
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Förbättringsarbete om 
att öka patientens 
delaktighet 
 

HUVUDOMRÅDE: Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd 

FÖRFATTARE: Birgitta Wranne 

HANDLEDARE: Marlene Ockander 

JÖNKÖPING Juni 2016 

En fallstudie om att införa personcentrerad 
vård på en kardiologisk vårdenhet 



2 

Sammanfattning 

Bakgrund: Enligt nationella patientenkäten är patienterna nöjda med vården, däremot skattas inte 
delaktigheten lika högt.  Ett sätt att öka delaktigheten är personcentrerad vård, som dessutom kan ge en 
mer effektiv vård med högre kvalitet.  
 
Syfte: Studiens syfte var att beskriva och analysera ett förbättringsarbete om att öka patientens 
delaktighet genom införande av personcentrerad vård på en kardiologisk vårdenhet. 
 
Metod: Förbättringsarbetet genomfördes enligt Nolans förbättringsmodell. Studien var en fallstudie 
med induktiv ansats. Kvantitativ datainsamling skedde genom enkäter till patienter och medarbetare 
före och efter fem månaders förbättringsarbete. Kvalitativ datainsamling skedde genom 
foksugruppsintervjuer med medarbetare. 
 
Resultat: Enkäterna visade inga tydliga skillnader efter fem månaders förbättringsarbete. Både 
patienter och medarbetare skattade patientdelaktigheten högt. Det som skattades lägst av båda grupper 
var hänsynstagande till arbete, levnadsvanor och tidigare erfarenhet av sjukhusvård.  
 
Fokusgruppsintervjuerna visade att välinformerade patienter i större utsträckning kunde vara mer 
delaktiga. Medarbetarna fick en bättre förståelse av patienten, samtidigt fanns oro över att missa viktig 
information. Viljan fanns till personcentrering, men förutsättningarna saknades.  
 
Slutsats: Förbättringsmodellen är lämplig för införande av personcentrerad vård för att kunna testa 
vad som fungerar praktiskt. För att lyckas behövs tid och stöd från ledningen. Medarbetarna behöver 
träning, coaching och få vara delaktiga i förbättringsarbetet. 
 
Nyckelord: förbättringskunskap, bedside-överlämning, patientberättelse, Individual Care Scale, 
foksugruppsintervjuer 
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Summary 

Improvement work on increasing patient participation 
A case study about person-centered care in a cardiac care unit 
 
Background: According to the national patient survey, there is a need to improve patient participation. 
One approach is person-centered care, which can provide more efficient care with higher quality. 
 
Objective: The aim of this study was to describe and analyse an improvement work to increase patient 
participation through introduction of person-centered care in a cardiac care unit. 
 
Method: The improvement work was done according to Nolans improvement model. The study was a 
case study using an inductive approach. Quantitative data collection was done using questionnaires to 
patients and co-workers before and after five months of improvement. Qualitative data collection was 
done via focus group interviews with co-workers. 
 
Results: The surveys showed no clear differences after five months of improvement. Both patients and 
co-workers estimated patient participation as high. Consideration of work, lifestyle and previous 
experience of hospitalization were rated low by both groups. 
 
Focus group interviews showed that well-informed patients were more able to participate. Co-workers 
gained a better understanding of the patient but there were also some concerns about missing vital 
information. There was a willingness towards person-centeredness, but the conditions were missing. 
 
Conclusion: The improvement model is suitable for introduction of person-centered care for testing 
what works in practice. To succeed you need time and management support. Co-workers need training, 
coaching and to be involved in the patient improvement process.  
 
Keywords: improvement knowledge, bedside handover, patient’s story, Individual Care Scale, focus 
group interviews 
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Inledning  

En internationell studie av elva länder visar att svenska patienter tillhör de som i minst utsträckning 
engageras i beslutsfattande kring den egna hälsan och vården. Undersökningen gjordes av cirka 7000 
svenska patienter som jämfördes med patienter från Australien, Kanada, Frankrike, Nederländerna, 
Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA. Sverige hamnade, tillsammans med 
Norge, i botten när det gäller delaktighet. Endast 40 procent av de svenska patienterna upplevde att de 
uppmuntrades av sjukvårdspersonal att ställa frågor, medan motsvarande siffra för de franska 
patienterna var 90 procent. De upplevde inte heller att de hade fått diskutera målsättningen med vården 
eller att de fått tillräckligt med tid för mötet med sjukvårdspersonalen jämfört med patienter från de 
andra länderna (Osborn, Moulds, Squires, Doty & Anderson, 2014). Dessa resultat stämmer väl överens 
med tidigare studier och det syns inte heller någon förbättring över tid när det gäller delaktighet för 
patienter i Sverige (Docteur & Coulter, 2012). Patienter i svensk sjukvård är över lag mycket nöjda med 
bemötandet från vårdpersonal, däremot tycker de inte att de blir lyssnade på som experter på sin egen 
hälsa. De kan då inte heller bidra i beslutsfattande om vilken behandling som är mest lämplig (Docteur 
& Coulter, 2012). Trots att vi i Sverige har som målsättning att stärka patientens ställning genom 
lagstiftning och riktlinjer (SFS 1982:763; SFS 2014:821; Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen, 2015a) 
har vi inte lyckats i praktiken. Svensk hälso- och sjukvård brister ofta fortfarande i att möta patienters 
individuella förutsättningar, behov och önskemål (Docteur & Coulter, 2012). Denna beskrivning 
stämmer väl överens med resultaten av  nationella patientenkäten från vårdenheten som beskrivs i 
denna uppsats. Patienterna som vårdas för akut kranskärlssjukdom, är nöjda med bemötandet och har 
stort förtroende för medarbetarna, men tycker inte att de är delaktiga i genomförandet av vården 
(Indikator, 2014). Detta trots att forskning visar att om patienterna görs delaktiga i sin vård kan det leda 
till bättre vårdresultat och färre medicinska misstag, med lägre kostnader som följd (Docteur & Coulter, 
2012). I framtiden kan vi vänta oss en allt mer åldrande befolkning och en ökning av antal personer med 
multisjuklighet. Så som dagens sjukvård är utformad, och med de begränsade resurser vi har, kommer 
det bli svårt att leva upp till de krav som ställs (Linnersjö et al, 2011; Ekman, 2014). Det finns därför 
starka skäl att försöka förbättra och effektivisera vården genom att öka delaktigheten för dem som hälso- 
och sjukvården finns till för.  

Bakgrund 

Styrdokument om patientdelaktighet 
All vård och behandling ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten 
och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS 1982:763). Den första januari 2015 trädde en ny patientlag i kraft som stärker kraven på patientens 
ställning och delaktighet. Här betonas att hälso- och sjukvård inte får ges utan patientens samtycke och 
att patienten har rätt till utförlig information innan samtycket. Patienten och närstående ska få 
möjlighet att medverka vid både utformningen och genomförandet av vården (SFS 2014:821). I 
samband med publiceringen av Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet (2009) lanserades begreppet ”God vård”. Det innehöll sex prioriterade områden varav 
patientfokuserad var ett. Det handlar om respekt och lyhördhet för individens specifika behov, 
förutsättningar, förväntningar och värderingar och att väga in dessa i de kliniska besluten 
(Socialstyrelsen, 2009). Även World Health Organization (WHO) driver frågan om att patienterna ska 
involveras i sin vård för att vården ska bli säkrare. Ett program för ökad patientmedverkan startade i 
London 2005; ”Patients for Patient Safety”. Detta är numera ett internationellt nätverk (World Health 
Organisation, 2016). 

 

Definitioner av begreppet patientdelaktighet 
Begreppet delaktighet är komplext och det finns ingen samsyn kring definitionen, vad som ska ingå och 
i vilka processer. Det är bara den enskilda patienten som kan avgöra om delaktighet uppnåtts eller inte 
(Larsson, 2008). Enligt WHOs klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa betyder 
begreppet delaktighet att alla aktiviteter alltid sker i samspel mellan individer och den omgivande miljön 
och att man är involverad i sin livssituation. Vidare innebär också delaktighet att delta eller ta del av, 
vara inkluderad, accepterad eller ha tillgång till nödvändiga resurser (Socialstyrelsen, 2003). Cahill 
(1996) har genom en begreppsanalys gjort en hierarki av liktydiga begrepp till delaktighet, där den lägsta 
nivån är involvering och medverkan, den mellersta nivån är delaktighet och den högsta nivån 
partnerskap. I en avhandling av Eldh (2006) beskrivs delaktighet som att ha kunskap om sin kropp och 
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sina symtom och att känna tillit till kunskapen så att man kan hantera sin sjukdom i vardagen. 
Situationer där delaktighet uppstått präglas av att patienten respekteras som individ och kan vara en 
aktiv partner i planeringen i sin vård (Eldh, 2006).   
 
Eldh, Ekman & Ehnfors (2010) har studerat patienters uppfattning om delaktighet. Det viktigaste för 
patienterna var att bli lyssnade till och att få berätta om sina symtom och problem. De vill få information 
om planering, vem som kan kontaktas vid eventuell försämring och få förklaringar till deras symtom. 
Det var viktigare för patienterna att interagera med vårdpersonalen än att vara delaktiga i besluts-
fattande frågor. Frank (2010) menar att en förutsättning för att delaktighet ska kunna uppnås är att det 
finns ett ömsesidigt samspel mellan patient och vårdpersonal, vilket betyder att båda parter behöver 
vara aktiva och ta initiativ. Detta kan vara en utmaning då det alltid finns en makt hos vårdaren att 
bestämma patientens grad av delaktighet. Patienterna måste därför uppmärksammas på sina rättigheter 
till att vara delaktiga (Höglund, Winblad, Arnetz & Arnetz, 2010).   
 
I denna uppsats används begreppet delaktighet utifrån att all vård ska utgå från en ömsesidig dialog 
mellan patient och medarbetare, där patienterna ska få nödvändig kunskap för att kunna ta en aktiv roll 
i sin egen vård och behandling (Socialstyrelsen, 2012, Eldh, Ekman & Ehnfors, 2010, Frank, 2010).  

 
Begrepp för att uppnå ökad patientdelaktighet 
Utifrån begreppet delaktighet har olika teorier och modeller vuxit fram för att kunna stärka patientens 
ställning. Exempel på begrepp är delat beslutsfattande, individualiserad vård och patientcentrerad vård. 
Dessa har olika definitioner men används ofta synonymt. Nedan följer en kort beskrivning av dessa 
begrepp. Därefter kommer en mer utförlig beskrivning av begreppet personcentrerad vård.  
 
Det första begreppet är delat beslutsfattande (eng. shared decision making) som innebär att patienten 
ska få en aktiv roll i beslut som rör deras vård genom att professionen informerar om de alternativ som 
finns att tillgå, samt dess för- och nackdelar, utifrån bästa tillgängliga evidens. Patienten delger sina 
preferenser och önskemål och utifrån detta kan sedan gemensamma beslut fattas (Socialstyrelsen, 
2012; Coylewright, Montori & Ting, 2012; Stiggelbout et al, 2012). Metoden används främst i situationer 
då det finns valsituationer i behandlingsalternativ. Ofta används ett standardiserat beslutsunderlag 
utifrån evidens, där för- och nackdelar redovisas som stöd för beslut (Coylewright et al, 2012; Stiggelbout 
et al, 2012). I Storbritannien har denna metod fått stor spridning, bl.a. genom en stor kampanj som 
utgår från tre frågor som patienten kan ställa: Vilka är mina alternativ? Vilka är de möjliga vinsterna 
och riskerna med de olika alternativen? Hur sannolikt är det att dessa vinster och risker uppstår? (King, 
Taylor, Williams & Vanson, 2013).  
 
Det andra begreppet, individualiserad vård, kan användas för att beskriva patienten ur en biologisk 
synvinkel, där vården individanpassas utifrån t.ex. biomarkörer och genetisk information. Behandlingen 
kan då skräddarsys för att ge bästa möjliga effekt med så lite bieffekter som möjligt (Ekman, 2014). 
Andra definitioner förekommer också av begreppet individualiserad vård, t.ex. att vården ska ske med 
hänsyn till patientens specifika behov och preferenser, både i vårdsituationen och i livssituationen, för 
att möjliggöra patientens delaktighet i beslutsfattande i vården (Suhonen, Stolt, Puro & Leino-Kilpi, 
2011). 
 
Det tredje begreppet är patientcentrerad vård, som kan förklaras som att patienterna ska få den 
utbildning och stöd de behöver för att ta beslut och delta i sin egen vård. Vårdgivaren ska utgå från en 
helhetssyn, där hänsyn tas till patientens specifika behov (både medicinska, sociala, emotionella och 
andliga), önskemål och värderingar. Vården ska vara samordnad och kunna bygga på kontinuitet, där 
närstående ska ha möjlighet att involveras (Docteur & Coulter, 2012; Nordenström, 2014).  
 
Det fjärde begreppet som beskrivs i denna uppsats är personcentrerad vård (PCV) och är det begrepp 
som fortsättningsvis kommer att användas i uppsatsen då Sveriges kommuner och landsting (SKL) har 
beslutat att detta ska bli den rekommenderade strategin för att stärka patienter och brukare som 
medskapare i vården (SKL, 2015). Personcentrerad vård kan förklaras som en organisationsutveckling 
som påverkar hela synsättet på vården, patienten och vår profession. I traditionell vård är patienten ett 
passiv mottagare för medicinsk utredning och behandling, där professionen har fokus på patientens 
behov i stället för resurser. Med personcentrerad vård görs en överenskommelse med patienten 
och/eller närstående, som då blir aktiv i planering och genomförande av vården (Ekman et al, 2011; 
Ekman, 2014).  
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Health Foundation menar att personcentrerad vård ska bygga på fyra principer: att visa människor 
värdighet, respekt och medkänsla, att vården ska vara samordnad, att vården är personlig och att vården 
ska vara möjliggörande (Collins, 2014).   
 
