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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att beskriva patientens upplevelse av information, möjlighet till 

delaktighet och personalens bemötande under vårdtiden. Syftet var vidare att beskriva hur 

viktiga patienten ansåg dessa faktorer vara. Studien var en deskriptiv tvärsnittsstudie med 

kvantitativ ansats. Populationen bestod av patienter över 18 år som vårdats på en utvald 

medicinavdelning i mellansverige under en period år 2004. Urvalet bestod av 100 utvalda 

patienter (n=100). Formuläret ”Kvalitet ur patientens perspektiv” (KUPP) har använts som 

mätinstrument. En övergripande bedömning av vårdens olika dimensioner har gjorts, här med 

fokus på de faktorer som ingår i dimensionen Identitetsorienterat förhållningssätt – 

information, delaktighet och bemötande. Resultatet har presenterats i form av ett åtgärdsindex 

utifrån begreppen: Bristande kvalitet, Balans låg, Balans hög och Övergod kvalitet där 

resultaten visade totalt för dimensionen Identitetsorienterat förhållningssätt Bristande 

Kvalitet 15 %, Balans Låg 25 %, Balans Hög 45 % och Övergod Kvalitet 15 %. Resultatet 

visade vidare att patienterna på den aktuella avdelningen upplevde ett positivt bemötande och 

ett bemötande med respekt. Angående påståenden gällande informationen erhölls en del 

positiva resultat, bäst resultat totalt erhöll ”information om avdelningens rutiner” medan 

”egenvård, hur jag bäst kan sköta mig” samt ”vilken sjuksköterska som var ansvarig för 

omvårdnaden” erhöll sämre resultat. Det som erhöll det sämsta resultatet var upplevelsen av 

delaktighet med en låg procentuell andel på Övergod Kvalitet och en hög procent på 

Bristande Kvalitet.  
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Abstract 
 
The aim of this study was to describe the patient’s experience of information, possibility to 

participate and the care receiving from the staff during the care time. The aim was also to 

describe how important these factors were from the patient’s point of view. The study was a 

descriptive cross sectional study with quantitative approach. The population consisted of 

patient’s aged 18 and over who had been treated on a selected medicine ward in the middle of 

Sweden during a period of year 2004. The sample consisted of 100 selected patients (n=100). 

The questionnaire “Ouality from the patient’s perspective” has been used as measuring 

instrument. A comprehensive assessment of the different dimensions of care has been done, 

with focus on the factors which are included in the dimension “Identity oriented conduct”  - 

information, participation and care receiving. The result presented in the form of a measure 

index from the concepts: Deficient quality, Balance low, Balance high and Excessive quality 

showed for the dimension “Identity oriented conduct” deficient quality 15 %, balance low 25 

%, balance high 45 % and excessive quality 15 %. The result did also show that the patients 

experienced a positive care receiving and was treated with respect. Regarding the statements 

about information the best result was concerning “information about the ward routines” while 

“how I can best take care of my self” and “which nurse who was responsible for the care” got 

bad result. The worst result was found concerning the experience of participation with a low 

percentage share on excessive quality and a high per cent on deficient quality.  

 

 

Keywords: Patient perspective, quality of care, Information giving, Participation, Care 

receving.  
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 INTRODUKTION 

God etisk omvårdnad  
Ett centralt mål med vården är att patienterna ska kunna uppleva ett gott bemötande där han 

eller hon känner sig trygga och delaktiga i de vårdhandlingar de utsätts för. Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) har formulerat denna målsättning på följande sätt: 

 

”Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilde människans värdighet”. 

 

Målsättningen formuleras vidare: 
  

”Att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patienternas behov av trygghet 

i vården och behandlingen, bygga på respekt för patienternas självbestämmande 

och integritet samt främja goda kontakter mellan patienterna och personalen. 

Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i 

samråd med patienterna” (Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763). 

