Under behandlingen är man trygg. Sedan var 

jag klar och då släpptes man bara. Min största oro är att få återfall, får panik.  

 

Jag hade så gärna velat ha haft ett samtal, hur det går av någon med medicinsk kompetens som 

frågade hur jag mår, det hade gjort mig lugn. 

 

Informationsöverföring  

En del missförstånd mellan olika verksamheter. Det blev komplicerat, kände att allt gått via 

mig och jag har fått ringa en hel del och det har varit svårt.  

 

Rumsfördelning  

Det var verkligen traumatiskt att vara ung och vara på avdelningen. Att ligga och lyssna på 

när andra kräktes när man själv kräktes var inget upplyftande. 
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Hur ges information  

Det var garanterad behandling i sex månader sen visade det sig att det blev åtta. Då kan man 

inte säga ordet garanterat, då är jag inställd på det och det gör skillnad. Det gjorde mig van-

sinnig och arg.  

 

Otydlighet är jobbigt. Jag tycker det är bättre att säga rakt ut. Jag har sagt ifrån någon gång 

att de ska säga hur det ligger till. Låt inte snäll – säg som det är.  

 

 

Sekretess  

Jag kunde sitta i kafferummet och höra medarbetare prata till andra föräldrar. De pratade om 

saker som jag inte vill höra, det var otäckt. 

 

Jag reagerade när de ställer vissa frågor öppet på flersal. Känslan av att vara privat försvann. 

 

Läkarbesök/kontinuitet  

Arg och irriterad att de inte är pålästa om tidigare överenskommelser. 

 

Kontinuiteten var bra i början. Sista tiden har det varit olika läkare som ger olika saker. Det 

har varit si så där. 

 

Närstående  

En närstående bodde med mig på sjukhuset. Det hade varit bra om det gått att köpa den mat 

som jag åt eftersom jag inte fick lämna rummet.  

 

Min mamma och pappa var alltid med mig. Jag tror mina föräldrar känt sig sedda, verkligen. 

 

Psykosocialt stöd  

När jag var isolerad så kunde man ju sakna någon att prata med men ville inte belasta. 

 

Jag tyckte att allt var så omtumlande som närstående. 

 

Telefon  

Jag gjorde en röntgenundersökning och skulle få svar men ingen ringde.  

 

De sa att de skulle ringa på måndagen och ge svar. Man väntar, alla väntar. Mamma stannade 

kvar hos mig för att vara till hands. Jag hade telefonen klistrad i handen. Ingen ringde förrän 

två dagar senare.  

 

Miljö  

Fler böcker, nyare spel. Det är viktigt med de gemensamma ytorna. Man tröttnar på sitt rum, 

stirrar sönder väggarna till slut.  

 

Toalettpappret var jobbigt att torka sig med när man går på toa var femte minut, strävt.  

 

Informationsmängd  

Jag ville veta och lära mig så mycket som möjligt för att förstå min sjukdom. Lärde mig via 

nätet. 

 

Särskilt i början var det nästan för mycket det är ju svårt att fatta allt då. 

Tillgänglighet  
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I dag kan han ringa till mottagningen om vad som och de vet vem han är det känns tryggt.  

 

Om jag får feber så ringer jag och de ger alltid snabba besked vad jag ska göra. 

  

Bemötande  

Sjuksköterskorna höll koll på mig och gjorde mig trygg. Jag visste liksom inte vad jag skulle 

göra av mig själv. 

 

Personalen på Hematologen är helt suverän. De förgyller verkligen denna avdelning.  

 

Man blir som en liten familj. Känner mig alltid välkommen, ett leende är så viktigt. De pratar 

med mig som en vän istället för en patient.  

 

Lärdomar och resultat från Samla in erfarenheter redovisas i Tabell 7. 

 
Tabell 7. Lärdomar och resultat från Samla in erfarenheter. 

 

Lärdomar Högt deltagande då arbetssättet var framtaget tillsammans med unga 

vuxna och närstående, gav trovärdighet till arbetet. 

Resultat Insamlade upplevelser. 

Citat med stark koppling till upplevelser och erfarenheter. 

Gruppering av citat i områden. 

 

 

Analysera gemensamt 

De områden som de unga vuxnas citat representerade visade sig stämma överens med medar-

betarnas upplevelser, inga nya områden tillkom från medarbetarna. Däremot är en lärdom att 

medarbetarna bör delges citaten inför Analysera gemensamt för att känna sig förberedda inför 

gruppdiskussionerna. För att hålla tid och fokus på uppgifterna var en lärdom att en utsedd 

person behövdes i varje grupp. Var och en fick poängsätta områdena utifrån hur de tyckte att 

områdena skulle prioriteras i verksamhetens förbättringsarbete.   Resultatet av poängsättningen 

visas i Tabell 8. Gruppen prioriterade de fyra områden som fick flest poäng. I Tabell 9 redovisas 

Lärdomar och resultat från Samla in erfarenheter. 
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Tabell 8. Poängsättning av områden (14 stycken). 

 
Sex och samlevnad 15 

Efter behandling 15 

Informationsöverföring 14 

Rumsfördelning 11 

Hur ges information 8 

Sekretess 7 

Läkarbesök/kontinuitet 6 

Närstående 6 

Psykosocialt stöd 5 

Telefon 4 

Miljö 4 

Informationsmängd 2 

Tillgänglighet 2 

Bemötande 2 

 

 
Tabell 9. Lärdomar och resultat från Samla in erfarenheter. 

 

Lärdomar Beröringspunkter/touchpoints behöver inte identifieras men 

delge medarbetarna citaten innan träffen Analysera gemensamt. 

Använd vernissage med citat för att nå fler medarbetare. 

Använd ung vuxen som moderator. 

Ha en facilitator i varje samtalsgrupp. 

Resultat Prioritering av områden för förbättring. 

Handlingsplan med start och slutdatum för förbättringsarbetet i varje cykel. 

Arbeta i förbättringsteam 

Unga vuxna och närstående har deltagit i arbetet på olika sätt. Vissa har deltagit i arbetets alla 

delar medan andra bara har delgivit sina upplevelser eller endast deltagit vid träffar. Ett resultat 

är att förbättringsteam har bildats och påbörjat PDSA-cykler enligt handlingsplan. I detta arbete 

används förbättringsverktyg för att tydliggöra mål och säkerställa att en förändring blir en för-

bättring. 

 

Antalet förbättringsteam som bildades blev fyra utifrån de prioriterade områdena för förbättring 

och dessa team arbetade med sex förändringsarbeten. Ett exempel på en PDSA-cykel inom 

området ”efter behandling” var att ansvarig sjuksköterska (kontaktsjuksköterska) skulle ringa 

upp utskrivna unga vuxna efter tre och åtta veckor, något som efterfrågats av de unga vuxna. 