Morgan och Yoder (2012) har gjort följande definition av personcentrerad vård:  
”Person-Centered Care is a holistic (bio-psychological-spiritual) approach to delivering care that is 
respectful and individualized, allowing negotiation of care, and offering choice through a therapeutic 
relationship where persons are empowered to be involved in health decisions at whatever level is desired 
by that individual who is receiving the care.” (s.8) 
 
Enligt Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) utgår PCV från tre 
nyckelbegrepp:  

 partnerskap, som innebär en ömsesidig respekt för varandras kunskap. Patienten är expert på 

sin kropp och hur det är att leva med sin sjukdom, de professionella är experter på vården, 

behandling eller rehabilitering vid ett specifikt tillstånd 

 patientberättelsen, där patienten fritt får berätta varför hen söker vård, hur symtomen påverkar 

vardagen, vilka förmågor och resurser som finns, samt förväntningar på vården. Utifrån 

patientberättelsen görs en överenskommelse om vad som är rimligt, möjligt och nödvändigt att 

göra under vårdtiden 

 dokumentation som sammanfattar det viktigaste i överenskommelsen och ges i form av ett 

skriftligt dokument till patienten (Ekman et al, 2011; Ekman, 2014).  

PCV är vetenskapligt utvärderat, både nationellt och internationellt. I en litteraturöversikt av Olsson, 
Jakobsson Ung, Swedberg och Ekman (2012) konstaterades att PCV ger ökat välbefinnande för 
patienterna, de känner sig tryggare och upplever en förbättrad symtomlindring. PCV har också kunnat 
påvisa kortare vårdtider, minskat behov av öppenvård och därmed minskade kostnader för vården. Den 
största effekten har setts för de mest sköra och äldre patienterna (Olsson et al, 2012). Även medarbetare 
har upplevt positiva effekter av att arbeta personcentrerat, såsom en ökad yrkesstolthet och ett förbättrat 
samarbete mellan olika professioner (Ekman, 2014; Lehuluante, Nilsson & Edvardsson, 2012). Flera 
studier har undersökt effekterna av PCV inom kardiologi, t.ex. vid vård av patienter med hjärtsvikt 
kunde visas att patienterna blev mindre osäkra på sin sjukdom, vilket kunde bidra till en förbättrad 
egenvård. Vårdtiden blev kortare, utan att andelen återinläggningar ökade (Dudas et al, 2013; Ekman et 
al, 2012). Även utskrivningsprocessen kunde effektiviseras när patienter med hjärtsvikt involverades 
tidigt i planeringen av sin vård (Ulin, Olsson, Wolf & Ekman, 2015). En studie av patienter som vårdats 
för akuta koronara syndrom visade att patienternas självtillit ökade då de fick personcentrerad vård, 
vilket kan ha en påverkan på möjligheten till återhämtning och tillfrisknande (Fors et al, 2015). En studie 
i Australien kunde påvisa att PCV var ett effektivt alternativ till traditionell rehabilitering efter 
hjärtinfarkt för att minska riskfaktorer, såsom höga blodfetter, högt blodtryck och fysisk aktivitet 
(Redfern, Briffa, Ellis & Freedman, 2008).  
 
För att lyckas med en omställning till PCV ställs stora krav på medarbetarnas pedagogiska förmåga. 
Både patienter och medarbetare behöver träning och kunskap om personcentrering (Alharbi, Carlström, 
Ekman, Jarneborn & Olsson, 2014a). Det finns annars en risk att det är något som görs sporadiskt när 
det finns intresse och resurser (Höglund et al, 2010). Att arbeta personcentrerat är särskilt utmanande 
inom akutsjukvården, då kommunikationen ofta snarare är uppgiftsorienterad än personcentrerarad 
(Höglund et al, 2010; Ross, Tod & Clarke, 2014). Följsamheten till ett personcentrerat arbetssätt är 
beroende av att det finns en samsyn kring värderingar i hela organisationen (Ross et al, 2014) och att 
det finns en stabilitet i organisationen med tydliga mål och planer (Alharbi, Ekman, Olsson, Dudas & 
Ekström, 2012). SKL (2015) konstaterar att den forskning som finns om PCV behöver uppmärksammas 
för att kunna bli evidensbaserad och implementeras systematiskt (SKL, 2015).  
 

Akut kranskärlssjukdom 
Akuta koronara syndrom, eller akut kranskärlssjukdom, är ett samlingsbegrepp för hjärtinfarkt och 
instabil kärlkramp. Orsaken är oftast att ett åderförfettningsplack brustit och lett till en 
blodproppsbildning. Blodproppen kan helt eller delvis täppa till kärlet och åstadkomma akut syrebrist i 
hjärtmuskeln. Om syrebristen varar i mer än 10-15 minuter uppkommer en permanent skada av 
hjärtmuskeln, en akut hjärtinfarkt. Om syrebristen snabbt går över skadas inte hjärtmuskeln 
permanent, men den kan leda till instabil kärlkramp som innebär återkommande bröstsmärtor vid liten 
eller ingen ansträngning.  
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Både vid akut och kronisk kranskärlssjukdom är en vanlig behandlingsåtgärd ballongvidgning av det 
förträngda kärlet och insättning av ett metallnät (stent), så kallad PCI (perkutan coronar intervention). 
För övrigt inriktas behandlingen mot att minska risken för återinsjuknande genom 
blodproppshämmande och blodfettshämmande läkemedel, samt åtgärder för att minska riskfaktorer 
såsom högt blodtryck, rökning, överkonsumtion av alkohol och låg fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 
2015b). 
 
Antalet personer som drabbas av hjärtinfarkt i Sverige minskar. Detta trots att det sedan 2001 används 
känsligare diagnoskriterier för vad som ska bedömas som hjärtinfarkt och att det finns en förväntad 
befolkningsökning i Sverige. I Stockholm är det cirka 6000 personer varje år som drabbas, varav drygt 
55 procent är män. Även dödligheten i hjärtinfarkt minskar, det anses bero på både minskat insjuknande 
och att de som insjuknar har en bättre överlevnad. Det finns också tydliga trender på att riskfaktorer 
som rökning och alkoholkonsumtion minskar. De framtidsprognoser som finns om hälso- och 
sjukvården tyder däremot på att andelen överviktiga ökar, att rökningen ökar bland de yngsta, samt att 
en stor del av befolkningen har för låg fysisk aktivitet. Detta talar för att det finns en risk att det kommer 
att ske en ökning av hjärt- och kärlsjukdomar. Till detta måste också beaktas att vi har en åldrande 
befolkning och att risken för hjärtkärlsjukdomar ökar med stigande ålder (Linnersjö et al., 2011).  
 

Förbättringskunskap 
Enligt ledningssystemet för kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska all hälso- och sjukvård ha rutiner för att 
planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra sin verksamhet. För att kunna leva upp till 
dessa bestämmelser krävs ett fortlöpande förbättringsarbete. Många av de metoder som finns för 
kvalitetsutveckling utvecklades i början på 1900-talet, där en av de viktigaste pionjärerna var Edward 
Deming. Han menade att förbättringskunskap är ett livslångt lärande som bygger på systemförståelse, 
att förstå variationer, kunskapsbyggande och psykologi (Langley, Moen, Nolan, Nolan, Norman & 
Provost, 2009). En svensk vidareutveckling för offensiv kvalitetsutveckling, som har fått stort 
genomslag, både i Sverige och internationellt, är hörnstensmodellen (se figur 1) som utarbetats av Bo 
Bergman och Bengt Klefsjö (2007). Den bygger på att vi sätter kunden i centrum och att vi arbetar i 
processer för att kunna skapa värde för kunden. För att kunna utvärdera våra processer mäter och följer 
vi upp olika kvalitetsdimensioner, som i sin tur ligger till grund för framtida beslut om förbättringar. 
Genom att ständigt utvärdera och förbättra våra processer tillsammans kan vi skapa förutsättningar för 
delaktighet och engagemang. En avgörande förutsättning för att detta ska lyckas är att vi har engagerade 
och trygga ledare som verkar för att vi håller ut i förbättringsarbetet och följer de standarder vi kommit 
överens om (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 

 
 
Figur 1. Hörnstensmodellen enligt Bergman och Klefsjö, 2007. 
 

En annan modell som fått stor spridning inom kvalitetsutveckling är Nolans förbättringsmodell, den har 
utvecklats vid The Institute for Health Care Improvement (IHI) i USA (se figur 2). Den utgår från tre 
frågor: Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka förändringar kan 
leda till en förbättring? När dessa frågor besvarats startas ett antal pilottester av de förändringsidéer 
som ska ta verksamheten mot målet. Ett användbart verktyg för tester är PDSA-hjulet, som innefattar 
planera, göra, studera och agera (på engelska plan, do, study, act) (Nelson, Batalden & Godfrey, 2007). 
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Figur 2. Nolans förbättringsmodell enligt Nelson et al., 2007. 
 

Det lokala problemet 
I Stockholms läns landstings värdegrund för hälso-och sjukvård lyfts patientens integritet och rätt till 

självbestämmande fram. Det är patienten som ska stå i centrum när vi arbetar med att förebygga, 

utreda och behandla sjukdomar, vilket ska ske på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska utgå 

från individens hela situation, så att vi beaktar fysiska, psykologiska, sociala och kulturella behov 

(Blomgren, 2002). Även i Södersjukhusets värdegrund betonas vikten av att respektera patientens 

integritet, rätten till delaktighet och självbestämmande (Södersjukhuset, 2009). Under de 

chefsutvecklingsdagar som Södersjukhusets VD höll i under hösten 2015 introducerades begreppet 

personcentrerad vård som ett förhållningssätt för att öka patientens delaktighet. Södersjukhuset har 

också som ett av sina mål i verksamhetsplanen för 2016 att öka patientens upplevelse av delaktighet i 

sin vård och behandling (Södersjukhuset, 2015a). Vården på den enhet som är föremål för denna 

uppsats håller en hög medicinsk kvalitet enligt de nationella jämförelser som årligen görs (Sveriges 

kommuner och Landsting, 2014). Patienterna är också nöjda med vården avseende bemötandet 

(Patientupplevdkvalitet, PUK, 98), och förtroendet för läkare respektive sköterskor är högt (PUK 93 

respektive 96). Däremot finns ett förbättringsutrymme när det gäller delaktighet i vård och behandling 

(PUK 81) och planering av den fortsatta vården (PUK 71) (Indikator, 2014). Detta innebär att det finns 

ett gap mellan det forskningen visar om effekterna av personcentrering och hur vården bedrivs på den 

aktuella vårdenheten. Om patienterna involverades mer i sin vård kan förutsättningarna för upplevd 

trygghet och självtillit öka, vilket i sin tur kan bidra till patienternas återhämtning.  
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Syfte 

Syfte med förbättringsarbetet 
Ett förbättringsarbete kan enligt Nelson et al. (2007) beskrivas utifrån två syften.  Det första är ett 
övergripande syfte (global aim) som klargör processen som förbättringsarbetet utgår från. Det andra är 
ett specifikt syfte (specific aim) som ger en mer detaljerad beskrivning av förbättringsarbetet.  
 
Förbättringsarbetets övergripande syfte är att öka patientens delaktighet under vårdtiden på en 
kardiologisk vårdenhet på Södersjukhuset. Processen börjar när patienten kommer till avdelningen och 
avslutas när patienten lämnar avdelningen. Genom att arbeta med denna process förväntas (1) 
patienterna uppleva en ökad delaktighet, (2) medarbetarna uppleva en ökad tillfredsställelse och 
meningsfullhet i sitt arbete, samt (3) vårdenheten ha ett effektivt och patientsäkert flöde. Inom ramen 
för denna uppsats kommer endast första och tredje perspektivet att följas upp. Det andra perspektivet, 
hur medarbetarnas arbetstillfredsställelse påverkas, kommer att följas upp hösten 2016. 
 
Det specifika syftet med förbättringsarbetet är att införa personcentrerad vård som innebär att 
patientens egna förutsättningar, resurser och hinder beaktas genom en patientberättelse. Utifrån denna 
ska sedan en överenskommelse mellan patient och medarbetare göras om den förväntade vårdtiden och 
dess innehåll. Målet är att 100 procent av patienterna ska ha sina förväntningar dokumenterade inom 
24 timmar från ankomst till sjukhuset.  
 

Syfte med studien av förbättringsarbetet 
Studiens syfte är att beskriva ett förbättringsarbete som ska öka patientens delaktighet genom införande 
av personcentrerad vård på en kardiologisk vårdenhet. 
 
Frågeställningar 
Hur påverkas patienters uppfattning av att vara delaktiga efter införande av personcentrerad vård?  
 
Hur påverkas medarbetarnas uppfattning av hur de möjliggör patienternas delaktighet efter införande 
av personcentrerad vård? 
 
Vilka möjligheter och svårigheter uppfattar medarbetarna finns med genomförande av ett förbättrings-
arbete  om personcentrerat förhållningssätt?  
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Metod 

Forskningsmiljö 
Studien genomfördes på en vårdenhet inom verksamhetsområde Kardiologi på Södersjukhuset i 
Stockholm. Södersjukhuset är ett av Stockholms fem akutsjukhus och dess huvudinriktning är de stora 
folksjukdomarna. Akutmottagningen för vuxna tar emot cirka 130000 besök per år, varav nästan 6000 
läggs in på någon av vårdenheterna. Som framgår av tabell 1 finns drygt 700 vårdplatser på 
Södersjukhuset, varav 22 finns på den vårdenhet som studerades i denna uppsats (Södersjukhuset, 
2015b). 
 