 
Denna målsättning kännetecknas av att personalen förstår patienterna och bekräftar 

patienterna som unika levande människor med resurser och förmåga att bestämma över sitt 

eget liv. Vårdpersonalen bör respektera patienternas personlighet likväl deras personliga 

vanor i olika vårdsituationer. Personalen bör också tänka på hur patienterna upplever det att 

vara sjuk, hur sjukdomen kommer att påverka patienternas dagliga liv och att sjukdomen och 

omvårdnaden kan upplevas som ett hot mot den egna integriteten (Randers & Mattiasson, 

2004).  

 

Att värna om patienternas integritet har enligt Andersson (1996) definierats på följande sätt:  

 

• ”Respekt för patienten som person innebär att patienten skall bemötas utifrån en 

fysisk, psykisk, social och existentiell människosyn där patientens upplevelse av 

sjukdom och dess konsekvenser i livssituationen alltid beaktas och där patienten så 

långt det är möjligt görs delaktig i planering av vård och behandling.” 

 



• ”Lyhördhet för människors olikhet innebär att den enskilda människans värderingar 

och önskemål så långt det är möjligt skall ligga till grund för planering och 

genomförande av vård.” 
 

• ”Lyhördhet för människors sårbarhet innebär att den enskilda människans 

upplevelse av sjukdom som skada på integriteten, helheten, samt en känsla av intrång i 

den personliga sfären alltid skall beaktas.” (Andersson, 1996) 
 

Deltagande och information 
Andersson (1996) menar att patienterna så långt det är möjligt har rätt att själva bestämma i 

vården enligt sina egna personliga värderingar och önskningar. Denna rätt till delaktighet 

förutsätter att vårdpersonalen lyssnar och tar hänsyn till patienternas egna upplevelser av sin 

situation. Informationen till patienterna ska även ges på ett sådant sätt så att han eller hon 

förstår. Om patienterna ej kan fatta ett beslut på egen hand skall ändå patienternas värderingar 

och önskemål respekteras och ligga till grund för beslut så långt detta är möjligt (Andersson, 

1996). 

 

Johansson, Oléni och Fridlund (2002) har i likhet med Andersson (1996) bland annat visat att 

delaktighet och information är betydelsefullt för patienterna (Johansson et al, 2002). Enligt 

Henderson (2003) är delaktighet och information till patienterna inte alltid en självklarhet. En 

del sjuksköterskor vill inte dela med sig av sin kunskap och därmed ej heller uppmuntra 

patienterna till deltagande. Det sätt varpå informationen ges, både när det gäller vilken 

information de ger till patienterna samt hur de uttrycker sig är också av betydelse (Henderson, 

2003). En annan studie har visat vikten av att som vårdpersonal vara ärlig och sanningsenlig 

vid informationsgivning till patienterna. Denna studie gällde kommunikation mellan 

sjuksköterskor och äldre patienter, där det kunde påvisas att sjuksköterskorna valde att ta över 

kontrollen och välja vilken information de gav till patienterna. (Tuckett, 2005). Ytterligare en 

studie har visat att patienternas behov av information ej uppfylls av den information som de 

får av personalen (Suhonen, Nenonen, Laukka & Valimaki, 2005). 
 

En kvalitativ studie (Davidsson & Mills 2005) har visat att patienter med cancer erfor det som 

viktigt att bli informerade om resultat från provtagningar oavsett om det var negativa eller 

positiva sådana då rädslan för det okända upplevdes som mest outhärdligt. Det var en stor  



hjälp att få svar på funderingar och frågor för att stilla sin oro angående sjukdomen. Samma 

studie visade att om personalen undanhöll information som informanterna visste om, 

angående till exempel diagnos, så kunde patienterna känna av detta genom att läsa av 

personalens kroppsspråk. De förstod att något var fel när ingen bland personalen sökte 

ögonkontakt (Davidsson & Mills, 2005). 

 

Även Attree (2001) påvisade att en god vård för patienterna var att få känna sig delaktiga, att 

få veta vad som skulle hända samt att de fick förklaring på sina frågor. Detta upplevdes som 

viktigt (Attree, 2001).  
 