Syftet med samtalet var att föra en stödjande dialog för att fånga upp behov genom att fråga 

exempelvis hur relationer fungerar med kompisar, partner och föräldrar. Kontaktsjuksköterskan 

kunde också se till att eventuella remisser skrevs till andra verksamheter om så behövdes. Ex-

empel på de påbörjade förändringsarbetena återfinns i Bilaga 6. Förbättringsteamen har efter 

det första mötet fortsatt att träffas med ett högt deltagande och med samma struktur för mötena. 

Lärdomar och resultat från Arbeta i förbättringsteam redovisas i Tabell 10.  
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Tabell 10. Lärdomar och resultat från Arbeta i förbättringsteam. 

 

Lärdomar Hantera komplexiteten i en heterogen grupp. 

Använd förbättringsverktyg. 

Resultat Pågående PDSA-cyklar. 

 

Ett aktionsforskningsperspektiv på modelleringen av arbetssättet 

Forskarna har utgått från ett aktionsforskningsperspektiv på EBD-modellen för att utveckla den 

för att se om delaktigheten kunde ökas ytterligare och förbättra och ändra tillsammans med 

unga vuxna och närstående. Aktionsforskningsperspektivet innebar att forskarna gjorde avsteg 

från EBD-modellen vid flera tillfällen. Ett sådant avsteg var att upplevelser från medarbetarna 

inte fångades in. Därmed identifierades inte gemensamma beröringspunkter från unga vuxna, 

närstående och medarbetare. Att identifiera beröringspunkter görs för att se hur och var upple-

velserna skiljer sig åt och var likheter finns. Avsteget baserades på erfarenheter från tidigare 

förbättringsarbeten när Regionalt cancercentrum väst använt EBD-modellen. Erfarenheterna 

har visat att få medarbetare engagerat sig i att delge sina upplevelser. Forskarna valde också att 

göra tre tillägg till EBD-modellen utifrån ett aktionsforskningsperspektiv. Det första var att 

involvera unga vuxna och närstående i att ta fram hur deras upplevelser skulle fångas in. I EBD 

är arbetssätt och verktyg redan framtagna av medarbetarna. Det andra var att forskarna skapade 

en referensgrupp bestående av unga vuxna och närstående i syfte att utgå från deras behov och 

villkor under hela förbättringsarbetet. Slutligen lyftes etiska principer fram utifrån diskussion 

med de unga vuxna och närstående.  

 

Forskarna valde därför att med EBD-modellen som utgångspunkt addera ett aktionsforsknings-

perspektiv för att se om delaktigheten kunde ökas ytterligare samt öka förståelsen, förbättra och 

ändra tillsammans med unga vuxna och närstående. När aktionsforskningsperspektivet använ-

des för att utveckla EBD-modellen skapades möjlighet till en hög delaktighet och ett partner-

skap. Dessa lärdomar om hur unga vuxna och närstående kan involveras för att förbättra vården 

presenteras i förslag till en aktionsforskningsinspirerad modell, se Figur 7. 
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Figur 7. Förslag till en aktionsforskningsinspirerad modell för hur patienter och närstående kan invol-

veras för att förbättra vården. 

 

Resultatet av studien av förbättringsarbetet 
Den induktiva innehållsanalys som gjordes av resultatet av intervjuer med unga vuxna med 

allvarlig blodsjukdom, närstående och medarbetare som deltagit i förbättringsarbetet syftade 

till att ge en ökad kunskap om delaktighet i förbättringsarbete. Resultatet från analysen av de 

tre gruppernas intervjuer (unga vuxna patienter, närstående och medarbetarnas) sammanfördes 

under kategorier och slutligen samma teman då de överensstämde med varandra. Se exempel 

på teman, kategorier och koder i Tabell 11. 
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Tabell 11. Exempel på teman, kategorier och koder i den kvalitativa innehållsanalysen av intervjuer. 

 

Tema Drivkrafter Erfarenheter 

Kategorier Plikt Vilja Behov Känsla Upplevelse  

på individnivå 

Upplevelse  

på gruppnivå 

Koder 

 

Unga vuxna 

 

 

Närstående 

 

 

 

Medarbe-

tare 

 

 

Självklart  

att delta. 

 

 

Sprida bra 

upplevel-

ser. 

 

 

Förbätt-

ringar be-

hövs. 

 

 

Roligt. 

 

 

Personlig 

Utveckling. 

 

 

Trygghet i grup-

pen. 

Viktigt att 

bidra. 

Vill bidra 

till för-

bättring. 

Utveckla 

vården. 

Hedrande. Värdefullt. Dela upplevelser. 

Patient-

delaktig-

het vik-

tigt. 

Möte med 

patienter. 

 Spän-

nande. 

Synliggör en 

hemmablindhet. 

Frisätter energi 

och kreativitet. 

 

 

Resultatet presenteras utifrån identifierade teman; Drivkrafter, Erfarenheter, Lärande och Etik. 

Drivkrafter 

Kategorierna under temat drivkrafter visade att det fanns flera olika anledningar att delta. Del-

tagandet kunde drivas av viljan att bidra men också utifrån ett identifierat behov av förbätt-

ringar. Gemensamt för de tre grupperna var att det var självklart att ställa upp. Det är ett sätt att 

visa att något är viktigt genom att välja att delta.  

 

Det känns som en viktig grej att göra, så att man jobbar med att utveckla/…/och då är det 

självklart att ställa upp liksom. (Närstående) 

 

/…/jag har inte ångrat en sekund att jag gått med i detta, det är viktigt och lärorikt, det är 

intressant. (Medarbetare) 

  

De unga vuxna och närstående uttrycker en vilja att dela med sig för att påverka och för att 

bidra till förbättringar för någon annan.  

 

För mig är det självklart, om det som jag berättar kan hjälpa andra att det liksom på något sätt 

kan utveckla vården för unga vuxna är det toppen. (Ung vuxen) 

 

Flera av deltagarna drivs också av ett behov att bidra med sin, i många delar, positiva bild av 

vården i kontrast till den negativa beskrivning som de tyckte ges i exempelvis media. Någon 

gav också uttryck för att känna sig utvald och hedrad att bli tillfrågad om att delta. 

Erfarenheter 

Erfarenheterna från deltagarnas medverkan i förbättringsarbetet kategoriserades utifrån person-

liga erfarenheter och erfarenheter på gruppnivå. De unga vuxna och närståendes erfarenheter 

på gruppnivå var att det blir en trygghet i gruppen när människor med liknande erfarenheter 
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möts för samtal kring sina erfarenheter. Bland vänner och arbetskamrater är det inte alltid själv-

klart för alla att tala om erfarenheter från sjukvården men i en grupp av likasinnade blir det 

givande. Detta gällde även närstående.  