Tabell 1. Antal anställda och vårdplatser i den valda forskningsmiljön (Södersjukhuset, 2015b) 
 

 Antal vårdplatser Antal anställda 

Stockholms läns landsting  3220 44000 

Södersjukhuset AB 704 4300 

Verksamhetsområde Kardiologi 88 390 

Vårdenheten som studerades 22 45 

 
 En vårdenhet kan beskrivas som ett kliniskt mikrosystem, där ett team av människor arbetar 
tillsammans, regelbundet eller när det behövs, för att skapa värde för dem vården finns till för. Patienten 
och/eller närstående är en del av samma system. Mikrosystemet ingår i ett större system som utgörs av 
mesosystem (t.ex. sjukhusklinik eller en vårdkedja) och makrosystem (t.ex. ett sjukhus eller en 
sjukvårdsförvaltning). Kvaliteten på vården som produceras i ett större hälso- och sjukvårdsystem blir 
aldrig bättre än den nivå som skapas i mikrosystemet, d.v.s. kvaliteten kan aldrig bli bättre än i mötet 
med patienten. Mikrosystemet kan beskrivas utifrån 5P, som är en strukturerad kartläggning och utgör 
grunden för det fortsatta förbättringsarbetet. Den består av purpose/syfte, patients/patienter, 
people/medarbetare, process/flöden och patterns/mönster (Nelson et al, 2007). Nedan följer en 
beskrivning av det mikrosystem som deltagit i förbättringsarbetet och studien. 
 
Purpose/syfte: I Södersjukhusets värdegrund betonas att vår primära uppgift är att ta hand om våra 
patienter och ge dem bästa tänkbara sjukvård. Oavsett vad vi diskuterar i vårt arbete börjar vi med att 
ställa oss frågan – varför blir det här bra för patienten? I värdegrunden står också att vi vill ge patienten 
all den information som hon eller han behöver, då en välinformerad patient är en trygg patient. Vikten 
av att respektera patientens integritet och rätt till delaktighet och självbestämmande betonas också 
(Södersjukhuset, 2009).  
 
Patients/patienter: Vårdenheten  har 22 vårdplatser, där alla kan erbjuda kontinuerlig EKG-
övervakning. Under 2014 var det 2843 patienter som skrevs ut från vårdenheten. Den vanligaste 
diagnosen var akuta koronara syndrom, dessa patienter stod för 40 procent av alla vårdtillfällen. Andra 
ofta förekommande diagnoser var hjärtsvikt och arytmier av olika slag. Medelåldern var 69 år, 59 
procent var män. Vårdtiden varierade mellan 1-42 dygn, medelvårdtiden var 2,7 dygn. Andelen patienter 
som kunde skrivas ut till hemmet var 75 procent. Återinläggningar inom 30 dagar var 13 procent. 
Överlag var patienterna mycket nöjda med sin vård och behandling, enligt senaste patientenkäten. 
Patienterna angav höga poäng inom frågor om bemötande (PUK, patientupplevd kvalitet, 98) medan 
frågor om delaktighet i vård och behandling fick lägre poäng (PUK, 84) liksom delaktighet i planering 
av den fortsatta vården  (PUK, 71) (Indikator, 2014). Utöver patientenkäten finns en ”ris- och roslåda” 
där patienterna kan skriva vad som varit bra/kan förbättras. I övrigt finns inga rutiner för att involvera 
patienterna i förbättringsarbete.  
 
People/medarbetare: Medarbetarna på vårdenheten utgörs av 45 medarbetare varav två tredjedelar är 
sjuksköterskor och en tredjedel är undersköterskor. Sammansättningen är heterogen, avseende ålder 
(22 till 58 år), anställningstid (från ett par månader till 28 år), kön och kulturell bakgrund. På 
vårdenheten finns också vårdenhetschef, omvårdnadsledare, samordnare och avdelningsassistent. 
Sjuksköterskor och undersköterskor har sin anställning på vårdenheten, även om viss 
rotationstjänstgöring förekommer. De har individuell schemaläggning. All kompetensutveckling sker i 
princip på överlappningstid mellan arbetspassen. Många av medarbetarna har ett områdesansvar, t.ex. 
smärta, nutrition eller trycksår. En patientsäkerhetsgrupp handlägger, analyserar och förbättrar 
verksamheten utifrån avvikelser som skrivs på vårdenheten.  
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Läkarna har sin anställning på verksamhetsområdet, de fördelar sin tid mellan vårdenheterna, akuten, 
mottagningen och intensivvårdsavdelningen. De har andra chefer, arbetstider och mötesforum än övriga 
medarbetare. 

 
Process/flöden: Vårdenheten samverkar med flera andra mikrosystem; akutmottagningen, 
intensivvårdsavdelningen, enheten för koronarintervention och hjärtmottagningen. Dock finns en låg 
grad av kunskap om och förståelse för varandras verksamheter. Patienten ingår i flera processer under 
vårdtiden: inskrivning, utredning, behandling och utskrivning. Arbetet på vårdenheten sker 
huvudsakligen från två spår: ett medicinskt där överläkaren arbetsleder och ett 
omvårdnadsmässigt/socialt där sjuksköterskan arbetsleder. 
 
Patterns/mönster: Många olika uppföljningar sker på vårdenheten avseende vården och dess kvalitet, 
t.ex. hygien, vårdrelaterade infektioner, trycksår, nutrition, samt utfall i kvalitetsregister för 
kardiologisk vård. Resultaten används i varierande grad utifrån intresse och resurser. Värderingsfrågor 
diskuteras ofta på vårdenheten; på anställningsintervjuer, morgonmöten, samt på reflektionstillfällen i 
anslutningen till arbetspassens slut. I lunchrummet finns en ”etisk ram” där olika citat byts ut varje 
vecka för att skapa reflektion. 
 

Metod för förbättringsarbetet 
Som inledning av förbättringsarbetet genomfördes tre seminarier, där begreppet personcentrerad vård 
introducerades och medarbetarna fick reflektera över nuläge och önskvärt läge. Deltagare var de 
medarbetare (sjuksköterskor och undersköterskor, samt vårdenhetschef) som var i tjänst under de 
aktuella dagarna. Ett förbättringsteam bildades, bestående av författaren, en omvårdnadsledare, två 
sjuksköterskor, en undersköterska. En specialistläkare accepterade också att ingå, men uteblev dock helt 
från förbättringsarbetet. Deltagarna tillfrågades om att ingå i teamet av vårdenhetschefen, utifrån att de  
uttryckt intresse av att arbeta med denna typ av frågor, samt att de skulle kunna avsätta den tid som 
krävdes. Förbättringsteamet träffades varje vecka, oftast genom lunchmöte. De började med att inhämta 
inspiration kring begreppet personcentrerad vård. Syftet var att öka kunskapen och att de skulle få en 
gemensam bild av vad förbättringsarbetet skulle leda till. En påverkansanalys gjordes för att identifiera 
vilka primära faktorer som påverkade målet. Efter det kunde även sekundära påverkansfaktorer 
identifieras utifrån vilka som bäst kunde bidra till att uppnå målet (bilaga 1) (IHI, 2016). Som en del i 
kartläggningen av nuläget gjordes en observation av en patients väg från akutmottagningen till 
vårdenheten. Denna gjordes  av författaren under en förmiddag. Förbättringsarbetet genomfördes 
genom att medarbetarna testade förbättringsidéer i liten skala enligt PDSA-hjulet (plan-do-study-act). 
Förbättringsidéer togs fram löpande och diskuterades på personalmöten och reflektionsmöten, samt via 
mejlutskick. En brevlåda för förbättringsidéer och synpunkter fanns också uppsatt i personalrummet i 
anslutning till den tavla där all information samlades. Synpunkter på idéerna inhämtades löpande från 
de patienter som ingick i testerna. Den första testen var att öka patienternas  delaktighet under bedside-
överlämningen mellan dag- och kvällsskiftet. Den andra testen handlade om att öka patienternas 
delaktighet under ankomstsamtalet. För en mer utförlig beskrivning av PDSA-hjulen, se bilaga 2. Genom 
att bygga på förbättringarna utifrån lärdomar och erfarenheter från tidigare tester kunde en kontinuerlig 
utveckling ske. Förbättringsteamet tog fram affischer om arbetet som placerades väl synliga i 
korridorerna på vårdenheten. Motsvarande information trycktes upp på foldrar som delades ut till 
patienten vid ankomst, syftet var att patienter och närstående skulle få kännedom om 
förbättringsarbetet. Ytterligare tre seminarier genomfördes på vårdenheten i februari 2016 där 
samtalsmetodik diskuterades och tränades genom rollspel. En uppföljning och fortsatt planering av 
förbättringsarbetet gjordes under en planeringsdag i april 2016. 
 
För att beskriva värdet av vården för en viss patientgrupp i flera dimensioner användes ”The Clinical 
Value Compass”, som utgår från de fyra väderstrecken där varje riktning motsvarar ett perspektiv 
(Nelson et al, 2007). Verktyget har översatts till svenska och de fyra dimensionerna motsvarar kliniskt 
status, funktionellt status, tillfredsställelse i relation till behov och kostnader (direkta och indirekta) 
(Landstingsförbundet, 1997). I detta förbättringsarbete valdes balanserande mått utifrån tre av 
perspektiven. De mättes veckovis och utgjordes av medelvårdtid, andel återinläggningar inom 30 dagar, 
andel patienter som kunde skrivas ut till hemmet, samt patientens uppfattning av delaktighet (figur 3). 
Dessa mått har använts i flera studier om PCV (Dudas et al, 2013; Ekman et al, 2012; Olsson et al, 2012; 
Ulin et al, 2015). Det fjärde perspektivet, kliniskt status, ansågs inte kunna få  någon påverkan på under 
den korta tid som förbättringsarbetet pågick. 
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Figur 3. Mätningar i förbättringsarbetet utifrån Värdkompassens olika perspektiv 
(Landstingsförbundet, 1997). 
 
För att kunna följa patientens uppfattning av delaktighet delades en enkät ut till tio patienter varje vecka. 
Enkäten bestod av initialt en fråga, men innan testen av andra PDSA-hjulet utökades den till fem frågor 
som var hämtade från den nationella patientenkäten. Patienten fick skatta olika perspektiv av 
delaktighet på en tiogradig skala (bilaga 3). En sammanställning av mätningarna (enkäter och 
balanserade mått) gjordes kontinuerligt av författaren för att visualisera hur förbättringsarbetet 
fortlöpte och vilka eventuella effekter de olika testerna hade. Efter andra PDSA-hjulet mättes också om 
patientens förväntningar fanns dokumenterade i journalen. En illustration av tidsaxel för PDSA-hjul 
och mätningar visas i figur 4. Fler specifika utvärderingar av hur medarbetarna uppfattade t.ex. 
användbarhet och tidsaspekter gjordes till respektive test. 
  

 
          2015 okt                 2016 jan                2016 april 
 
Figur 4. Tidslinje för förbättringsarbetet som inleddes oktober 2015 fram till  april 2016.  
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Författarens roll 
Författaren innehar en tjänst som sjukhusövergripande kvalitetsutvecklare på det aktuella sjukhuset 
och har till uppdrag att följa upp kvaliteten avseende omvårdnadsfrågor och att stödja utveckling av 
dessa. Förbättringsarbetet genomfördes inom ramen för den ordinarie tjänsten. Genom att författaren 
tjänstgjort kliniskt i mer än 15 år på den aktuella vårdenheten fanns en förförståelse om verksamheten, 
gällande patienternas diagnoser, medarbetarnas kompetens, vårdenhetens processer och 
organisationskultur. Författarens roll i förbättringsarbetet har varit att agera facilitator och genom detta 
vara stödjande i metoder om förbättringskunskap och se till att arbetet fortskred framåt.  
 

Metod för studien av förbättringsarbetet 
Metoden för att studera förbättringsarbetet var en fallstudie med induktiv ansats. En fallstudie är 
lämplig när forskaren önskar utgå från ett helhetsperspektiv och målsättningen är att få en så bred 
täckning av forskningsfrågan som möjligt. Fallstudier passar när det är en process, en förändring eller 
ett fenomen som ska studeras (Yin, 2009). Forskaren kan delta aktivt i händelseförloppet eller följa det 
som sker över tid, då fallstudien ofta rör sig mellan förfluten tid, nutid och framtid (Olsson & Sörensen, 
2011). Den induktiva ansatsen syftar till att dra slutsatser av erfarenheter av ett verkligt sammanhang. 
Först sker en datainsamling, som sedan analyseras och formuleras till teorier eller hypoteser. I 
fallstudier används ofta både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder för att besvara 
frågeställningarna (Backman, 2008). Så har även skett i denna studie, vilket illustreras i figur 5. 
 

 
          2015 okt                                             2016 jan                                       2016 april 
 
Figur 5. Tidslinje för studien av förbättringsarbetet som inleddes oktober 2015 fram till april 2016.  
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både patienter och personal för att utvärdera effekter av förbättringsarbetet. Det finns ett stort antal 
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inom västerländsk akutsjukvård. Ytterligare krav var att den fanns tillgänglig på svenska. Enkäten 
Individual Care Scale (ICS) (Suhonen, Leino-Kilpi & Välimäki, 2005) valdes då den uppfyllde 
ovanstående kriterier och är en av de mest använda enkäterna för att utvärdera personcentrerad vård. 
Enkäten har bl.a. använts i Finland, Grekland, USA och Storbritannien (De Silva, 2014). Patientenkäten 
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För att besvara frågeställningarna i denna studie användes endast den andra delen. Enkäten utgjordes 
av påståenden som respondenten ombads instämma i, eller ta avstånd från, på en femgradig Likert-
skala (bilaga 4).  Motsvarande enkät användes till medarbetarna; ICS nurse version, denna ursprungliga 
enkät består också av två delar med 17 + 17 påståenden (Suhonen, Gustavsson, Katajisto, Välimäki & 
Leino-Kilpi, 2010). Även här användes endast del två. Den utgick från hur man som medarbetare agerat 
under det senaste arbetspasset, medan den första delen handlade om vårdandet generellt (bilaga 5). 
Enkätundersökningen genomfördes två gånger; innan nya arbetssätt testades, samt efter fem månaders 
förbättringsarbete.  