Patienter och personal har inte alltid samma uppfattning om vad som är den bästa vården. 

Detta har sin grund i två olika upplevelsevärldar, en patientvärld och en personalvärld. 

Patientvärlden eller patientperspektivet behövs för att ge en kompletterande bild av vad en 

god vård är (Söderlund, 1998). Christopher och Hegedus (2000) har undersökt hur patienter 

och personal rankar god vård samt icke god vård. Studien visade att både personal och 

patienter var överens om fem viktiga områden för en god vård. Dessa var: 

 

• Att personalen bemötte patienterna som en person. 

• Att personalen respekterade patienternas rättigheter. 

• Att personalen var ärliga mot patienterna.  

• Att personalen var lugna och underlättade patienternas rädsla.  

• Att personalen hjälpte patienterna genom svåra erfarenheter. 

 

De var också överens om att icke god vård var: 

• Stressad personal 

• Otrevligt och irriterat bemötande från personalen. 

 

Det fanns dock skillnader i synsätt som berörde andra områden, t ex att sjuksköterskorna 

ansåg individualiserad vård och sjukdomens påverkan på patienternas dagliga liv som viktiga 

punkter vilket inte patienterna ansåg vara lika viktigt. Skillnader fanns också angående icke 

god vård. Patienterna angav som tredje sämsta alternativ: brister hos personalen när det gäller 

att lyssna på anhöriga, medan sjuksköterskorna däremot angav bristande information 

angående undersökningar som tredje sämsta alternativ (Christopher & Hegedus, 2000).  



Bemötande 
Ett gott bemötande mellan patienterna och personalen har visat sig vara en viktig del av en 

god vård oavsett vårdform och vilka personalkategorier som är inblandade (Croona, 2003). 

För patienterna innebär en god vård bland annat att bli respekterad som individ i en relation 

med lagom distans av respekt, kompetens och av medkänsla (Halldórsdóttir, 1996). Detta 

borde vara en självklarhet, men i dagens sjukvård förekommer brister i detta avseende 

(Croona, 2003). Snellman (2001) har diskuterat det autentiska mötet utifrån Martin Bubers 

relationsfilosofi. Detta möte mellan personalen och patienterna skall karaktäriseras av 

ömsesidighet, acceptans och bekräftelse. Ömsesidighet är ett nyckelbegrepp i Bubers filosofi 

och anger kvaliteten på relationen. Ett bra vårdmöte, det vill säga mötet mellan patienterna 

och personalen karaktäriseras av Bubers modifierade Jag – Du - relation. För att kunna träda 

in i en Jag – Du - relation måste personalen ha en förmåga att engagera sig i andra människor 

samt en vilja att möta patienterna. Inklusion är ytterligare en förmåga hos personalen som 

möjliggör en Jag – Du - relation. Inklusionen skyddar den andra personens oberoende och 

bevarar det som är annorlunda hos den andre (Snellman, 2001). Enligt detta tankesätt är det 

nödvändigt att vårdaren tar hänsyn till och möter patienterna som den person han eller hon är. 

Genom att låta patienterna berätta om sig själv för en vårdare som lyssnar, skapas möjligheter 

för en dialog och även möjlighet till personlig närvaro där en Jag – Du - relation kan uppnås i 

vårdmötet. (Snellman, 2001, Nagano, 2000).  
 

Attree (2001) har också understrukit vikten av tvåvägskommunikation som förutsätter ett 

samspel mellan patienterna och personalen. Att personalen spontant kom in för att förhöra sig 

om hur patienterna mår, lite småprat och skämt uppskattades mycket av patienterna (Attree, 

2001). I ytterligare en studie ansåg sjuksköterskorna att en god relation präglades av att 

personalen kände att de kunde agera naturligt, som bra medmänniskor, men med bibehållet 

professionellt förhållningssätt, så att de även uppmärksammade patienternas behov och 

känslor. Detta kunde då leda till ett bra möte mellan patienterna och personalen trots yttre 

påverkande faktorer som till exempel stress och tidsbrist (Holst, Sparrman & Berglund, 2003).  