 

/…/det är lättare att prata med människor som har varit med om samma saker eller liknande 

saker liksom. (Närstående) 

 

/…/jag pratar inte mycket om min sjukdom alls…men det har snarare att göra med att jag 

upplever att folk inte riktigt vet hur de ska reagera när man pratar om sånt/…/ (Ung vuxen) 

 

Medarbetarna påtalade att det fanns ett stort engagemang i gruppen som frisatte energi och 

kreativitet. De ansåg också att patient- och närståendefokus är bra och att det var viktiga berät-

telser som framkom. I den intervjuade medarbetargruppen upplevde alla att de unga vuxna och 

närstående hade ett stort behov av att prata om sina erfarenheter av vården. I vissa fall uppfat-

tades det som att förbättringsarbetet avstannade och att arbetet inte blev proaktivt. Ett förbätt-

ringsförslag som framkom var att tydliggöra syftet med erfarenhetsutbytet vid träffen Analysera 

gemensamt.  

 

Det är lite jobbigt/…/om alla är överens att det är förbättringsarbete så kommer det att bli 

jättebra, men de kanske behöver prata av sig några gånger så kanske det också blir bättre. 

(Medarbetare) 

 

Att det fanns ett stort engagemang från de tre grupperna var alla överens om, likaså att det var 

intressant och väldigt positivt. På det personliga planet upplevde unga vuxna och närstående att 

det var meningsfullt att vara med och påverka för andra, att det var intressant och utvecklande 

att ha samtal med andra samt att man mådde bra av att dela med sig.  

 

/…/tror på ett sätt att det bara varit bra för mig, ju mer jag delar med mig och pratar om det 

så tror jag att jag mår bättre och förstår vad som hänt i min process. Kan man dela med sig 

och får hjälpa till… så känns inte den sjuka tiden helt förgäves/…/ (Ung vuxen) 

 

Medarbetarna beskriver hur arbetet varit utvecklande och skapat ny förståelse för unga vuxnas 

situation. De beskriver att citaten som de fått ta del av berör och synliggör en ”hemmablindhet”. 

Både uppfattningen att negativ feedback var kritik och att negativ feedback var drivkraft för 

förbättring fanns representerad hos medarbetarna.  

 

/…/det är utvecklande och höra deras version av verkligheten, det är så lätt att vi låser oss i 

vår version och det är ju ett sätt att komma vidare på, det är väldigt lätt för mig att hamna i en 

förutfattad mening om hur saker ska göras/…/ (Medarbetare) 

 

Första gången tyckte jag att det var lite jobbigt/…/upplevde det som kritik mot oss/…/man 

tycker inte man har gjort fel som de tyckte liksom/…/  (Medarbetare) 

Lärande 

Både unga vuxna patienter och medarbetare påtalade hur arbetssättet bidragit till ett lärande. 

De lärde av varandra och fick nya perspektiv. Medarbetarna lärde sig se de unga vuxna som 

partners och det kan bidra till förändrat arbetssätt. 

 

/…/att i många delar så var det många som hade upplevt samma sak och i andra delar var det 

ingen som hade upplevt samma sak alls, och det var intressant. (Ung vuxen) 
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/…/det här är ju ett väldigt konkret sätt att försöka att göra nånting åt de saker som…där man 

vet att här kan vi utveckla och förbättra på ett sätt som är viktigt för alla inblandade.  

(Närstående) 

 

Jag tycker att när vi har sådana patientmedverkansmöten så säger vi ju underförstått att vi vill 

höra vad ni säger och vi är mer jämlika partners än när vi möts (i vården)/…/  

(Medarbetare) 

  

Medarbetarna nämnde också hur det underlättar i ett förbättringsarbete att ha stöd ”utifrån” i att 

driva arbetet framåt.  

 

Det är tilltalande att ha en ”hjälpande motor” i förbättringsarbetet/…/en tredje part som hjäl-

per till att dra vagnen på något sätt/…/ (Medarbetare) 

 

Detta belystes också av en ung vuxen patient. 

 

Jag tycker att det är fantastiskt att det finns nån sån här…organisation…eller vad man nu…som 

bryr sig om såna här frågor och att man märker att det faktiskt går att påverka om man bara 

själv lägger ner tid också. För det är så jävla lätt att säga att vissa saker inte är bra men man 

får ju engagera sig då också om man vill ha nån förändring/…/  (Ung vuxen) 

 

Det påtalades också arbetssättet var tidskrävande. En ung vuxen patient tyckte att det var mindre 

tidskrävande än hen från början hade trott vilket var positivt. 

 

Jag ställer gärna upp på sånt här. Det som kanske oroade mig lite var väl att det skulle vara 

mer…att det skulle kräva mer av mig än vad det har gjort. (Ung vuxen) 

 

De unga vuxna patienterna och närstående blev positivt överraskade och tyckte att initiativet 

till förbättringsarbete var lite oväntat.  

 

Jag tror att det har påverkat min uppfattning av vården. Det är skönt att se att… ett tydligt 

arbete med att förbättra, och att utveckla hur man arbetar och så. Jag tror att det är inte den 

bilden man får av vården/…/det gör att man blir positivt överraskad på ett sätt när man ser att 

man arbetar för att göra saker bättre liksom och jobba på bästa möjliga sätt. (Närstående) 

Etik 

Både unga vuxna patienter och närstående beskriver hur hierarkin mellan patient och vårdper-

sonal minskat inom ramen för förbättringsarbetet. Detta menar de beror på att mötena varit 

utanför sjukhuset och att alla möts i ”vanliga kläder”. Detta har av de unga vuxna patienterna 

och närstående uppfattats som avslappnat. 

 

Det är ju ett liv bakom den här uniformen också så att det… de är ju inte mer än människor de 

heller/…/det var inte så formellt som när man är uppe på sjukhuset utan det blir mer klar-

språk/…/ (Närstående) 

 

Bland medarbetarna fanns en ovana vid att vara privatklädd i mötet med unga vuxna patienter 

och närstående. De gav uttryck för att sjukhuskläderna skyddar mot att det känns privat och 

utlämnande.  
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Träffas man på sjukhuset så har vi både… vi har ju våran profession här/…/vi har på oss andra 

kläder, vi är liksom sjukvårdspersonal och då förhåller vi oss till det/…/och det är kanske där-

för man orkar jobba på ett sånt här ställe att man har möjlighet att gå in i sin profession istället 

och vara personlig men inte privat, för det blir två olika saker/…/ 

  (Medarbetare) 

 

Att medarbetarna inte hade sjukhuskläder kunde medföra en viss osäkerhet initialt för de unga 

vuxna. Ett förbättringsförslag som framkom var att använda namnskyltar som tydliggjorde vem 

som var patient, närstående eller medarbetare. Ingen av deltagarna uppfattade det svårt med 

integriteten vid mötena eftersom de själva avgjorde vad de ville delge.  