Urval för enkätundersökning 
Under en bestämd vecka delades pappersenkäter ut till de 30 första patienterna som skulle skrivas ut 
från vårdenheten. Exklusionskriterier var patienter som inte var svensktalande eller inte kunde besvara 
frågorna p.g.a. kognitiv svikt. Patienterna ombads att svara på enkäten medan de fortfarande var kvar 
på sjukhuset och sedan att lägga enkäterna i ett förslutet kuvert och lämna till någon av medarbetarna. 
Under samma perioder tilldelades 20 medarbetare på vårdenheten en enkät i pappersformat. Urvalet 
var ett bekvämlighetsurval, d.v.s. de som var i tjänst de aktuella dagarna tillfrågades om att delta (Trost, 
2010). De ombads besvara denna under avsatt tid på ett reflektionstillfälle och därefter posta den i ett 
internt postfack.  
 
Tabell 2. Antal och andel besvarade enkäter innan nya arbetssätt testades, samt efter fem månaders 
förbättringsarbete 

 

 

 

 

 

 

Analys av enkäter 
Analys och tolkning av kvantitativa data syftar till att studera spridningen och eventuella tyngdpunkter 
i materialet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Svaren från enkäterna sammanställdes med 
deskriptiv statistik avseende andelen svarande för respektive svarsalternativ och medelvärden av 
svarsalternativen. Avsikten var att kunna identifiera skillnader mellan enkätundersökningen som 
gjordes vid studiens start och efter fem månader, samt om det förelåg skillnader mellan patienternas 
och medarbetarnas svar. Inga avancerade sambandsberäkningar gjordes då materialet var för litet för 
detta. 

Kvalitativ datainsamling och analys 

Fokusgrupper 
För att fånga medarbetarnas upplevelser kring genomförandet av förbättringsarbetet gjordes 
foksugruppsintervjuer. Metoden innebär att datainsamling sker vid samtal i grupp kring ett bestämt 
ämne, där deltagarna reflekterar över erfarenheter och får associationer av varandras upplevelser. Detta 
kan öka både bredden och djupet i diskussionen, jämfört med individuella intervjuer. Ämnet som 
diskuteras initieras av en moderator som kan styra samtalet mer eller mindre, beroende på 
forskningsfrågan. Moderatorns roll är att se till att alla kommer till tals och att det uppstår en interaktion 
i gruppen (Wibeck, 2010). I detta samspel kan forskaren bli en medskapare av innehållet (Granskär & 
Höglund-Nielsen, 2012). En semistrukturerad frågeguide användes. Detta är lämpligt när ett bestämt 
ämne eller fenomen ska studeras, men de exakta frågorna eller innehållet inte kan förutses. Frågeguiden 
utgick från trattmodellen som innebar att intervjun inleddes med några inledande frågor i syfte att få 
deltagarna mer bekväma och bekanta med ämnet, och därefter vidtog några introduktionsfrågor för att 
öppna upp själva frågeställningen. Sedan ställdes nyckelfrågorna som skulle kunna besvara författarens 
frågeställningar. Avslutningsvis ställdes avslutande frågor för att fånga upp eventuella aspekter som 
ännu inte kommit upp, se bilaga 6 (Halkier, 2010). Totalt genomfördes tre fokusgruppsinterjuver. Dessa 
spelades in med ljudupptagning och genomfördes i ett konferensrum i anslutning till vårdenheten. 
Parallellt med detta fördes också anteckningar av moderatorn.  
  

 Innan nya 
arbetssätt testades 

Efter fem månaders 
förbättringsarbete 

Patienter 28 (93 %) 29 (97 %) 
Medarbetare 17 (85 %) 19 (95 %) 
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Urval för fokusgrupper 
Fokusgruppsintervjuerna genomfördes i slutet av medarbetarnas arbetsdag och urvalet gjordes för att 
få med olika personer som skulle kunna besvara frågeställningarna, ett s.k. strategiskt urval (Wibeck, 
2010). Antalet deltagare under intervjuerna varierade mellan två och sex. De medarbetare som var i 
tjänst de aktuella dagarna tillfrågades att delta, enda kravet var att de bara skulle vara med vid ett 
tillfälle. Detta gjorde att gruppernas sammansättning gav representation av olika kön, antal år i yrket 
och ålder. 

Analys av fokusgruppsintervjuer 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att förförståelsen är en viktig förutsättning inom 
kvalitativ forskning. Forskaren intar en medskapande roll i forskningsprocessen genom att tillåta att det 
sker en interaktion mellan forskaren och materialet. Detta kan öka möjligheten att upptäcka ny kunskap 
och djupare förståelse (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För att uppnå trovärdighet i analysen 
genomfördes intervjuer med tre olika grupper, vilket gav en bredare förståelse av ämnet. Genom att 
författaren agerade moderator under samtliga foksugruppsintervjuer kunde frågorna ställas på samma 
sätt i de olika grupperna. Detta kan öka tillförlitligheten i resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2012). En observatör (vårdutvecklare från ett annat verksamhetsområde) deltog vid de två första 
intervjutillfällena för att studera reaktioner i gruppen och moderatorns roll. Den kvalitativa 
innehållsanalysen av fokusgruppsintervjuerna skedde systematiskt genom att de först transkriberades 
av författaren. Transkription kan ske på tre nivåer avseende dess detaljrikedom. Nivå ett är mest 
noggrann, då varje detalj beskrivs från ljudläge till inandningsljud. I denna studie skedde 
transkriptionen på nivå tre, vilket innebär att språket korrigeras till hela meningar. Syftet var att återge 
det huvudsakliga innehållet. Själva analysen kan också genomföras på olika nivåer; från att redovisa 
rådata till att göra en tolkande analys. Denna syftar till att söka en djupare förståelse av det fenomen 
som studeras genom att identifiera skillnader och likheter i texten (Wibeck, 2010). Ansatsen var 
induktiv, vilket betydde att analysen gjordes förutsättningslöst utan bestämda koder eller mallar. Den 
transkriberade texten lästes igenom flera gånger i syfte att få en helhetsuppfattning av materialet. I 
texten eftersöktes sedan områden som kunde kopplas till syftet, vilka lyftes ut till meningsbärande 
enheter. Dessa kondenserades sedan så att texten blev kortare, utan att det underliggande innehållet 
gick förlorat. Därefter skedde en kodning, som kunde sammanföras till flera kategorier på olika 
abstraktionsnivåer. Utifrån denna analys kunde också en tolkning av det underliggande budskapet 
göras. Detta kunde sedan formuleras i teman (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För att ge läsaren 
möjlighet att bedöma giltigheten i analysen gavs exempel med citat att för att ge en beskrivning på hur 
tolkningen skett. Exempel på analysprocessen visas i tabell 3. 
 
Tabell 3. Exempel på analysprocessen 
 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Under-
kategori 

Kategori 

Jag är i iallafall väldigt 
noggrann med att säga att vi 
aldrig tvingar någon att göra 
något utan att vi gör det för 
deras skull. 

Vi tvingar inte någon, 
de har ett val 

Patienten har 
ett val  

Valmöjlighet Informerade 
val 

Det är ett sätt att optimera 
förutsättningarna för att 
personen ska kunna ta emot 
informationen på ett vettigt 
sätt. 

Optimera 
förutsättningar för 
att ta till sig 
information 

Tillgodogöra 
sig 
information 

Väl-
informerad 
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Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra forskningsetiska principer som måste beaktas vid all forskning; 
informationsprincipen, samtyckesprincipen, konfidentialitetsprincipen och nyttjandeprincipen. 
Principerna utgör riktlinjer för etikkommitténs granskning av forskningsprojekt, samt kan vara en 
grund för forskarens planering av forskningsprojekt. Följande åtgärder har vidtagits i denna studie för 
att säkerställa dessa. Till patientenkäterna bifogades ett följebrev där syftet med enkäten framgick, att 
deltagandet var frivilligt och inte skulle påverka patientens vård. Anonymitet garanterades, då inga 
deskriptiva data samlades in. Medarbetarna informerades muntligt om syftet med 
medarbetarenkäterna, samt att deltagande var frivilligt. De garanterades konfidentialitet, då resultatet 
från enkäterna endast presenterades på gruppnivå. Inför genomförande av fokusgruppsintervjuerna 
informerades medarbetarna muntligt om syftet med intervjun, att deltagandet var frivilligt och att de 
som deltog behövde ingå en överenskommelse om att det som sades under intervjun skulle stanna i 
rummet. Ljudfilerna förvarades oåtkomligt för någon annan än författaren. De transkriberade 
intervjuerna lagrades på en dator som endast författaren hade lösenord till. Författaren lämnade 
garantier att ingen av deltagarnas identiteter skulle röjas i de eventuella citat som användes i uppsatsen. 
Inga personuppgifter samlades in under studien. I studien fanns ingen risk för fysisk eller psykisk skada 
av patienter eller medarbetare. Utifrån ovanstående resonemang anser författaren att forskningsetiska 
principer enligt Vetenskapsrådet (2002) är uppfyllda. Någon ansökan till lokal etisk kommitté har 
därför inte gjorts. Blankett för etisk egengranskning av examensarbeten vid Hälsohögskolan i Jönköping 
är inlämnad och godkänd av handledaren. Både förbättringsarbetet och studien har godkänts av 
verksamhetschefen, samt av vårdenhetschefen på den aktuella vårdenheten. 
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Resultat 

Resultat av förbättringsarbetet 
Inför och under genomförandet av förbättringsarbetet mättes patienternas delaktighet genom en enkel 
enkät, bilaga 3. Planen var att tio patienter per vecka skulle besvara enkäten, vilket dock i praktiken 
varierade mellan tre och fjorton patienter. Enkäten bestod initialt av en fråga: ”Kände du dig delaktig i 
beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade”? Från och med planeringen av det andra 
PDSA-hjulet utökades enkäten till fem frågor. Mätningarna visar ingen skillnad över tid av patienternas 
uppfattning av delaktighet. De skattade överlag sin delaktighet högt under alla mättillfällen (figur 6-10).  
 

  
 
Figur 6. Linjediagram över patienternas uppfattning om de kände sig delaktiga i sin vård och 
behandling så mycket som de önskade.  Svaren angavs på en tiogradig skala där tio motsvarade "Helt 
och hållet" och noll motsvarade "Inte alls". Diagrammet visar de patienter som svarade mellan sju och 
tio. 
 

   
 

Figur 7. Linjediagram över patienternas uppfattning av om deras aktuella behov av sjukvård blivit 
tillgodosett under vårdtiden. Svaren angavs på en tiogradig skala där tio motsvarade "Helt och hållet" 
och noll motsvarade "Inte alls". Diagrammet visar de patienter som svarade mellan sju och tio. 
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Figur 8. Linjediagram över patienternas uppfattning om personalen tillfrågat dem vad som är viktigt 
under vårdtiden. Svaren angavs på en tiogradig skala där tio motsvarade "Helt och hållet" och noll 
motsvarade "Inte alls". Diagrammet visar de patienter som svarade mellan sju och tio. 
 

  
 

Figur 9. Linjediagram över patienternas uppfattning av om de varit delaktiga i planeringen av sin 
fortsatta vård. Svaren angavs på en tiogradig skala där tio motsvarade "Helt och hållet" och noll 
motsvarade "Inte alls”. Diagrammet visar de patienter som svarade mellan sju och tio. 
 

 
 
Figur 10. Linjediagram över patienternas uppfattning om de skrevs ut från vårdenheten på rätt dag. 
Svaren angavs på en tiogradig skala där tio motsvarade "Helt och hållet" och noll motsvarade "Inte 
alls". Diagrammet visar de patienter som svarade mellan sju och tio. 
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Inte heller de balanserade mått som följdes under förbättringsarbetet påverkades, d.v.s. ingen skillnad 
kunde ses på medelvårdtider, antal återinläggningar och andel patienter som kunde skrivas ut till 
hemmet, se bilaga 7.  
 
Det specifika målet med förbättringsarbetet var att 100 procent av patienterna skulle ha sina 
förväntningar om vårdtidens innehåll dokumenterade inom 24 timmar från ankomst till sjukhuset. 
Detta mättes genom granskningar av samtliga inneliggande patienters journaler under en dag/vecka 
efter genomförandet av andra PDSA-hjulet. Innan dess fanns inget sökord i journalen för att 
dokumentera patientens förväntningar. Det ingick inte heller i vare sig läkares eller sjuksköterskors mall 
över frågor som ställs i samband med ankomst. Det gick därför inte att utvärdera om detta var något 
som överhuvudtaget förekom innan. Under den korta tid som utvärderingen pågick uppnåddes målet 
100 procent inte någon vecka, se figur 11.  
 

  
 
Figur 11. Stolpdiagram över antal ankomstbedömningar som gjorts per vecka på den aktuella 
vårdenheten, samt i hur många av dessa  det fanns dokumentation under sökordet ”förväntningar”. 
 