 

Att både vårdpersonalen och patienterna ser både sig själva och den andre som subjekt vilka 

har resurser, förpliktelser och rättigheter och ansvar för varandra kan leda till en Jag - Du - 

relation, ett så kallat dialogiskt förhållande. Ett möte mellan ett Jag och ett Du präglas av 

tolerans, sympati och respekt för varandras integritet (Runquist & Barbosa da Silva, 2000). 

Hellström (1999) talar om dialogmedicinen där målet med dialogen är att uppnå ett 



samförstånd och att personalen kan förstå patienternas sjukdomsupplevelse och på så vis 

hjälpa patienterna att finna mening i sin sjukdomsupplevelse (Hellström, 1999).  

 

Teoretisk referensram 

Dessa aspekter har fört tankarna till Martin Bubers dialogfilosofi (Buber, 1994, 2000) och 

Paulo Freires pedagogiska grundsyn (Freire, 1972). 

 

Freire (1972) talar om dialogen som en existentiell nödvändighet, vilken innebär att de som 

utför dialogen gemensamt handlar och reflekterar med ödmjukhet mot varandra – en 

problemformulerad undervisning. Freire (1972) menar här att det är inte enbart läraren som 

undervisar utan läraren blir själv undervisad av eleven. Tillsammans i denna process sker en 

utveckling eller växt (Freire, 1972). I ett vårdmöte kan detta ses som att personalen ej bara för 

över sin kunskap och information till patienten utan att personalen också får kunskap och 

information om patienten, vilket kan leda till en ömsesidig förståelse. 

 

I en Jag – Du - relation, ett subjekt – subjekt förhållande som kännetecknas av ömsesidighet 

och bekräftelse, framträder individen som en person, ett verkligt Jag i personligt engagerade 

möten genom att träda i relation till andra personer (Buber, 1994). Genom att acceptera den 

andra människan med respekt för just den han eller hon är, kan en ömsesidighet utvecklas och 

det mellanmänskliga kan uppstå i ett äkta samtal. Motsatsen till detta är en person som 

förmedlar, ”deponerar”, sitt tyckande och kunnande till en annan person – tämjande 

undervisning (Freire, 1972). Detta talar också Buber (2000) om, att andra människors 

tänkesätt, sinnelag och livsstil kan påverkas genom att den ena parten påtvingar den andre sin 

åsikt och attityd vilket hämmar samspelet i relationen (Buber, 2000).  
 

Total ömsesidighet kan inte alltid uppnås i ett vårdmöte på grund av vårdarens professionalitet 

och uppgift. Även patienternas sjukdomstillstånd kan påverka (Snellman, 2001). Därför 

behövs det både en Jag – Du - relation och en Jag – Det – relation. Men för att skapa ett 

samförstånd så behövs den personliga relationen som bas. Buber menade också att utan Det 

kan människan inte leva, men den som lever med endast Det är ingen människa (Hellström, 

1999).  
 



Kvalitet ur patientens perspektiv, KUPP 

För att uppnå en helhetssyn i vården så behövs patienternas perspektiv på vad som är viktigt 

för honom eller henne. Tanken med föreliggande studie var att undersöka hur patienterna 

upplevt kvaliteten på vården. För att mäta detta var tanken med denna studie att undersöka 

vilka vårdhandlingar patienter sagt sig ha fått och hur viktiga dessa vårdhandlingar 

uppfattades av patienterna. För att fånga in dessa två aspekter, det vill säga, vad patienterna 

faktiskt erfarit (upplevd realitet) och patienternas uppfattning om aktuell vårdhandling 

(subjektiv betydelse) har mätinstrumentet ”Kvalitet Ur Patientens Perspektiv” (KUPP) 

använts (Wilde, Larsson, Larsson & Starrin, 1998). 