 

Alltså, det jag har problem att prata om det pratar jag inte om helt enkelt… om jag känner att 

det är någonting som jag inte är beredd att dela med mig av då delar jag med mig av andra 

saker liksom/…/så jag har inte känt att det har varit nåt problem med min integritet liksom. 

(Närstående) 

 

Har inga problem med det…alls kring detta…vet inte hur det känts om jag varit sjukare/…/ 

(Ung vuxen) 

 

Diskussion 
De senaste åren har det blivit populärt att mäta patientupplevelser istället för patienttillfreds-

ställelse. Genom en patientenkät går det att göra patientens röst hörd men det ger ett tolknings-

företräde till de som analyserar resultatet. Detta sätt att mäta patientnöjdhet har också en tendens 

att handla om frågor som verksamheten uppfattar som viktiga snarare än att utgå från vad som 

är viktigt utifrån patientens perspektiv (32). Ett annat sätt att fånga upplevelser från patienter 

och närstående är att redan från början utgå från deras behov och villkor. Detta angreppssätt är 

kärnan i aktionsforskning (23, 24). Inom aktionsforskning utvecklar deltagare (patienter och 

närstående) och forskare forskningsfrågor och modeller tillsammans för att sedan gemensamt 

skapa ny kunskap. I det här förbättringsarbetet har vi därför antagit ett aktionsforskningsper-

spektiv för att därigenom utveckla EBD-modellen baserat på hur patienter och närstående vill 

medverka i utvecklingen av vården. Det framkom tydligt i studien att de unga vuxna och när-

stående uppskattade arbetet och kände att de bidrog till förbättring. Vår förhoppning är att där-

med skapa ökad delaktighet och samtidigt modellera fram ett arbetssätt där patienter och när-

stående är involverade i alla steg av vårdens utveckling. På sikt är vår ambition att en kontinu-

erlig utveckling av modellen ska leda till förbättringar för unga vuxna och närstående.  

 

Förslag till ny modell utifrån ett aktionsforskningsperspektiv på 

EBD-modellen 
I vårt arbete har vi lagt ett aktionsforskningsperspektiv till EBD-modellen för att ge förslag till 

en modell som bygger på större delaktighet.  I Tabell 12 nedan beskrivs de traditionella stegen 

i EBD-modellen i första kolumnen. Dessa ställs mot aktionsperspektivet i den andra kolumnen 

för att därefter utmynna i ett förslag till modell för utökad patient- och närståendemedverkan i 

tredje kolumnen. Att aktionsforskning använts har inneburit att vi utvecklat och förändrat EBD-

modellen, vissa steg har lagts till och vissa har tagits bort. Framgångsfaktorer och hinder som 

synliggjorts under arbetet har påverkat utformningen av vårt förslag till ny modell.   
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Tabell 12. Översikt över EBD-modellen, aktionsforskning och förslag till ny modell. 

 

EBD-modellen AR-perspektiv Förslag till ny modell 

Capture - Modellen har förut-

bestämda verktyg för hur vår-

den ska fånga in upplevelser 

från patienter, närstående och 

medarbetare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capture - Fånga in upplevelser. 

Forskare och deltagare ut-

vecklar forskningsfrågor och 

modeller tillsammans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiska principer appliceras.  

 

 

Designa tillsammans. 

Patienter och närstående är med i 

design av metod för att fånga in 

upplevelser. 

 

Referensgruppen. 

Patienter och närstående bildar 

referensgrupp för att ta fram ett 

arbetssätt utifrån deras behov och 

villkor. 

 

Etiska principer.  

Utöver de grundläggande etiska 

principerna skapas ytterligare 

principer i diskussion med delta-

garna. 

 

Samla in erfarenheter. 

Understand - Modellen be-

stämmer träffens innehåll och 

struktur.  

 

 

 

 

Upplevelser delges från både 

patient, närstående och medar-

betare för att identifiera berö-

ringspunkter (touchpoints). 

 

Modellen omfattar två möten i 

detta steg. 

 

Ökad delaktighet för patien-

ter och närstående applice-

ras.  

 

 

 

 

 

 

Analysera gemensamt. 

Patienter, närstående och forskare 

utformar mötet tillsammans.  

 

Patient eller närstående agerar 

som moderator.  

 

Beröringspunkter (touchpoints) 

identifieras på nytt sätt. 

 

 

Modellen omfattar ett möte i 

detta steg. 

 

Patient eller närstående agerar 

som moderator.  Improve - Modellen bestäm-

mer innehåll och struktur.  

Ökad delaktighet appliceras.  

Measure - Förbättringar sker 

oftast i befintlig struktur. 

Ökad delaktighet appliceras. Arbeta i förbättringsteam. 

Tjänsteinnovationer. 

 

Designa tillsammans 

Vi ville, genom att utgå från EBD-modellen och lägga till aktionsforskning, öka delaktigheten 

hos unga vuxna och närstående och utgå från deras behov och villkor. Historiskt har patienter 

inte tränats till att ta en aktiv roll för att vara delaktig i sin egen vård eller i att förbättra vården. 

Forskarna noterade att det fanns en ovana vid att vara aktiva partners när unga vuxna bjöds in 

i ett partnerskap för att utveckla ett arbetssätt, och att forskarna fick stödja dem i deras nya roll. 

Detta överensstämmer med nivå tre och fyra, ”informing” och ”consultation”, i Arnsteins del-

aktighetstrappa. ”Partnership” är på en högre nivå i delaktighetstrappan och dit har sjukvården 
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generellt sett inte nått ännu. Det skulle kunna bero på en tradition av hierarkier och maktförhål-

lande mellan vårdare och patient eller att förväntningarna på vården inte innefattar en delaktig-

het på den nivån.  

 

Referensgruppen 

Ambitionen med referensgruppen och Designa tillsammans var att utgå från unga vuxna och 

närståendes behov och villkor från början och i alla delar. Deras roll var att tillsammans med 

oss exempelvis utforma innehållet i träffar och skriva informationsbrev. Det var ett sätt för oss 

att säkerställa att språket tilltalade målgruppen. Vi tolkar resultatet som att Designa tillsammans 

och referensgruppen var framgångsfaktorer. Vi tror inte att vi haft lika högt deltagande och stort 

engagemang om vi exempelvis valt enkät som metod. En svaghet i arbetet är dock att vi inte 

tillfrågade deltagarna i dessa grupper om hur de tyckte att det var att medverka. 