Resultat av studien av förbättringsarbetet 
Enkäter 
Resultaten från patientenkäterna visade inga egentliga skillnader före och efter fem månaders 
förbättringsarbete (bilaga 4). Patienterna skattade delaktigheten högt både före och efter. De frågor som 
skattades högst handlade om att de fått upplysningar om sin sjukdom och vårdföreskrifter, att hänsyn 
tagits till aktuellt sjukdomstillstånd och att de kunnat ställa frågor om vården. De frågor som skattades 
lägst berörde deras privata situation, såsom hänsynstagande till arbete, fritidsaktiviteter och 
levnadsvanor. Även patientens tidigare erfarenhet av sjukhusvistelse skattades lägre än andra frågor, 
denna fråga fick t.o.m. ett sämre medelvärde vid andra mätningen. Detta gällde också frågan om 
dygnsrytmen beaktades.  
 
Resultaten av enkäterna till medarbetarna visar inte heller på några klara skillnader före och efter 
förbättringsarbetet (bilaga 5). De frågor medarbetarna skattade högst, både före och efter, handlade om 
hänsynstagande till patientens aktuella sjukdomstillstånd, samt deras behov och känslor i denna 
situation. De frågor som skattades lägst, var samma frågeområden som patienterna skattade lägst, d.v.s. 
hänsynstagande till arbete och fritidsaktiviteter och tidigare erfarenhet av sjukhusvistelse. En liten 
förbättring kunde ses avseende om familjen kunde ta del i vården om patienten så önskade, om 
patienternas önskemål om vården beaktades, samt om patienterna tog del i besluten om sin vård. Detta 
är inte statistiskt säkerställt då materialet är för litet. 
 
Det fanns några frågor där patienterna skattade sina svar högre jämfört med medarbetarna. Det var om 
patienten tagit ansvar för sin personliga vård så mycket de kunnat, om de fått tillräckliga upplysningar 
om sjukdomen, samt om de deltagit i beslutsfattande beträffande vården. Enkäterna är dock inte 
jämförbara fullt ut. Det var också fler patienter  som besvarade enkäterna. Patienterna hade dessutom 
ett bortfall på enskilda frågor, vilket inte medarbetarna hade.  
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Foksugruppsintervjuer 
Tre foksugruppsintervjuer á en timme genomfördes. De transkriberade texterna analyserades genom en 
kvalitativ innehållsanalys, som resulterade sju kategorier som i sin tur kunde tolkas till tre övergripande 
teman, se tabell 4.  
 
Tabell 4. Resultat av kvalitativ innehållsanalys från tre foksugruppsintervjuer med medarbetare 
 

Tema Kategori Underkategorier 

Patientens 
förståelse 

Informerade val Valmöjlighet 

Motivation att ta ansvar 

Välinformerad 

Osäkerhet Osäkerhet kring hur sjukvården fungerar 

Osäkerhet kring förväntningar 

Osäkerhet kring att ta eget ansvar 

Medarbetarnas 
förståelse 

Möjligheter Ökad kunskap om patienten 

Relation mellan patient och profession 

Svårigheter Risk att kränka integritet 

Svårt att begränsa patienten 

Organisatoriska 
förutsättningar 

Arbetsorganisation Forum för information 

Forum för reflektion 

Standardiserat arbetssätt 

Stress 

Inflytande Gruppens delaktighet 

Förändringstakt   

Påtvingad förändring 

Attityder till 
förändring 

Motstånd till förändring 

Upplever ingen förändring 

Vilja till förändring 

 

Patientens förståelse 
Det första temat handlar om patientens möjlighet att kunna ta till sig information för att sedan kunna 
vara delaktig i beslut om sin vård. Intervjudeltagarna beskrev att information till patienterna är 
avgörande för delaktighet, däremot varierade svaren kring hur bra detta fungerade. De diskuterade att 
patienter har olika förutsättningar att kunna förstå information och hänsyn tas inte alltid till särskilda 
omständigheter. Medarbetarna gav både exempel på underlättande och försvårande faktorer kring 
patienternas förståelse som sammanfattades i två kategorier, informerade val och osäkerhet. 
 
Informerade val 
Medarbetarna betonade att patienterna har alltid ett val och tvingas aldrig till något. Patienten kan  även  
önska att alla beslut överlåts till sjukvården, vilket också är en form av delaktighet. Någon medarbetare 
förklarade att för att kunna vara delaktig behöver patienten vara välinformerad om sin sjukdom, vilka 
behandlingsmöjligheter som finns och hur sjukvården fungerar. En annan medarbetare hade märkt att 
med ett personcenterat förhållningssätt kan informationen i större utsträckning anpassas till individen 
och patientens motivation till att ta ansvar kan öka. Flera gånger under intervjuerna betonades att 
delaktiga patienter kan ta ett större ansvar för sin egenvård, vilket kan spara resurser för vården. De 
hade också sett att patienter som är involverade i sin vård också kan förberedas inför utskrivning 
tidigare.  
 
”Det är ett sätt att optimera förutsättningarna för att personen ska kunna ta emot informationen på 
ett vettigt sätt”. 
 
”Patienten får vara med i diskussionen att de här behandlingsalternativen finns, att det blir någon 
slags förståelse”.  
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Osäkerhet 
Under intervjuerna framkom att patienterna inte är vana att bli involverade. Medarbetarna uppfattar 
att patienterna ofta har svårt att uttrycka sina förväntningar om vårdtiden, vilket kan leda till att 
medarbetare styr in patienten på färdiga förslag. De beskrev också att patienterna inte är hemma i 
sjukvårdsmiljön och är osäkra på vad de får göra och inte, vilket kan hämma initiativ till eget ansvar. De 
såg därför att det är en viktig uppgift att hjälpa patienterna att bli trygga. Patienterna kan då göra mer 
själva och spara tid för vården. Någon av intervjudeltagarna hade erfarenhet av patienter som var vana 
vid sjukvården, dessa patienter kunde i högre grad tala om sina önskemål och också förstå vad 
sjukvården förväntar sig av dem. 
 
”Det är svårt att veta om det här verkligen är patientens önskemål eller säger de bara det för att vi 
tog upp det”. 
 
”Jag tror också att människan har en inneboende lite rädsla för att göra fel, då gör man hellre 
ingenting än att göra fel, man blir passiviserad”.  
 

Medarbetarnas förståelse 
Det andra temat handlade om medarbetarnas förståelse för patienten, där det framkom både 
möjligheter och svårigheter. Å ena sidan kunde medarbetarna få en bättre kunskap om patienten och 
vad hen uppfattar är sitt verkliga problem, men å andra sidan fanns en oro över att viktig medicinsk 
information om patienten kan missas när man utgår från mer öppna frågor.  
 

Möjligheter 
Att lyssna aktivt på patientens berättelse kan ge bättre förståelse för människan bakom sjukdomen, detta 
framhölls som meningsfullt och viktigt. Intervjudeltagarna lyfte också fram att de i större utsträckning 
efterfrågade patientens egna förmågor och resurser  än vad de gjort tidigare. De hade märkt att öppna 
frågor bjuder in patienten till att prata, vilket kan lindra patientens stressupplevelse och ge en känsla av 
trygghet. Under intervjuerna framkom att de lyssnar till patienten med ett mer öppet sinne och att det 
bidrar till att ta bort de hierarkier som finns. Att kunna mötas som mer jämlika parter i vårdteamet gav 
också möjligheter för medarbetarna att kunna ha förväntningar tillbaka på patienterna. 
 
”Man får ju större förståelse då, för att hon har blivit sämre och hur det påverkar hennes liv på ett 
annat sätt”. 
 
”Du får en helt annan bild av patienten, vilket gör, ja du får en bra vårdrelation från början”. 
 
Svårigheter 
En utmaning som framkom med att lyssna till patientens berättelse är de patienter som inte kan föra sin 
egen talan, t.ex. personer med demens eller psykisk sjukdom. Detta hanterades genom att involvera 
eventuella närstående. Under intervjuerna framkom också att det kan ta längre tid att ha ett 
ankomstsamtal med öppna frågor. Medarbetarna tyckte att det kunde vara svårt att begränsa patienten, 
då de var rädda att det kunde uppfattas som kränkande. Det fanns också en oro att patienterna skulle 
kunna ta illa upp under bedside-överlämningen om de blev påminda om deras tidigare sjukdomar och 
att det också finns känslig information som inte kändes bekvämt att prata om inne på flerbäddsrum. 
   
”Problemet finns ju oavsett, om man försöker jobba personcentrerat eller inte, när personen inte kan 

tala för sig. Och då tänker jag ju främst på att vi ska vårda alla patienter lika och att det är svårt att 

ställa öppna frågor till någon som inte kan svara”. 

”Jag kan tycka just för att det måste gå fort och för att det måste vara uppstrukturerat, /…/då blir det 

lite så här som att man vill involvera patienten, men ändå ska det gå fort. /…/. Oftast så vill ju 

patienten beskriva vad de känner”. 

Organisatoriska förutsättningar 
Flera olika svårigheter togs upp med ett personcentrerat arbetssätt. Under intervjuerna fokuserades det 
främst på de faktiska tester som gjorts och inte på personcentrerad vård som förhållningssätt generellt. 
Det fanns en vilja till att kunna göra patienterna mer delaktiga, samtidigt fanns en genomgående 
uppfattning att de inte hade nödvändiga förutsättningar till att kunna arbeta så. Det handlade om tid 
och resurser, men även om träning, stöd och coaching. 
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Arbetsorganisation 
Det främsta hindret för personcentrering som framkom var tidsaspekten. Att sjuksköterskan kan 
ansvara för åtta patienter gjorde att de kände tidspress med ännu en arbetsuppgift som skulle läggas till 
ett redan belastat dagsschema. Det framkom också att förbättringsarbetet genomförts under en period 
när det varit hög arbetsbelastning och därför inte fått det utrymme som behövdes. Upplevelsen av 
informationsspridning varierade i fokusgrupperna. Flera uttryckte att de hade behövt mer information 
och träning inför testerna, medan andra var nöjda. Det påtalades också att de inte tagit del av 
utvärderingar som har gjorts och att de önskat mer utvärdering av medarbetarnas synpunkter. Det 
framkom att personcentrerat förhållningssätt ställer nya krav på medarbetarna och att detta inte går att 
läsa sig till. De hade dagliga reflektionstillfällen, men de pratade inte specifikt om personcentrerad vård 
då. Medarbetarna beskrev att deras arbete till stor del utgår från standardiserade mallar. Som ny i yrket 
kan det vara en trygghet, så att viktiga saker inte missas. De menade att om patienterna inte vet vilken 
information som är viktig så kan standardiserade frågor underlätta. Samtidigt belystes att risken finns 
att viktig information förbises om man fokuserar för mycket på mallar och inte ser dem som ett 
hjälpmedel.  
 
”Förbereda personalen på utbytet med det sociala och det känslomässiga. Då hade man ju säkert fått 
tips på om någon annan hade något sätt som funkar på nåt som jag tyckte var svårt”. 
 
”Alla patienter är egentligen olika men vi vill gärna få in dem i mallar så att de passar våra checklistor 
och kriterier, men det är nyanser hela tiden”. 
 
Inflytande 
Även om intervjudeltagarna trodde på idén med personcentrerad vård, tyckte de inte att de hade fått 
vara delaktiga och diskutera hur idén skulle omsättas praktiskt. Att få möjlighet att påverka 
förbättringsarbetet lyftes fram som en viktig faktor för att skapa motivation i gruppen. De tyckte inte 
heller att förbättringsarbetet fått mogna fram under tillräckligt lång tid, utan tvingats på dem. De 
önskade att de fått mer uppmuntran och coaching i det dagliga arbetet i stället för att bli kontrollerade. 
Det framkom också synpunkter om förbättringsteamets sammansättning, att det skulle varit bättre om 
den hade bestått av personer som enbart arbetar kliniskt och inte av omvårdnadsledare som har en 
arbetsledande roll.  
 
”Man ska ha pratat i gruppen, alla ska ha hört, alla ska ha fått säga nåt, så ingen känner sig 
exkluderad eller överkörd”. 
 

Attityder till förändring 
Det fanns en samstämmighet att personcentrerad vård var något som var bra för patienterna. Under de 
förutsättningar som råder i vården tyckte flera av intervjudeltagarna att det var svårt att arbeta utifrån 
ett personcentrerat förhållningssätt då det kräver mer tid och resurser. Det framkom att medarbetarna 
inte alltid följde de nya rutinerna när enhetsledare/chef inte var närvarande. Det fanns också de som 
tyckte att det inte var så stor skillnad mot hur de arbetat tidigare.  
 

”Jag tror att ingen tycker att det är en dålig idé, jag skulle gärna sitta längre och ställa mer öppna 
frågor”.  
 
”Det är liksom nåt man gör i arbetet hela tiden, bara att jag inte tänker på att det här är 
personcentrerad vård”. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion förbättringsarbetet 
Personcentrering kan anses utgå från tre nyckelbegrepp; partnerskap, patientberättelse och 
dokumentation av överenskommelse (Ekman, 2014). Inom ramen för detta förbättringsarbete gjordes 
tester avseende partnerskap och patientberättelsen. Det specifika målet var att 100 procent av 
patienterna skulle ha sina förväntningar dokumenterade inom 24 timmar från ankomst. Detta var ett 
högt ställt mål som inte uppnåddes av flera skäl. Det första; alla patienter kan inte uttrycka sina 
förväntningar på grund av språkliga eller kommunikativa barriärer. Samtidigt skulle det ha varit fel att 
exkludera hela grupper i målformuleringen. Dessa svårigheter bekräftas av Alharbi, Olsson, Ekman och 
Carlström (2014c) som menar att ålder, språk och kognitiv status kan utgöra barriärer för PCV. 
Samtidigt kan den största vinsten av PCV uppnås hos de äldsta och mest sköra patienterna (Olsson et 
al, 2012), vilket innebär att vi ändå måste försöka involvera dem och/eller deras närstående i vården. 
En annan förklaring till att målet inte uppnåddes var att alla medarbetare inte följde de nya rutinerna, 
t.ex. när inte arbetsledare var på plats. Detta gör det svårt att utvärdera testerna, det inte går att säga 
vilka patienter som fått ta del av de nya arbetssätten. En sista tänkbar förklaring till att målet med 
förbättringsarbetet inte uppnåddes är att sökordet ”förväntningar” lämnades tomt i journalen när 
patienten inte uttryckte några. Det gick därför inte att utläsa i journalen om patienten fått frågan om 
förväntningar, men inte velat eller kunnat svara, eller om de inte fått frågan överhuvudtaget.  
 