 

I KUPP har vårdkvalitet definierats utifrån följande fyra dimensioner; medicinsk teknisk 

kompetens, fysiska och tekniska förutsättningar, sociokulturell atmosfär och 

identitetsorienterat förhållningssätt (Wilde et al, 1998). De två första dimensionerna handlar 

om att personalen skall ha en bra medicinsk och teknisk kompetens och att det finns bra 

fysiska och tekniska förutsättningar. Detta är viktigt för patienternas trygghet och 

välbefinnande. I den sociokulturella atmosfären berörs social samvaro, möjlighet till 

avskildhet samt patienternas möjligheter till påverkan på vårdrutinerna (Wilde et al, 1998). 

Tyngdpunkten i denna studie kommer att ligga på den fjärde dimensionen identitetsorienterat 

förhållningssätt som innefattar faktorerna information, delaktighet och bemötande. Denna 

dimension handlar om ömsesidig förståelse, om samarbetsklimat samt om vikten av att 

personalen bemöter patienterna som en unik person ett subjekt (Wilde et al, 1998).  
 

För att utvärdera kvaliteten på vården ur patientens perspektiv har det tidigare gjorts ett antal 

studier med hjälp av KUPP formuläret. Resultat som framkommit i en studie där patienter 

värderat ambulanssjukvården är att de flesta patienterna var mycket nöjda med bemötandet 

från personalen, men när det gällde delaktigheten uppmättes sämre resultat (Bugevall-Ekdahl, 

2000). Liknande resultat uppvisar ytterligare en studie gällande utvärdering av 

ambulanssjukvård, bäst resultat erhöll ett positivt bemötande med respekt samt att patienterna 

upplevde att de fick uppriktiga svar på sina frågor. Lägst resultat erhöll information om 

undersökningar och behandlingar (Forsberg, 2001).  

 

Vid utvärderingar av vårdkvaliteten vid olika vårdavdelningar har följande resultat 

framkommit, patienterna var mycket tillfredställda med personalens positiva och respektfulla 



 bemötande samt att de fick uppriktiga svar på sina frågor och upplevde att de togs på allvar 

(Wilde, Larsson, Grönbeck, Wallmo, Jarneman, Johansson, Konradsson-Ekman & Nilsson, 

1995, Wilde, Larsson, Sandberg, Göhlin, Engström, Frykholm-Olsson & Rudérus, 1995, 

Wilde, Larsson, Eilard, Svensson, Johansson, Berggren & Johansson, 1995).  
 

Minst tillfredställda var de med läkarnas/personalens intresse för deras sociala situation och 

livsåskådning (Wilde et al, 1995, Wilde et al, 1995, Wilde et al, 1995). Låga resultat 

uppmättes också angående delaktighet i den medicinska vården (Wilde et al, 1995, Wilde et 

al, 1995) information om hur avdelningen fungerar, samt läkarnas engagemang (Wilde et al, 

1995).  

 

I ytterligare två studier gällande kvaliteten på vården gjorda vid olika mottagningar framkom 

följande resultat. Patienterna var mest tillfredställda med ett respektfullt och positivt 

bemötande och bli tagen på allvar samt vilken personal som var ansvarig för vården. De var 

mindre nöjda med information om eventuell orsak till deras besvär samt möjlighet till 

deltagande i beslut om undersökningar och behandlingar (Wilde, Larsson, Enochsson, Nilsson 

& Sandberg, 1995). Högsta värden i den andra studien uppmättes angående upplevelsen av att 

bli bemött med respekt och bli tagen på allvar samt att få uppriktiga och ärliga svar på sina 

frågor. Lägre värden uppmättes angående upplevelsen att personalen visade intresse för 

patienternas sociala situation (Hellberg, Wilde, Larsson & Nilsson, 1993).  
 

Problemformulering 

Enligt tidigare gjorda studier så kan det konstateras att det finns två aspekter att ta i beaktande 

vad gäller vårdens utformning, ett patientperspektiv och ett perspektiv utifrån vårdpersonalens 

sätt att se. Detta innebär att patienter och personal inte alltid upplever samma områden som 

viktiga vilket visar att det är viktigt att uppmärksamma patienternas upplevelse av vården. För 

att uppnå en bättre kvalité och helhet på vården behövs patienternas perspektiv på vad som är 

viktigt för just henne eller honom. Resultatet av denna studie kan möjligen bidra till just detta 

och även en kvalitetsutveckling av vården på den aktuella kliniken där studien genomförts. 
 