 

Referensgruppen har möjliggjort att vi inte behövt spekulera i vilka behov och villkor de unga 

vuxna och närstående har. Gruppen blev ett sätt att ytterligare lyssna in målgruppen för att 

uppnå ett partnerskap liksom aktionsforskningen beskriver samspelet mellan deltagare och fors-

kare. Anledningen till att referensgruppen endast hade två personer kvar under hela arbetet var 

att en deltagare inte hade tid att engagera sig, en ung vuxen dog och närstående valde därför att 

inte fortsätta.  De som valde att fortsätta hade anknytning till Hematologen. Utifrån detta har vi 

dragit slutsatsen att drivkraften i en referensgrupp, när förbättringsarbetet startar, är större när 

arbetet går vidare i en specifik diagnosgrupp (”what´s in it for me”).  

 

I intervjuerna framkom det att arbetssättet varit positivt och att det var bra att ha en tredje part 

som höll ihop förbättringsarbetets alla cykler. Detta var extra roligt då också deltagarna i träffen 

Designa tillsammans lyfte fram detta som en framgångsfaktor då tillvägagångssättet togs fram.  

 

Etiska principer 

I tidigare publicerade artiklar om EBD nämns sällan det etiska perspektivet. I mötet med unga 

vuxna med en allvarlig blodsjukdom har detta perspektiv varit framträdande. Många av delta-

garna som delgav sina upplevelser beskrev hur sjukdomen påverkat relationer, utbildningsmöj-

ligheter och fysisk och psykisk hälsa. De uttryckte att de mådde bra av att träffa likasinnade 

och att dela med sig av sina upplevelser. Denna arena för dialog erbjuder inte vården. Vi anser 

att vården har ett ansvar att fånga upp de psykologiska biverkningar som kan uppstå till följd 

av en allvarlig blodsjukdom exempelvis rädslan att återinsjukna eller dö. Vi hade säkerställt att 

en kurator fanns tillgänglig vid de olika träffarna om någon deltagare önskade kontakt men 

detta har inte behövts. Det genomförda förbättringsarbetet har fångat upp psykisk ohälsa och 

rädsla och flera deltagare har uttryckt att det varit betydelsefullt för dem. Detta kan visa på ett 

samband mellan att ta vara på de unga vuxnas upplevelser för att få bättre livskvalitet (21). 

 

När vi i vårt arbete velat ta vara på unga vuxnas upplevelser har det varit viktigt att utöver de 

grundläggande etiska principerna också utgå från fyra, för oss, viktiga principer. Detta blev 

tydligt när aktionsforskningsperspektivet lades till. Vi förde också diskussion med de unga 

vuxna och närstående i Designa tillsammans kring dessa principer. Det samtalet och våra egna 

reflektioner under arbetets gång har påverkat oss i vårt förhållningssätt. Ett exempel är att vi i 

början benämnde deltagarna som patienter och närstående för att sedan benämna patienter som 

unga vuxna med allvarlig blodsjukdom. Det ligger en skillnad i dessa begrepp då det handlar 

om att se människan och inte bara patienten. En princip som stöds av både aktionsforskning 

och diskussionerna var att alla har en berättelse värd att lyssna på. Detta var en viktig fråga för 

oss eftersom det ofta förekommer diskussioner om representativitet i förbättringsarbeten där 

patienter och närstående bjuds in att delta. En frågeställning blir hur man vet om ”rätt” patienter 
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är med i förbättringsteamen och att det som framkommer är giltigt för många (33, 34). Sällan 

förekommer liknande reflektioner kring medarbetarnas representativitet.  

Samla in erfarenheter 

Erfarenheter samlades in från unga vuxna och närstående enligt deras design av metod för att 

fånga in upplevelser, telefonsamtal. Deltagarantalet var högt och många berörde liknande om-

råden. En svaghet i arbetet var att de som inte kunde göra sig förstådda på svenska exkludera-

des. Frågan är om de hade belyst andra områden som nu inte synliggjorts och inte heller tillgo-

dosetts. De områden som har belysts i förbättringsarbetet visar dock på samstämmighet med de 

förbättringsområden som framkommit i synpunkter till Patientnämnden i Västra Götaland. Yt-

terligare en svaghet i arbetet kan ha varit att inte alla unga vuxna på Hematologen erbjudits att 

delta i förbättringsarbetet utan urvalet var selektivt. Varje tvärprofessionellt diagnosteam utsåg 

unga vuxna som vi kunde kontakta. Däremot var könsfördelningen och åldersfördelning jämn 

och antalet unga vuxna som delgav sina upplevelser var nästan lika många som antalet nyin-

sjuknade unga vuxna på Hematologen på ett år. Det var slående att flera av de som valde att 

delta hade avslutat sin behandling men ändå visade så stort engagemang.  

Analysera gemensamt 

En framgångsfaktor var att en ung vuxen tillsammans med oss hade planerat inför och var mo-

derator på träffen Analysera gemensamt. Deltagarna gav uttryck för att det ökade trovärdig-

heten och skapade ett engagemang då det gav intrycket av att vi utgick från deras behov och 

villkor och inte vårdens behov. Detta tillsammans med forskarnas kunskaper och erfarenheter 

av att skapa bra mötesarenor fick gott betyg från deltagarna. 

 

Medarbetarna la inte till några nya områden vid träffen Analysera gemensamt då de upplevde 

att de områden som framkommit väl belyste förbättringsområden. I samtal med medarbetarna 

framkom att det upplevdes som en lättnad att inte behöva delge sina upplevelser i en redan 

pressad arbetsvardag. I EBD-modellen träffas patienter och närstående och medarbetare i sepa-

rata grupper initialt för att gå igenom de insamlade upplevelserna. Efter det träffas de för att 

gemensamt hitta beröringspunkter (touchpoints) bland sina erfarenheter. Eftersom inga upple-

velser hade samlats in från medarbetarna hade vi bara ett gemensamt möte. Att inte låta med-

arbetarna mötas separat i grupp för att ta del av de unga vuxna och närståendes upplevelser i 

förväg innebar att de inte visste vilka områden som hade belysts när de kom till träffen Analy-

sera gemensamt. En lärdom är att vi nästa gång kommer att delge medarbetarna utvalda citat 

före träffen Analysera gemensamt för att de ska känna sig förberedda. Nästa gång vill vi också 

i inledningen av arbetet tydligare diskutera med medarbetarna om att de upplevelser som är 

mindre bra ska ses som en tillgång för att kunna utveckla verksamheten. Det handlar generellt 

om att vilja lyssna in upplevelserna, sätta sig in i patienters och närståendes situation och inte 

gå i försvar. Citaten ska här ses som ett underlag för att skapa bra diskussioner om hur verk-

samheten upplevs. 