De mått som följdes under tiden för förbättringsarbetet påverkades inte heller. Eftersom inga synbara 
förändringar syntes i diagrammen som visades på vårdenhetens förbättringstavla kan intresset ha 
minskat, både för att mäta och diskutera resultaten. En förklaring till att inte någon förbättring av 
patienternas delaktighet syntes kan vara att de skattade detta högt redan när mätningarna startade. 
Dessutom fortsatte inte mätningarna efter att det andra PDSA påbörjades. Det är också svårt att mäta 
då delaktighet kan betyda olika saker för olika individer. Förutom att mäta patienternas delaktighet, 
följdes även vårdtid, återinläggningar inom 30 dagar och andelen patienter som kunde skrivas ut till 
hemmet veckovis. Vårdtiden för patienter med akuta koronara syndrom är redan kort och mycket 
standardiserad. För att kunna se effekt på dessa faktorer krävs förmodligen fler åtgärder, där även 
läkargruppen är involverad.  
 
Att införa ett personcentrerat arbetssätt kan innebära en ökad belastning för medarbetarna, åtminstone 
initialt. Medarbetarna tyckte att det tog längre tid att låta patienten berätta fritt än att utgå från 
standardiserade mallar. Att ställa mer öppna frågor kan också skapa en förväntan hos patienten som 
medarbetarna inte tycker sig hinna leva upp till. Inom ramen för detta förbättringsarbete hann 
medarbetarna inte uppleva någon tidsvinst när patienten varit delaktig. En försvårande faktor är att det 
sällan är samma sjuksköterska som ansvarar för samma patienter under flera dagar och kan följa 
förloppet.  
 

Resultatdiskussion studien av förbättringsarbetet 
Eftersom det är patienten som avgör om delaktighet uppnåtts eller inte, är det svårt att enas om en 
generell definition av begreppet (Larsson, 2008). Detta speglas även i denna studie där medarbetarna 
hade olika uppfattning om hur stor förändring PCV är; några menade att de arbetat personcentrerat 
sedan tidigare, medan andra talade om stora förändringar som kommer att ta många år att genomföra. 
Alharbi et al (2014c) beskriver att en svårighet med att det saknas en enhetlig definition kan vara att 
medarbetarna inte själva ser skillnaden mellan traditionell vård och PCV. Då skapas inte heller 
motivation till att förändra. Lind (2016) menar att personcentrering innebär ett kulturparadigm, som 
inte enbart handlar om att öka patientens delaktighet, utan ett tankesätt som värderar patientens 
självkompetens lika högt som vårdgivarens expertis. Ett eventuellt motstånd att införa PCV kan vara 
just denna maktförskjutning. Alharbi, Carlström, Ekman och Olsson (2014b) beskriver att motståndet 
kan öka om förändringen innebär att förlora makt eller personliga uppoffringar som är större än vinsten 
för organisationen i stort. Docteur och Coulter (2012) anser att det fortfarande är en paternalistisk 
tradition som är rådande i svensk sjukvård och att attitydfrågan kan vara en förklaring till att delat 
beslutsfattande ännu inte slagit igenom. Detta var dock inget som uttalades explicit under 
fokusgruppsintervjuerna. Däremot framkom att patienterna på akutsjukhus är akut sjuka och att det 
därför måste gå snabbt med alla beslut. Det finns inte alltid utrymme att fråga patienterna om deras 
önskemål. Ross et al (2015) beskriver att PCV är en utmaning inom akutsjukvården och att det kan skapa 
frustration för medarbetarna att inte kunna ge den vård som de egentligen önskar ge. Höglund et al 
(2010) menar att det viktigaste i den akuta fasen är att informera patienten och att det först under 
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rehabiliteringsfasen kan bli aktuellt med delat beslutsfattande. Ytterligare en tänkbar förklaring till att 
det är svårt att ställa om till PCV är att medarbetarna själva beskriver sin arbetssituation som oerhört 
pressad och att ett stort fokus är in– och  utskrivning av patienter. Det är en utmaning att få 
vårdplatserna att räcka och överbeläggningar är vanligt förekommande. Konsekvensen av detta kan bli 
att fokus hamnar på de medicinsk-tekniska arbetsuppgifterna och att information och lyssnande till 
patienterna prioriteras ner. Produktivitet och tidspress i sig kan också skapa motstånd till förändringar 
(Doctuer & Coulter, 2012; Höglund et al, 2010; Ross et al, 2015,). 
 
I fokusgrupperna diskuterades genomförandet av förbättringsarbetet. Det framkom kritik mot att 
medarbetarna inte fått vara delaktiga i den utsträckning de önskat, att idéer inte förankrats i hela 
gruppen och att det varit förknippat med krav och kontroll i stället för coaching och uppmuntran. Detta 
visar på svårigheterna med att nå ut till och involvera alla i en verksamhet som bedriver dygnet-runt-
vård. Det räcker inte att informera, vilket i sig gjordes genom olika informationskanaler, det behövs 
också involvering. Det framkom också att alla inte följde de nya rutinerna när arbetsledare inte var 
närvarande. Främsta skälet angavs vara tidsbrist, men även möjligheten till inflytande hade betydelse. 
Dessa faktorer har även setts av Docteur och Coulter (2012) och Alharbi et al (2014b) vilket tyder på att 
det behövs en strategi för implementering. Om införandet går för långsamt kan omtag behövas med nya 
utbildningsinsatser och går det för fort kan medarbetarna känna sig pressade och motståndet öka 
(Alharbi et al, 2014c). I denna studie framkom att några medarbetare tyckte att förbättringsarbetet gick 
för fort fram, vilket gjorde att förbättringsteamet valde att inte införa överenskommelsen mellan 
patienten och professionen inom den givna tidsramen. Alharbi et al (2014b) och Ekman (2014) beskriver 
att även medarbetare behöver mötas som kapabla individer, annars blir det svårt att bemöta patienterna 
som det. De såg också, precis som i denna studie, att det fanns en övertygelse om att detta var en 
förändring som var bra för patienterna, men att medarbetarna hade önskat större påverkan kring 
implementeringen. Författarens roll var att stödja förbättringsteamet med metoder för förbättrings-
arbete och evidens kring PCV. I efterhand kan konstateras att teamet skulle behövt mer träning i 
coaching och motivation av andra. Medarbetarna generellt skulle behövt mer reflektion utifrån 
förbättringsarbetet och ytterligare stöd i samtalsmetodik. Ekman (2014) beskriver behovet av 
”avlärning”,  för att lära in ett förhållningssätt där vi är ömsesidigt beroende av varandras kapacitet och 
resurser så behöver gamla strukturer och hierarkier avläras. Detta tankesätt var något som diskuterades 
under de inledande seminarier som hölls som introduktion till PCV, men det hade behövts repeterats 
löpande under förbättringsarbetet.  
 
Medarbetarna beskrev också att de är vana att arbetet styrs av vårdprogram och checklistor, vilket gjorde 
det svårt och ovant att ställa öppna frågor till patienterna. Ekman (2014) konstaterar att svensk sjukvård 
under det senaste decenniet till stor del präglats av standardisering, som en effekt av de ersättnings- och 
styrmodeller som varit rådande. Ellström och Hultman (2004) menar att risken med standardisering är 
att nytänkande och förnyelse försvåras. Det optimala är därför en balans, med rutinisering av enkla 
rutinartade uppgifter, för att vinna tid till mer komplexa uppgifter som inte kan standardiseras (Ellström 
& Hultman, 2004). Denna idealbild stämmer överens med hur intervjudeltagarna beskrev en optimal 
organisation. De ville ha inflytande och vara delaktiga i förbättringsarbetet, samtidigt som de 
efterfrågade tydlig målbild, utvärderingar och stöd från ledningen. Carlström och Olsson (2014) 
undersökte olika organisationskulturer och motstånd till förändring. Deras slutsats var att en i djupt 
rotad kultur som präglas av rutiner och hårt styrda mål ökar motståndet till förändring, medan en kultur 
präglad av mänskliga relationer och sammanhållning minskar förändringsmotståndet. För att främja 
ett utvecklingsinriktat lärande behövs ett klimat som uppmuntrar reflektion och kritiskt ifrågasättande 
och där det finns ett förtroende och tillit till varandra (Ellström & Hultman, 2004). Utmaningarna för 
att uppnå detta är stora, Sverige anses ha ett av de äldsta, mest sammanhängande och stabila hälso- och 
sjukvårdssystemen i världen. Vår organisationskultur beskrivs som konservativ, mekanistisk och 
standardiserad (Alharbi et al, 2012). För att vända denna trend är chefers och ledares attityder och 
beteende avgörande. Morgan och Yoder (2012) menar att det behöver ske en fokusförskjutning från 
styrning och kontroll till ett ledarskap som utgår från delat beslutsfattande, där mänskliga relationer 
prioriteras.  
 

Metoddiskussion förbättringsarbetet 
Under genomförandet av förbättringsarbetet användes flera verktyg såsom 5P, påverkansanalys, 
värdekompassen och PDSA-hjulet. Detta bidrog både till att förbättringsarbetet kunde ske strukturerat 
och utvärderas, men också att förbättringsteamet kunde utvecklas och bli tryggare. Förbättringsarbetets 
idé var omfattande och innebar förändrade arbetssätt, men framförallt ett förändrat förhållningssätt. 
Tiden var kort för att hinna både genomföra och se effekt av en så pass omfattande förändring. Samtidigt 
var det bra att börja med praktiska förändringar, så att förhållningssättet succesivt kunde följa efter 
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genom träning. Genom att ”börja göra” fick medarbetarna praktisk erfarenhet av vad det kunde innebära 
och kunde reflektera utifrån det. Det fanns en risk annars att förbättringsarbetet kunde ha fastnat i en 
planeringsfas. Utskrivningsenkäterna visade att patienterna skattade delaktigheten högt redan innan 
några tester påbörjades och detta höll i sig under hela förbättringsarbetet. Vårdenheten som deltog i 
detta förbättringsarbete valdes inte utifrån att de hade ett stort förbättringsutrymme när det gällde 
patientdelaktighet utan för att de uttryckt ett intresse för ämnet och därmed skulle kunna bli ett 
praktiskt exempel för andra vårdenheter att lära av. Konsekvensen av att patienterna redan innan 
skattade delaktigheten högt var att det blev därför svårt att använda enkäterna som metod för att 
utvärdera testerna. Den subjektiva uppfattningen var ett en succesiv förändring skedde hos 
medarbetarna när det gäller förhållningssätt. Det kunde uppfattas i t.ex. kommunikation om och med 
patienterna där det blev mer naturligt att tala om ”person”, ”önskemål” och ”förväntningar”. Utifrån 
denna slutsats skulle möjligen intervjuer eller observationer ha kunnat ge mer värdefull information för 
att utvärdera förbättringsarbetet. Detta skulle dock varit både svårt att fånga och resurskrävande att 
genomföra om det skulle ha utförts varje vecka. 
 
Medarbetarna upplevde att tidpunkten för förbättringsarbetet inte varit optimal då de varit hårt 
arbetsbelastade och det skett andra förändringar i organisationen. Att vården är tidspressad märktes 
inte minst på de möten som förbättringsteamet hade cirka en gång i veckan. De lades oftast under 
lunchtid för att verksamheten skulle påverkas minimalt. Ändå var det ytterst få tillfällen som alla fem 
personer sågs samtidigt, pga. oregelbundna arbetstider, sjukdom eller oförutsedda händelser på 
vårdenheten. Tidsbrist beskrivs återkommande som en barriär för att lyckas med patientinvolvering 
(Docteur & Coulter, 2012; Höglund et al, 2010; Ross, 2014). Sjuksköterskor kan uppleva 
personcentrerade situationer snarare än något som sker kontinuerligt (Ross et al, 2014). 
Personcentrerad vård är dock inte något som kan ges när det finns tid eller av några medarbetare. 
Däremot är det svårt att veta om förhållningssättet efterlevs av alla hela tiden, då det inte går att följa 
upp. Det finns därför svårigheter med att utvärdera effekter av förbättringsarbetet. 
 
Vårdenhetschefen fick under denna period ett utökat uppdrag som tillförordnad chef på ytterligare en 
vårdenhet, vilket minskade närvaron på den aktuella vårdenheten. Vårdenhetschefen gav  sitt stöd till 
idén om förbättringsarbetet och resurser i form av tid till förbättringsteamet, men efterfrågade inte i 
tillräckligt hög grad resultat av mätningar, inte heller vilket stöd medarbetarna behövde. Inte heller 
ledningen på verksamhetsområdet efterfrågade resultat av förbättringsarbetet. För att möjliggöra ett 
personcentrerat arbetssätt räcker det inte med medarbetarnas goda vilja; organisationen i sig själv och 
ledarskapet måste också inta ett personcentrerat förhållningssätt  (Ross et al, 2015). Detta kan t.ex. göras 
genom att tydligt arbeta utifrån från en  gemensam värdegrund. 
 