Syfte och frågeställningar 
 
Studien hade till syfte att beskriva patientens upplevelse av information, möjlighet till 

delaktighet och personalens bemötande under vårdtiden. Syftet var vidare att beskriva hur 

viktiga patienten ansåg dessa faktorer vara och på så sätt få fram hur de upplevt kvaliteten på 

vården. 

 

1. Hur upplevde patienterna omvårdnadens kvalitet avseende information?  

 

2. Hur upplevde patienterna omvårdnadens kvalitet avseende delaktighet?  

 

3. Hur upplevde patienterna omvårdnadens kvalitet avseende personalens bemötande? 

 
METOD 
 

Design 
Detta var en deskriptiv tvärsnittstudie med en kvantitativ ansats. 
 

Population och urval  
Populationen bestod av samtliga patienter som vårdats på en utvald medicinavdelning i 

mellansverige under en period år 2004. Datainsamlingen startade 2004-03-15 och avslutades 

2004-11-17 med ett uppehåll mellan 2004-06-07 t.o.m. 2004-07-26.  För att delta i studien 

skulle patienterna uppfylla följande inklusionskriterier: 

 

• Vara >18 år  

• Ha vårdats >48 timmar på aktuell vårdavdelning. 

• Vara orienterade till tid, rum och person. 

• Kunna tala och förstå svenska. 

• Vara möjliga att skrivas ut till det egna hemmet. 

 

 

 



Svårt sjuka patienter som efter vårdtiden på avdelningen vårdades i hemmet med hjälp av 

Medicinskt Omfattande Hemsjukvård ingick ej i studien. 

 

Totalt skrevs 568 patienter ut från den aktuella vårdavdelningen under 

datainsamlingsperioden. Av dessa uppfyllde 345 patienter ej inklusionskriterierna. 

Återstående 223 tillfrågades om intresse att ingå i studien. Av de tillfrågade patienterna 

svarade 60 nej och 63 svarade inte alls på förfrågan. Hundra patienter svarade ja och fick 

formulär hemskickade till hemmet varav 78 besvarade formuläret (Tabell 1).  
 

Tabell 1. Redovisning av population, bortfall och slutgiltigt urval. 

  

Antal i absoluta tal 

 

Typ av bortfall 

Population 568  

Exkluderade 345  

Tillfrågades om deltagande 223  

Ej svarat 63 Externt 

Svarat nej 60 Externt 

Svarat ja 100 (n=100)  

Besvarat formuläret 78 av 223  

Svarsfrekvens 35%  

 

 

Av deltagande patienter var 42 % män (n=32) och 58 % kvinnor (n=45) kvinnor med 

medelvärde för ålder lika med 63 år (range 20-91 år), varav samtliga utom en var av svensk 

nationalitet. Knappt hälften 44 % (n=33) hade folkskola eller grundskola, 33 % (n=25) 

yrkesskola eller gymnasium och 23 % (n=17) hade högskola eller universitet som 

utbildningsbakgrund. En tredjedel 30 % (n=23) sa sig vara yrkesarbetande, en patient uppgav 

studier som sysselsättning och resterande 69 % (n=53) angav annat som svarsalternativ. 

Majoriteten 72 % (n=54) var sammanboende och resterande 28 % (n=21) levde ensamma. Av 

det totala antalet patienter var flertalet 96 % (n=72) inlagda akut. Resterande 3 var inlagda via 

väntelista. Vårdtidens längd varierade m= ca 5.7 dygn (range 2- >10 dygn), varav 43 % 

(n=33) vårdats mellan 4-6 dygn och en fjärdedel skrevs ut efter 2-3 dygn.  

 

Ett visst internt bortfall (n= 1-5 patienter) förekom vid besvarande av bakgrundsvariablerna, 

så även vid besvarande av frågorna som redovisas i resultatdelen.  
 