 

I samtalen fanns ett stort engagemang och en vilja att lyssna in varandra från alla parter. De 

unga vuxna och närstående hade ett stort behov och mådde bra av att prata om sina erfarenheter 

från Hematologen. Detta bekräftas av Koch och Kralik (23), som i sin aktionsforskning beskri-

ver att deltagare, genom att berätta sina upplevelser, har blivit stärkta och att det har funnits en 

terapeutisk effekt. De unga vuxna beskrev detaljerat upplevelser från sin vårdresa och det gav 

medarbetarna en ny förståelse för unga vuxnas situation. För att ha möjlighet att förvalta och 

skapa en bra arena för dialog med förbättringsfokus måste patienters och närståendes behov av 

att delge sina upplevelser balanseras mot medarbetarnas förmåga att ta in alla berättelser. Uti-

från detta bör vi nästa gång vara tydligare med syftet för mötet och ha en facilitator vid varje 

bord som kan balansera samtalen.  
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Arbeta i förbättringsteam 

Det framkom tydligt i intervjuerna att en av drivkrafterna för de unga vuxna och närstående var 

att kunna bidra till förbättringar för andra. Samtidigt var det ett viktigt mål att förbättringsar-

betet slutligen skulle generera förbättringar på Hematologen. Förbättringsteamen som sattes 

samman, tillsammans med unga vuxna och närstående var tvärprofessionellt representerade. 

Målet för varje team är att identifiera och testa förbättringsförslag inom sitt förbättringsområde 

för att se att en förändring leder till en förbättring.  

 

Efter samtalen med de unga vuxna och närstående identifierades 14 områden för förbättring på 

Hematologen varav fyra områden prioriterades att börja arbeta med. De fyra områdena var; Sex 

och samlevnad, Efter behandling, Informationsöverföring och Rumsfördelning. När de unga 

vuxnas upplevelser jämfördes med tidigare upplevelser från vuxna cancerdrabbade på Hema-

tologen visade sig mycket små skillnader. Utfallet var det samma när det gäller grundläggande 

behov vad avser information om sex och samlevnad och generell information om sjukdomen. 

En skillnad är dock att de unga vuxna tydligt uttrycker vad de vill och vad som fungerar bra 

och mindre bra. En annan skillnad är att unga vuxna kompletterat med förslag på tjänsteinno-

vationer till skillnad från de tidigare erfarenheterna av EBD tillsammans med vuxna med cancer 

som oftast åstadkommit förbättringar av befintliga tjänster. I detta förbättringsarbete är de cyk-

ler som hittills startats tjänsteinnovationer, det vill säga tjänster som tidigare inte tillhandahållits 

av Hematologen. Verksamheten ser dessa lösningar som en förbättring som i slutändan frigör 

tid i en annan del av systemet. Ett exempel är att kontaktsjuksköterskan ringer upp unga vuxna 

efter utskrivning. Förhoppningen är att de unga vuxna ska må bättre och de oplanerade samtalen 

gällande oro, ångest och frågor ska minska.  

 

I förbättringsarbetet upplevde deltagarna att hierarkierna minskade. Detta är en förutsättning 

för att nå ett partnerskap inom förbättringsarbetet. En framgångsfaktor för minskade hierarkier 

var enligt respondenterna att mötena förlades utanför sjukhuset på kvällstid på en plats med bra 

kommunikationsmöjligheter och mat. Dessutom gavs arvode till de unga vuxna och närstående 

för eventuellt förlorad arbetsinkomst och reseersättning. En utmaning för framtida partnerskap 

är att hitta strukturer för arenor där det är möjligt för arbetsföra eller studenter att delta tillsam-

mans med medarbetarna. Unga vuxna uttalade att de ville förlägga mötestider efter klockan 

17.00. Anledningen till detta var att flertalet gick i skola eller arbetade. Det kan vara ett dilemma 

för medarbetare i vården att kunna delta vid denna tid både om det är efter arbetstid eller under 

arbetstid. Idag är patientmedverkan en aktivitet som vården bjuder in till, men nya sätt att sam-

arbeta behövs som bygger på ömsesidighet och jämlikhet för alla. Lind (35) menar att ett bra 

partnerskap låter alla delta på lika villkor. 

Metoddiskussion 
Att anlägga ett aktionsforskningsperspektiv på EBD har inneburit en ökad delaktighet för pati-

enter och närstående. En reflektion är dock att den utvecklade modellen kan ha minskat med-

arbetarnas delaktighet. Dels för att medarbetarna inte fick delge sina upplevelser innan Analy-

sera gemensamt, dels för att träffen leddes tillsammans med en ung vuxen som moderator. Valet 

av detta tillvägagångsätt baserades på att unga vuxna inte tidigare deltagit i Hematologens för-

bättringsarbete och att vi ville hitta ett sätt att nå denna målgrupp. Vi har reflekterat över om vi 

genom detta val har missat någon viktig information från medarbetarna som skulle berikat ar-

betet eller om detta framkommit under bordsdiskussionerna under träffen Analysera gemen-

samt. Samtidigt så har medarbetarna gett uttryck för att vara nöjda med att inte delge sina upp-

levelser. Vi tror att det senare beror på att de tidigare delgivit sina erfarenheter i andra förbätt-

ringsarbeten och att det finns begränsat med tid för utveckling i den stressade arbetssituation 

som råder på Hematologen. 
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Om vi ser till representativiteten i arbetet som helhet har 30 stycken unga vuxna deltagit, om 

än i olika delar av arbetet. De har befunnit sig i olika faser av sin vårdprocess och varit mer 

eller mindre påverkade av sin sjukdom och därmed bidragit med olika erfarenheter. Detta har 

lett till att de unga vuxna, närstående och medarbetarna kunnat reflektera över likheter och 

olikheter i upplevelserna, men behoven av förbättringar har de varit eniga om.   

 

I studiedelen intervjuades fyra unga vuxna, tre närstående och fem medarbetare. Det var en 

spridning avseende kön och ålder. De flesta unga vuxna och närstående valde att intervjuas i 

hemmet. Detta blev tidskrävande eftersom det innebar resor för oss samtidigt som det var vik-

tigt att utgå från deltagarnas villkor och behov. Vi har valt att använda resultatet från intervju-

erna för att utveckla modelleringen av arbetssättet samt för att ta fram förslag på en modell. 

Resultatet av intervjuerna blev ett omfattande material och detta kan bero på att forskarna hade 

en relation till de som intervjuades, eftersom de deltagit i förbättringsarbetet. Det kan också ha 

varit positivt att informanterna fick välja var de ville bli intervjuade och nästan alla unga vuxna 

och närstående valde att bli intervjuade i sina hem. Resultatet av intervjuerna visar likheter med 

Cotterells slutsatser (36) som beskriver drivkrafter för att delta i förbättringsarbete och de po-

sitiva följderna av detta för patienter inom cancervården.  

 

Modellen behöver valideras i återkommande PDSA-cykler innan vi kan vara säkra på att den 

fungerar som vi hoppats. 

Reflektioner 
Att få ett stort engagemang i ett förbättringsarbete kräver att forskarna vinner förtroende och 

bygger ett partnerskap. Att bygga ett partnerskap är tidskrävande initialt, främst för forskarna. 