Frågan om läkardeltagande i förbättringsarbetet ställdes till den medicinskt ansvariga läkaren. Den 
person som utsågs att delta var inte schemalagd på vårdenheten och deltog inte på några möten, trots 
inbjudan. Teamet valde att genomföra arbetet utan läkarinvolvering, men spontana diskussioner med 
läkare på enheten har skett löpande. Förbättringsarbetet stannade dock vid att endast beröra 
sjuksköterskor och undersköterskor, vilket kan ha påverkat uppfattningen om angelägenheten för 
förbättringsarbetet negativt. Detta kan också ha bidragit till att förändringstakten fick bromsas. Ellström 
och Hultman (2004) menar att vilken syn läkarna har på sin yrkesroll påverkar attityder till lärande och 
förändringsvilja. Av tradition deltar läkare ofta i utveckling av medicinsk kunskap, medan 
sjuksköterskor är mer aktiva i  utveckling av nya organisationsformer, vilket kan inverkas av olika 
invanda yrkesidentiteter. Ytterligare förklaringar till varför det kan vara svårt att involvera läkare i 
förbättringsarbete menar Bååthe och Norrbäck (2013) är att de sällan har sin anställning på en enhet, 
utan intar en konsulterande roll, samt att de kan sakna kunskaper om hur hälso-och sjukvårdssystemet 
fungerar. Detta ställer krav på chefer som måste förhålla sig till läkarnas behov av autonomi och 
samtidigt skapa förutsättningar och incitament för interprofessionell utveckling (Bååthe & Norrbäck, 
2013). 
 

Metoddiskussion studien av förbättringsarbetet 
Som studiemetod valdes fallstudie, vilket är lämpligt när det är just ett fenomen (personcentrerad vård) 
eller förändring (genomförande av förbättringsarbete) som ska undersökas (Yin, 2009).  Det finns inte 
en erkänd standard för att utvärdera personcentrering, flera kompletterande metoder behövs (Docteur 
& Coulter, 2012). Enkäten som användes valdes då den var validerad, reliabel och testad i svensk 
sjukvård. Enkäterna kunde besvara frågeställningarna om hur patienter och medarbetare påverkades 
efter införande av personcentrerad vård, då enkäten var framtagen för båda grupperna. Vid 
sammanställningen av patientenkäterna sågs dock ett bortfall på flera frågor och några patienter  
kommenterade att enkäten var svår att besvara. Möjligen passar enkäten bättre för patienter som vårdas 
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längre vårdtider. Valet av frågor och hur de formulerats behöver anpassas för att passa patienter som 
drabbats av akut sjukdom för första gången. Exklusionskriterier för att besvara enkäten var patienter 
som inte talade svenska eller med kognitiv svikt. Dessa grupper är särskilt utsatta och kan än mer behöva 
göras delaktiga i sin vård. Ett personcentrerat förhållningssätt kan troligen förbättra delaktigheten även 
för dessa patienter. Som nämnts tidigare var det just dessa grupper där de största vinsterna med PCV 
kunnat ses (Olsson et al, 2012). Enkäterna till medarbetarna delades ut i samband med 
reflektionstillfällen, så att medarbetarna skulle ges tid att fylla i den. Ett alternativ kunde ha varit att 
skicka ut den via mejl, men tidigare erfarenheter har visat att detta ofta ger en låg svarsfrekvens. Då 
materialet anses vara för litet gjordes inte beräkningar av om det fanns statistiskt säkerställda skillnader 
i resultaten. Inga uppgifter om patienterna samlades heller in, det går därför inte att säga om urvalen 
var jämförbara avseende kön, ålder, vårdtid och sjukvårdserfarenhet. Däremot möjliggjordes 
anonymitet, vilket kan ha bidragit till uppriktigheten i svaren. 
 
I denna studie genomfördes foksugruppsintervjuer med medarbetare, men det skulle givetvis varit 
intressant att även intervjuat patienter om deras tankar om delaktighet och hur de uppfattade 
förbättringsarbetet. Det skulle dock ha varit svårt för patienterna att jämföra förändringen över tid, 
eftersom de vårdas akut under ett vårdtillfälle. Det fanns inte heller någon möjlighet inom ramen för 
denna studie att nå patienterna efter utskrivning för att intervjua dem. Det fanns både för- och nackdelar 
med att författaren själv genomförde fokusgruppsintervjuerna. Dels var syftet väl känt och relevanta 
följdfrågor kunde därför ställas, och dels kunde kroppsspråk, mimik och tonläge på deltagarna 
observeras, vilket inte framgår i en transkriberad text. Det kan bidra till en ökad förståelse för materialet 
(Trost, 2010). Samtidigt kan det ha begränsat intervjudeltagarna att inte våga uttrycka sina eventuella 
negativa synpunkter. Stämningen under intervjuerna framstod dock som öppen och avslappnad, det 
uppfattades snarare som deltagarna ville passa på att berätta alla sina tankar kring ämnet. Under de två 
första intervjutillfällena fanns en utomstående observatör med som gav återkoppling efteråt på 
moderatorns och intervjudeltagarnas reaktioner. En av fokusgruppsintervjuerna hade endast två 
deltagare pga. ett oförutsett bortfall. Intervjun genomfördes ändå och det som framkom stämde väl 
överens med det som framkom i de andra två intervjuerna.  
 
För att diskutera trovärdigheten i kvalitativ forskning kan begreppen giltighet, tillförlitlighet, 
överförbarhet och delaktighet användas. Med giltighet menas hur sanna resultaten är, d.v.s. om de 
beskriver det som var representativt eller typiskt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För att uppnå 
giltighet genomfördes tre foksugruppsintervjuer med olika deltagare varje gång. Det fanns 
representation av både kvinnor och män, från olika åldersgrupper och olika lång yrkeserfarenhet. Inga 
nya aspekter framkom under den tredje intervjun vilket kan tolkas som att en mättnad var uppnådd.  
Innehållsanalysen lästes igenom av en utomstående kollega och av handledaren, vilket ledde till att en 
omarbetning gjordes efter första analysen för att få ett ytterligare djup i resultatet. För att ytterligare 
ge läsaren möjlighet att kunna bedöma giltigheten i analysen exemplifierades resultatet med citat från 
intervjuerna. Dessa hämtades från olika individer och från olika intervjutillfällen vilket gör att 
redovisningen gjorts utan selektivt urval. För att skapa transparens och tydlighet i analysprocessen har 
de olika stegen beskrivits noggrant i både metod- och resultatdelen.  
 
Tillförlitlighet innebär att ställningstaganden ska kunna verifieras löpande under hela analysprocessen 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Här kan nämnas att jag varit öppen med min förförståelse för 
både ämnet som diskuterades under fokusgruppsintervjuerna, samt med hur arbetet bedrivs på den 
aktuella vårdenheten. Jag hade ingen påverkan i vilka som deltog under intervjutillfällena. För att 
säkerställa att samma fokusområde studerades och att forskningsfrågan täcktes in under intervjuerna 
följdes frågeguiden som tagits fram. Detta underlättade också så att jag som moderator inte blandade in 
personliga synpunkter i diskussionen. Tillförlitligheten hade kunnat ökas ytterligare om det hade varit 
fler personer som genomfört analysarbetet, detta var dock inte praktiskt möjligt. Ett sätt att styrka 
tillförlitligheten är att visa att avgränsningen mellan olika kategorier är tydlig (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012). Att skapa kategorier och underkategorier var både en svår och tidskrävande process, 
då flera av koderna liknande varandra innehållsmässigt. Efter att ha läst intervjuerna flera gånger, 
grupperat om koder och prövat olika underkategorier och kategorier, framträdde till sist kategorier som 
uppfattades vara unika och som skiljde sig från varandra.  
 
Överförbarhet beskriver i vilken utsträckning resultaten kan överföras till andra grupper och miljöer 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Genom att metoden har beskrivits noggrant kan processen 
följas och bedömas av läsaren. I resultatet har också jämförelser gjorts med andra studier som kan 
bekräfta giltigheten i denna studie. Syftet med foksugruppsintervjuer är dock inte att kunna dra några 
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generella statistiskt underbyggda slutsatser om hela grupper, utan att kunna få en djupare förståelse av 
medarbetarnas tolkning av ett specifikt problemområde (Wibeck, 2010). 
 
Med delaktighet menas forskarens egen påverkan på datainsamlingen och vilken distans som hålls till 
materialet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Eftersom författaren själv varit facilitator i 
förbättringsarbetet är det ofrånkomligt att det kan ha funnits en påverkan, både under själva 
intervjuerna och i analysprocessen. För att undvika egna tolkningar gjordes återkoppling av vad som 
sades löpande under intervjuerna, så att en korrekt tolkning gjordes. Ett annat sätt att minska egen 
påverkan skulle kunna ha varit att låta någon annan person genomföra intervjuerna, detta var dock inte 
praktiskt genomförbart. 
 

Slutsatser 
Att förändra ett förhållningssätt behöver få ta tid. För att lyckas långsiktigt krävs ett stort engagemang 
från både medarbetare och ledning. Ett personcentrerat förhållningssätt kräver mer tid initialt av 
medarbetarna, t.ex. för att lyssna till  patientens berättelse. Chefen har en viktig roll för att skapa de 
förutsättningar som behövs i organisationen. Det är också ledningens ansvar att hålla värdegrunden 
levande och att stödja medarbetarna i att ständigt reflektera över sitt förhållningssätt och bemötande. 
Dessa dialoger behöver schemaläggas för att möjliggöras. Medarbetarna behöver också vara delaktiga i 
själva förbättringsarbetet för att bidra med idéer, mod och kunskaper. Det kan skapa motivation som i 
sin tur bidrar till utveckling av verksamheten. 
 
Patienterna behöver också förberedas på ett personcentrerat förhållningssätt. För detta krävs 
kontinuerlig information om vad de kan förvänta sig och vad vi som vårdpersonal förväntar oss av dem 
som patienter. Här gäller det att medarbetare är lyhörda på vilken nivå informationen ska ges, samt i 
vilken utsträckning varje unik patient önskar vara delaktig. Det är alltid medarbetarnas ansvar att skapa 
förutsättningar för och uppmuntra till patientdelaktighet. 
 
I inriktningsbeslutet om att införa personcentrerade arbetssätt skriver SKL (2015) om de stora 
utmaningar det innebär i den kliniska vardagen. Även om det finns forskning som visar på positiva 
effekter så behövs fler exempel på hur det kan implementeras. Denna uppsats kan vara ett bidrag i hur 
förbättringskunskap kan användas för att systematiskt testa vad som fungerar i den specifika kontexten. 
Modellen erbjuder ett teoretiskt stöd, praktiska verktyg och ett gemensamt språk som underlättar 
implementeringen. 
 

Implikationer för förbättringsarbete 
Lärdomar av detta förbättringsarbete kan nyttjas vid fortsatta initiativ inom akutsjukvården som syftar 
till att öka patienternas delaktighet. Förbättringsmodellen lämpar sig väl för att förändra ett 
förhållningssätt som personcentrerad vård innebär. Avgörande framgångsfaktorer är att alla 
medarbetare är involverade, att ledningen stödjer och uppmuntrar förbättringsarbetet och att rimliga 
resurser finns avseende tid, bemanning och kompetens. 
 

Förslag till fortsatt forskning 
Begreppet personcentrering har fått stor uppmärksamhet bland svenska sjukvårdens intressenter; i 
forskningen, av politiker, patientföreningar och fackförbund. Även om det kommer att dyka upp nya 
idéer och teorier så är patientdelaktighet en självklarhet i framtidens vård. För att lyckas med detta 
paradigmskifte behövs mer kunskap om hur införandet kan göras praktiskt. Det finns flera 
frågeställningar inom detta område som är utmanande och som vore spännande att göra ytterligare 
studier kring; Hur kan implementering ske interprofessionellt så att alla yrkesgrupper blir engagerade? 
Hur kan patienterna involveras i förbättringsarbetet inom akutsjukvården? Hur kan en hållbar 
förbättring av patientdelaktighet uppnås inom akutsjukvården?  
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Bilaga 2 
 

Förbättringsidéer som testades 
 

PDSA test ett: Ökad delaktighet för patienten under bedside-överlämning  
 
P: Vårdenheten hade sedan ett år tillbaka infört bedside-överlämning, som innebar att rapport mellan 
dag- och kvällspass skedde hos patienten. Detta var ett steg närmare att göra patienten delaktig, men 
fortfarande bjöds de inte in i samtalet utan var oftast en passiv åhörare. Den första förändringen 
innebar därför att göra patienten mer delaktig under bedside-överlämningen. Detta är utvärderat i 
flera studier och har visats både göra patienterna mer delaktiga och öka patientsäkerheten (Jeffs et al, 
2013; Kerr, Lu & McKinley, 2014; Lu, Kerr & McKinlay, 2013; McMurray, Chaboyer, Wallis, Johnson & 
Gehrke, 2011). Bedside-överlämningen var därför ett bra område att börja med för att skapa 
förutsättningar för en ökad patientdelaktighet. Omvårdnadsledare tillfrågade tio patienter efter 
överlämningen om de kände sig delaktiga i planeringen av sin vård, så mycket som de önskade 
(skattningsskala från 1-10). Tio sjuksköterskor tillfrågades om de uppfattade att patienten varit 
delaktig i planeringen i sin vård, så mycket som de trodde att patienten önskade (skattningsskala från 
1-10). Förbättringsteamet utvecklade mallen för bedside-överlämning genom att lägga till flera öppna 
frågor till patienten som skulle uppmuntra till delaktighet, t.ex. ”Vad är viktigast för dig just nu?”  
 
D: Förbättringsteamet testade den nya mallen för bedside-överlämning under två veckor. Notiser fördes 
om eventuella oförutsägbara händelser och feedback som kom spontant från deltagare i testet. 
 
S: Förbättringsteamet som deltog i testen tillfrågade de patienter och medarbetare som involverades 
samma frågor som före testet. En sammanställning av kommentarer och feedback gjordes. 
 
A: Efter flera justeringar i mallen för rapporten spreds den till hela arbetsgruppen genom förankring 
från förbättringsteamet. Fortsatta utvärderingar med patienter och medarbetare gjordes regelbundet 
veckovis. Ytterligare justeringar gjordes i mallen utifrån dessa. 
 
PDSA test två: Utveckla och testa en ny ankomstbedömning utifrån patientens egen berättelse 
 
P: Förbättringsteamet lämnade ut en enkät med fem frågor om delaktighet till tio patienter i samband 
med utskrivningen (med svarsalternativ utifrån en skattningsskala från 1-10). Sedan arbetades ett utkast 
fram för en ny ankomstbedömning med färre och fler öppna frågor. Detta utgjorde den s.k. 
patientberättelsen där patienten fritt skulle kunna få berätta varför hen sökte vård just nu, vilka 
förmågor och resurser som patienten hade och dennes förväntningar på vården (Ekman, 2014).  
Förbättringsteamet tog också fram en justerad journalmall för att dokumentera ankomstbedömningen 
utifrån patientens egen berättelse. 
 
D: Förbättringsteamet testade både den gamla befintliga och den nya ankomstbedömningen på några 
patienter under två veckor. Justeringar gjordes utifrån patienternas kommentarer. 
 
S: Patienterna fick lämna synpunkter på vad de tyckte om frågorna och jämföra vad de tyckte om de 
olika samtalen. På så sätt var patienterna delaktiga i utformandet av sin egen ankomstbedömning. 
Notiser fördes om eventuella oförutsägbara händelser och feedback som kom spontant från deltagare i 
testet.  
 
A: Flera justeringar av mallen för ankomstbedömningen gjordes innan den sedan spreds till hela 
arbetsgruppen genom förankring från förbättringsteamet. Fortsatta utvärderingar med patienter 
gjordes löpande genom att samma enkät som lämnades ut innan testet lämnades ut till tio patienter 
varje vecka. 
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Bilaga 3 

Utskrivningsenkät för att utvärdera detta vårdtillfälle 

Ringa in den siffra som bäst motsvarar vad du tycker från 1-10. 

1. Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett under din tid på 

avdelningen? 

                                                                

  

Nej, inte alls                   Ja, helt och hållet 

2. Anser du att personalen tillfrågat dig vad som är viktigt för dig under din tid på 

avdelningen? 

 

                                                                

  

Nej, inte alls                   Ja, helt och hållet 

3. Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du 

önskade?  

                                                               

  

Nej, inte alls                   Ja, helt och hållet 

 

4. Känner du dig delaktig i planeringen av din fortsatta vård?  

 

                                                                

  
Nej, inte alls                   Ja, helt och hållet 

 

5. Tyckte du att det var riktigt att skriva ut dig i dag? 

 

                                                                

  
Nej, inte alls                   Ja, helt och hållet 
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Fråga 
nr 

Påstående till patienterna 1) Helt 
annan åsikt 

2) Delvis 
annan åsikt 

3) Varken 
samma 
eller annan 
åsikt 

4) Delvis 
samma 
åsikt 

5) Helt 
samma 
åsikt  
 

Bortfall Medel 

Före 
(n=28) 

Efter 
(n=29) 

Före 
(n=28) 

Efter  
(n=29) 

Före 
(n=28) 

Efter  
(n=29) 

Före 
(n=28) 

Efter  
(n=29) 

Före 
(n=28) 

Efter  
(n=29) 

Före 
(n=28) 

Efter 
(n=29) 

Före 
(n=28) 

Efter 
(n=29)  

% % % % % % % % % % % % % % 
B01 Mina erfarenheter av 

sjukdomen har beaktats i 
vården 

4 0 4 0 0 10 32 38 61 48 0 3 4,4 4,4 

B02 Mina behov som krävt 
åtgärder har beaktats i vården 

4 0 0 3 4 10 25 14 64 72 4 0 4,5 4,6 

B03 Jag har ansvarat för vården så 
långt mina krafter räckt till 

0 0 7 10 11 17 21 17 57 55 4 0 4,3 4,2 

B04 Förändringarna i mitt 
tillstånd har beaktats i vården 

7 0 0 0 7 3 14 34 71 59 0 3 4,4 4,6 

B05 Min eventuella rädsla eller oro 
har beaktats i vården 

7 0 0 7 0 3 25 28 61 62 7 0 4,4 4,4 

B06 I vården har beaktats hur 
sjukdomen påverkat mig 

7 3 4 3 4 7 18 28 68 52 0 7 4,4 4,3 

B07 I vården har beaktats vad 
sjukdomen betyder för mig 

7 0 0 3 11 17 18 17 64 52 0 10 4,3 4,3 

B08 Mina dagliga aktiviteter (t.ex. 
arbete, hobbyer) har beaktats 
i vården 

11 10 0 3 29 24 11 10 39 34 11 17 3,8 3,7 

B09 Mina tidigare erfarenheter av 
sjukhusvistelse har beaktats i 
vården 

4 7 4 7 11 28 29 10 43 45 11 3 4,2 3,8 

B10 Min dagsrytm har beaktats 
under sjukhusvistelsen (t.ex. 
personlig hygien) 

7 7 0 7 11 21 25 21 57 45 0 0 4,3 3,9 

B11 Frågor i samband med mina 
levnadsvanor (t.ex. 
övertygelser i hälsofrågor) har 
beaktats i vården 

0 0 7 10 21 38 25 7 36 41 11 3 4,0 3,8 

B12 När jag önskat har min familj 
kunnat delta i vården 

4 0 0 3 21 10 21 17 46 59 7 10 4,2 4,5 

B13 Jag har följt erhållna 
vårdföreskrifter på sjukhuset 

4 0 0 0 0 3 14 3 79 83 4 10 4,7 4,9 

Enkät till patienter, Individual Care Scale                             Bilaga 4 
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Fråga  
nr 

Påstående till patienterna 1) Helt 
annan åsikt 

2) Delvis 
annan åsikt 

3) Varken 
samma 
eller annan 
åsikt 

4) Delvis 
samma 
åsikt 

5) Helt 
samma 
åsikt  
 

Bortfall Medel 

Före 
(n=28) 

Efter 
(n=29) 

Före 
(n=28) 

Efter  
(n=29) 

Före 
(n=28) 

Efter  
(n=29) 

Före 
(n=28) 

Efter  
(n=29) 

Före 
(n=28) 

Efter  
(n=29) 

Före 
(n=28) 

Efter 
(n=29) 

Före 
(n=28) 

Efter 
(n=29)  

% % % % % % % % % % % % % % 
B14 Sjukvårdarna har gett mig 

tillräckliga upplysningar  
om sjukdomen 

4 0 0 3 0 10 14 21 79 62 4 3 4,7 4,5 

B15 De önskemål jag framfört har 
beaktats i vården 

4 0 0 7 7 7 18 28 61 55 11 3 4,5 4,4 

B16 Jag har deltagit i 
beslutsfattande beträffande 
vården 

4 3 7 3 14 10 25 34 43 41 7 7 4,0 4,1 

B17 De åsikter jag framfört har 
beaktats i vården 

4 0 0 7 7 3 18 24 64 55 7 10 4,5 4,4 

B18 Jag har själv bestämt vilken 
tid jag sköter min  
personliga hygien 

4 3 0 0 11 14 14 7 68 76 4 0 4,5 4,5 

B19 Jag har kunnat fråga om allt 
jag vill veta om vården 

4 3 4 3 7 3 4 14 79 72 4 3 4,6 4,5 

 Medelvärde av samtliga frågor             4,3 4,3 
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Fråga 
nr 

Påstående till 
medarbetarna 
 
I vårdarbetet… 

1) Helt 
annan 
åsikt 

2) Delvis 
annan 
åsikt 

3) Varken 
samma 
eller annan 
åsikt 

4) Delvis 
samma 
åsikt 

5) Helt 
samma 
åsikt  
 

Bortfall Medel 

Före 
(n=17) 

Efter 
(n=19) 

Före 
(n=17) 

Efter  
(n=19) 

Före 
(n=17) 

Efter  
(n=19) 

Före 
(n=17) 

Efter  
(n=19) 

Före 
(n=17) 

Efter 
(n=19)  

Före 
(n=17) 

Efter 
(n=19)  

Före 
(n=17) 

Efter  
(n=19) 

% % % % % % % % % % % %   
B01 tog jag patienternas känslor om 

sjukdomen och hälsotillståndet 
i beaktande. 

0 
 

0 
 

0 0 6 0 35 47 59 53 0 0 4,5 4,5 

B02 tog jag patienternas behov som 
krävde vård och omsorg i 
beaktande. 

0 0 0 0 0 0 59 47 41 53 0 0 4,4 4,5 

B03 tog patienterna ansvar för sin 
vård så långt de förmådde. 

0 0 6 11 47 32 29 42 24 16 0 0 3,6 3,6 

B04 tog jag i beaktande hur 
patienterna mådde. 

0 0 0 0 6 5 18 21 82 74 0 0 4,7 4,7 

B05 tog jag patienternas rädsla och 
oro i beaktande. 

0 0 0 0 6 0 35 47 59 53 0 0 4,5 4,5 

B06 Tog jag i beaktande hur 
sjukdomen och hälsotillståndet 
påverkade patienterna. 

0 0 0 5 12 5 53 37 35 53 0 0 4,2 4,4 

B07 tog jag i beaktande vad 
sjukdomen och hälsotillståndet 
innebar för patienterna. 

0 0 0 0 24 21 41 47 35 32 0 0 4,1 4,1 

B08 tog jag patienternas 
vardagsrutiner (t ex  arbete och 
fritid) i beaktande. 

0 0 6 16 71 58 24 16 0 11 0 0 3,2 3,2 

B09 tog jag patienternas tidigare 
sjukhuserfarenhet i beaktande. 

0 5 18 5 35 58 41 26 6 5 0 0 3,4 3,2 

B10 tog jag patienternas vanor och 
rutiner (t ex personlig hygien) i 
beaktande. 

0 0 0 5 29 26 47 47 24 21 0 0 3,9 3,8 

B11 tog familjen del i vården av 
patienten om patienten så 
önskade. 

6 0 12 0 35 21 29 42 18 32 0 5 3,4 4,1 

B12 försäkrade jag mig om att 
patienterna förstod givna 
instruktioner. 

0 0 0 0 12 0 47 37 41 58 0 5 4,3 4,6 

Enkät till medarbetare, Individual Care Scale nurse version         Bilaga 5 
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Fråga  
nr 

Påstående till 
medarbetarna 
 
I vårdarbetet… 

1) Helt 
annan 
åsikt 

2) Delvis 
annan 
åsikt 

3) Varken 
samma 
eller annan 
åsikt 

4) Delvis 
samma 
åsikt 

5) Helt 
samma 
åsikt  
 

Bortfall Medel 

Före 
(n=17) 

Efter 
(n=19) 

Före 
(n=17) 

Efter  
(n=19) 

Före 
(n=17) 

Efter  
(n=19) 

Före 
(n=17) 

Efter  
(n=19) 

Före 
(n=17) 

Efter 
(n=19)  

Före 
(n=17) 

Efter 
(n=19)  

Före 
(n=17) 

Efter  
(n=19) 

% % % % % % % % % % % %   
B13 gav jag patienterna tillräcklig 

information om sjukdomen och 
hälsotillståndet. 

0 0 0 0 12 16 65 47 24 26 0 11 4,1 4,1 

B14 tog jag patienternas önskemål 
om vården i beaktande. 

0 0 6 0 24 5 47 53 24 37 0 5 3,9 4,3 

B15 tog patienterna del i besluten 
om sin vård. 

6 0 12 11 53 32 12 47 18 11 0 0 3,2 3,6 

B16 tog jag i beaktande de åsikter 
patienterna uttryckte om 
vården. 

0 0 6 0 6 16 59 37 29 47 0 0 4,1 4,3 

B17 hade patienterna möjlighet att 
själv bestämma när de önskade 
tvätta sig. 

12 0 12 16 18 32 29 21 29 32 0 0 3,5 3,7 

 Medelvärde av samtliga frågor             4,1 
 

4,1 
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Bilaga 6 

Foksugruppsintervjuer med medarbetare 
 
Introduktion 
Beskrivning av syftet med intervjun, tidsram på en timme, ljudinspelning, min roll som samtalsledare, 

se till att alla kommer till tals, påtala vikten av att inte föra vidare vad som sägs under samtalet. 

Öppningsfrågor  
Vi har ju gjort två st. PDSA under senaste månaderna, kommer ni ihåg vad dessa handlade om? 

Introduktionsfrågor till ämnet 
Kan ni ge exempel på vad personcentrerad vård kan innebära? Kan ni ge exempel på när ni arbetat 

personcentrerat? 

Nyckelfrågor 
Har patienternas delaktighet påverkats av ett personcentrerat arbetssätt? I så fall, hur? 

Vilka eventuella hinder har ni sett med att arbeta personcentrerat? 

Vilka eventuella möjligheter har ni sett med att arbeta personcentrerat? 

Hur är er uppfattning av att arbeta i förbättringsprojekt som metod? 

Vad har fungerat bra/mindre bra med att arbeta i förbättringsprojekt om personcentrerad vård? 

Vad är viktigt att tänka på för att kunna sprida personcentrerat arbetssätt till andra verksamheter? 

Avslutande frågor 

Är det något mer ni vill berätta om? Är det något vi har missat? Är det någon som vill lägga till 

någonting? 

Underlättande följdfrågor 

Kan du utveckla… 

På vilket sätt… 

Vad kände du… 

Vad menar du… 
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Bilaga 7 

Balanserade mått avseende medelvårdtider, återinläggningar och andel 

patienter som kunde skrivas ut till sitt hem 
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