En fråga vi ställt oss är när och om partnerskapet går in i en annan fas. En utmaning för sjuk-

vården är att få ett förändrat förhållningssätt där Samla in erfarenheter blir en integrerad del i 

det vardagliga arbetet, en kulturförändring. De unga vuxna och närstående gav uttryck för denna 

målsättning vid den första träffen. Att involvera externa personer i ett förbättringsarbete kan ge 

skjuts i starten av en förbättring men ger ingen hållbarhet över tid. En annan utmaning, som i 

allt förbättringsarbete, är att finna vägar hur engagemang kan spridas från entusiaster till alla 

medarbetare i verksamheten. 

 

Det framgår tydligt i både förbättringsarbete och studie en stor vilja att bidra och engagera sig. 

Drivkrafterna visar både på ett behov att göra gott för andra och ett personligt behov. Forskarnas 

farhågor att unga vuxna kanske inte skulle ha tid eller lust att delta stämde inte. Det klargjordes 

tydligt från början att arbetssättet var framtaget tillsammans med och för unga vuxna och att 

upplevelserna skulle förvaltas och vara underlag för förbättringar. Detta tillsammans med in-

formation om vad som förväntades av deltagarna skapade trovärdighet och tillit till arbetet.  

 

 

 

 
 
(Fältanteckning, SMS, ung vuxen) 
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När intervjuer gjordes med medarbetarna framkom det att de upplevde att de unga vuxna och 

närstående hade ett behov av att prata och i vissa fall uppfattades detta som att förbättringsar-

betet avstannade. Medarbetarna föreslog själva att vi kunde tydliggöra syftet med träffen Ana-

lysera gemensamt för att ha ett tydligt förbättringsfokus. Detta är ännu viktigare när patienter, 

närstående och medarbetare möts privatklädda utanför sjukhuset.  

 

De unga vuxna och närstående delgav forskarna positiva och mindre positiva upplevelser av 

den hematologiska vården. Dessa upplevelser, som sammanställdes i form av citat, har varit en 

stor tillgång i förbättringsarbetet för att förstå hur den hematologiska vården fungerar. Generellt 

sett har alla varit nöjda med Hematologens bemötande men också med arbetssättet som helhet.  

 

En utmaning i förbättringsarbetet har varit att hantera att de unga vuxna och närstående valt att 

delta i olika delar av arbetet. Det har gjort att gruppen inte varit homogen och det har ställt krav 

på oss när vi planerat våra träffar och bildat förbättringsteam. Detta tror vi är något som måste 

utvecklas vidare när vi arbetar med svåra diagnosgrupper.   

 

Slutsatser 
Genom att lägga till aktionsforskning till EBD-modellen har vi fått ökad delaktighet då unga 

vuxna och närstående deltagit i alla delar av arbetet. Den ökade delaktighet har av både unga 

vuxna och medarbetare benämnts som ett partnerskap, vilket vi tycker är ett gott betyg till ar-

betet. Arbetet har resulterat i förbättringsteam bestående av unga vuxna, närstående och med-

arbetare och förbättringsarbete i PDSA-cykler har påbörjats. Arbetet har bidragit till en ökad 

kunskap om unga vuxna, närstående och medarbetares upplevelser av att vara delaktiga och när 

EBD-modellen kompletterades med aktionsforskning kunde framgångsfaktorer och hinder tyd-

liggöras. Alla lärdomar och erfarenheter om hur unga vuxna och närstående kan och vill invol-

veras för att förbättra vården har presenterats i ett förslag till modell.   

Implikationer för praktik 
Detta arbete ska betraktas som ett pilotprojekt under begränsad tid och bör därför prövas och 

utvecklas ytterligare innan arbetssättet kan användas av unga vuxna med andra diagnoser eller 

andra åldersgrupper. Exempelvis behövs mer kunskap om hur länge patienter och närstående 

vill vara engagerade. En utmaning för framtida praktik är också att lyckas skapa delaktighet för 

fler, till exempel de svårast sjuka patienterna, de infektionskänsliga och de som inte är svensk-

talande. 

Implikationer för forskning 
Det förslag till modell som vi tagit fram bygger på idén att involvera patienter och närstående i 

alla delar av förbättringsarbetet för att öka delaktigheten. Resultatet av studien visar tecken på 

förändringar i förhållningssättet hos både patienter, närstående och medarbetare. I framtiden 

skulle det vara intressant att se hur denna förändring utvecklar sig över tid. 
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Bilaga 1 Studiefrågor till intervju unga vuxna, närstående och medarbetare 

 

 

Intervjufrågor studie 

 
Unga vuxna och närstående 
 

Kan du berätta om hur du tycker att det har varit att vara med i det här förbättringsarbetet? 

Hur tänkte du när du blev tillfrågad om att delta? 

När du blev tillfrågad om att delta, vad var det som gjorde att du sa ja? 

Hur tänker du kring att dela dina personliga erfarenheter med andra, både unga vuxna, närstå-

ende och medarbetare? 

Hur har du upplevt att tillsammans med medarbetare mötas i förbättringsteam? 

Har ditt deltagande i förbättringsarbetet påverkat dig eller din uppfattning om vården eller dig 

själv? På vilket sätt? 

Är det något annat som känns viktigt för dig att berätta om som vi inte har pratat om? 

 

Medarbetare 

 

Kan du berätta om hur du tycker att det har varit att vara med i det här förbättringsarbetet? 

Vad tycker du om patient- närståendemedverkan? Utveckla svaret. 

Hur tänker du kring att ta få ta del av personliga erfarenheter från unga vuxna och närstående? 

Hur har du upplevt att tillsammans med unga vuxna och närstående mötas i förbättringsteam? 

Har ditt deltagande i förbättringsarbetet påverkat dig eller din uppfattning om unga vuxna/när-

stående eller dig själv? På vilket sätt? 

Är det något annat som känns viktigt för dig att berätta om som vi inte har pratat om? 
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Bilaga 2 Information om studie av förbättringsarbete 

 

Att TILLSAMMANS göra skillnad- 

patient, närstående och medarbetare i utvecklingen av cancervården 

  
Information till medarbetare 
Vi undrar om du skulle vilja delta i en studie, för att delge dina upplevelser och erfarenheter av 

att genomföra förbättringsarbete tillsammans, patient/närstående och medarbetare. Du får 

denna fråga för att du kommit i kontakt med förbättringsarbetet där unga vuxna delgett sina 

upplevelser och erfarenheter av vården för att vi sedan ska kunna göra förbättringar, patienter, 

närstående och medarbetare tillsammans. Det är frivilligt att delta och du kan avbryta ditt del-

tagande, även under intervjun utan förklaring.  

 

Bakgrund/syfte 
En av de bärande tankarna när den svenska cancervården utvecklas är att patienter och närstå-

ende ska ha större inflytande – både när det gäller den egna vården och cancervården i stort. 

Det handlar om att ta vara på människors upplevelser och erfarenheter och sedan, genom dia-

log, använda dem till att förbättra cancervården. 

Syftet med studien av förbättringsarbetet är att öka kunskapen om unga vuxna med allvarlig 

blodsjukdom, närstående och medarbetares delaktighet i ett förbättringsarbete samt skapa ett 

lärande om framgångsfaktorer och hinder. 

Hur upplever unga vuxna med allvarlig blodsjukdom, närstående och medarbetare att involve-

ras i förbättringsarbete tillsammans? 

 

Studiens  genomförande 

Studien bygger på individuella intervjuer. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter.  

 

Hantering av material 

Regionalt cancercentrum väst, ansvarar för studiens ekonomiska och strukturella resurser samt 

för studiens genomförande. Det är endast vi, som är ansvariga för studien, som har tillgång till 

personuppgifterna. Resultatet kommer att redovisas i en masteruppsats vid Jönköpings 

Academy. Det kommer också att delges alla berörda i studien.  

 

Ansvariga 
Anna Pilström, kvalitetssamordnare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och  

Anna Ringheim, utvecklingsledare, aktivitetsområde involvera patienter och närstående för att 

förbättra cancervården, Regionalt cancercentrum väst.  

Studien sker inom ramen för en masterutbildning i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom 

hälsa, vård och omsorg. Om du undrar över något så ta gärna kontakt med någon av oss.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anna Pilström 

Kvalitetskoordinator 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

031-342 22 90 

anna.pilstrom@vgregion.se 

Anna Ringheim 

Utvecklingsledare  

Regionalt cancercentrum 

väst  

0736-25 44 24 

anna.ringheim@rccvast.se 

Handledare 
Svante Lifvergren 

Föreståndare CHI/Chalmers  

0706-43 30 81 

svante.lifvergren@vgregion.se 

 

mailto:anna.ringheim@rccvast.se
mailto:svante.lifvergren@vgregion.se
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Bilaga 3 Samtyckesblankett 

 

Att TILLSAMMANS göra skillnad,  

patient, närstående och medarbetare i utvecklingen av cancervården  

Informerat samtycke 
 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om aktuell studie. Jag har haft möjlighet att ställa 

och få svar på mina frågor. Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är frivilligt och att 

jag när som helst och utan förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

 

Ort och datum……………………………………………………………………… 

 

Namnunderskrift………………………………………………………………… 

 

Namnförtydligande……………………………………………………………… 

 

Jag vill bli kontaktad via …………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter  
 

Anna Pilström 

Kvalitetskoordinator 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Röda stråket 8 

413 45 Göteborg 

031-342 22 90 

anna.pilstrom@vgregion.se

Anna Ringheim  

Utvecklingsledare  

Regionalt cancercentrum väst Me-

dicinaregatan 18 G 

413 90 Göteborg 

0736-25 44 24 

anna.ringheim@rccvast.se 

mailto:anna.ringheim@rccvast.se


  

Bilaga 4 Informationsbrev inför telefonsamtal 

 

 
 

Vi vill förbättra vården men vi kan inte göra 
det utan dig! 
 

Som patient har du unika erfarenheter och upplevelser som kan hjälpa oss att göra 
vården för unga vuxna cancerdrabbade på Hematologen, Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset ännu bättre (18-30 år). 
Vad är viktigt för dig i den vård du fått/får? Vad är/har varit bra och mindre bra? 
 
Om du väljer att delta… 
 
… kommer vi att ringa upp dig för ett samtal kring dina erfarenheter. 
 
Vad händer sedan? 
 
Dina erfarenheter, tillsammans med andras, ska hjälpa oss att identifiera eventuella 
förbättringsområden på Hematologen. 
 
Vi hoppas du vill vara med oss i arbetet att göra vården bättre. Har du några frågor 
eller funderingar – tveka inte, ta kontakt med oss! 
 
 

 
Med vänliga hälsningar 

 
 
Anna Pilström, kvalitetssamordnare, Kvalitetsstrategiska avdelningen, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset  
Anna Ringheim, utvecklingsledare, Regionalt cancercentrum väst, 
anna.ringheim@rccvast.se 
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Bilaga 5 Samtalsguide för telefonsamtal 

 

Samtalsguide telefonsamtal Unga vuxna 

 

-Namn, arbetar i ett förbättringsarbete på Hematologen. Ringer dig för att du är 18-30 år och 

har tillfrågats om du vill dela med dig av dina erfarenheter från vården på Hematologen för att 

vi ska kunna förbättra vården. Kommer du ihåg att du sett brevet från oss/avdelningen? 

Vill du / har du möjlighet att prata nu? 

 

Vi har frågat unga vuxna hur de vill delge sina upplevelser och då föreslog de ett telefonsam-

tal. 

-Ålder? Diagnos? Pågående behandling (eller avslutad, när?) ?  

-Kan du berätta om någon/några upplevelser och erfarenheter som du har av att vara patient 

på Hematologen? 

-Om upplevelsen var bra-har du även en mindre bra? 

-Om upplevelsen var mindre bra-även en bra? 

-Stödfrågor; finns det något som kan göra att du känner dig ledsen eller otrygg vid ett besök 

på Hematologen?  

-Finns det något som gör att det känns extra bra när du går från ett besök på Hematologen? 

-Finns det något som skulle kunna förbättras på Hematologen enligt dig? 

 

Försök att fånga citat! 

 

-Vi kommer att samla upplevelser och erfarenheter från patienter 18-30 år och ev närstående 

och vill sedan bjuda in er till ett tillfälle att ta del av varandras upplevelser. Då kommer vi 

också att bjuda in personal från Hematologen för att ta del av erfarenheterna. Då är upplevel-

serna ”avidentifierade” så man inte kan känna igen någon enskild person. Vi vill hitta förbätt-

ringsområden som både patienter och personal tycker känns angelägna och arbeta vidare med 

att förbättra dem.  

 

Träffen blir XXXX2014 i lokal. 

Får jag lov att skicka en inbjudan till den här träffen? Mailadress? Hur vill du bli kontaktad? 

Jag skickar anteckningarna från samtalet-lägg till eller ändra om du vill och skicka tillbaka. 

Har du någon närstående som du tror skulle vilja dela med sig av sina erfarenheter? 

Vem, telefonnummer (eller prata direkt) 

  

Stort tack för att du ville dela med dig! 
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Bilaga 6 Exempel på påbörjade förändringsarbeten 
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Bilaga 6 Exempel på påbörjade förändringsarbeten 
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Bilaga 6 Exempel på påbörjade förändringsarbeten 

 

 

 