Mätinstrument/datainsamlingsmetod 

Studien har utförts med hjälp av formuläret ”Kvalitet Ur Patientens Perspektiv” (KUPP), som 

utarbetats av Wilde et al, (1998) utifrån en studie gjord på en infektionsklinik vid ett sjukhus i 

Mellansverige (Wilde, Starrin, Larsson & Larsson, 1993). Formuläret har utarbetats från en 

teoretiskt empiriskt grundad modell och har utvecklats och prövats (Larsson & Wilde, 1995, 

Larsson, Wilde Larsson & Munck, 1998) och anses vara ett väl beprövat instrument med god 

reabilitet och validitet (Wilde et al, 1998, Wilde Larsson, Larsson, Larsson & Starrin, 2001). 

Formuläret har fram till våren 2001 besvarats av cirka 60 000 personer (Wilde Larsson et al, 

2001). KUPP –formuläret tar upp både upplevd realitet och subjektiv betydelse för varje 

enskilt påstående och dimension (se sida 6 angående de fyra dimensionerna). Resultatet visar 

vad patienterna upplever att de erfarit under vårdtiden samt hur stor betydelse de olika 

påståenden som dimensionerna beskriver har för patienterna, (Wilde et al, 1998). 

 

Patienterna kunde i detta fall till exempel ange hur de erfarit informationen om medicinska 

behandlingar (upplevd realitet) och hur viktigt han eller hon ansåg detta vara (subjektiv 

betydelse) genom att kryssa för aktuellt alternativ. I de formulär som patienterna erhöll var ej 

alternativen numrerade, detta presenteras i ett exempel här för att visa hur betydelsescore (se 

s.10) värderas vid en sammanställning.  

 

Varje faktor mäts med ett antal delpåståenden. Totalt består formuläret av 80 påståenden, 

samt 8 frågor som berör bakgrundsvariabler. Avslutningsvis ingick två öppna frågor som har 

till syfte att beskriva det som patienterna är speciellt nöjd med samt att patienterna fritt kan ge 

förslag på vad som kan förbättras (bilaga V).  

 

Denna studie fokuserar på dimensionen Identitetsorienterat förhållningssätt och presenterar 

endast de data som berör faktorerna information, delaktighet och bemötande, samt de två 

öppna frågorna och 8 frågor som berör bakgrundsvariablerna. 
 

Genom en beräkning av patienternas svar på påståenden om upplevd realitet och subjektiv 

betydelse erhålls ett resultat i form av ett personligt kvalitetsindex på varje påstående. Högsta 

personliga kvalitetsindex erhålls när patienterna avger de högsta värdena på både upplevd 

realitet och subjektiv betydelse. Lägsta personliga kvalitetsindex erhålls om patienterna avger 

det lägsta värdet på upplevd realitet och det högsta på subjektiv betydelse, (Wilde et al, 1998).  

 



Här presenteras ett exempel på hur kvalitetsindex räknas ut: 

Jag fick tillfredställande information om medicinska behandlingar så att jag förstod varför de skulle genomföras 

och hur de skulle gå till: 

 

Så här var det för mig:   Så här betydelsefullt var det för mig: 

(upplevd realitetsscore)   (subjektiv betydelsescore) 

4. Stämmer precis   4. Av allra största betydelse 

3. Stämmer ganska bra   3. Av stor betydelse 

2. Stämmer något så när   2. Av liten betydelse 

1. Stämmer inte alls   1. Av ingen betydelse 

    Ej aktuellt   

 

Formeln lyder: 

Subjektiv betydelsescore (1-4) x (2x upplevd realitetsscore (1-4) – subjektiv betydelsescore). 

 

Om patienterna besvarat frågorna med 4 respektive 4 följer: 

4x (2x 4-4) = 16 

 

Om patienterna besvarar frågorna med 1 respektive 4 blir motsvarade resultat:  

4x (2x 1-4) = - 8 

 

Med denna formel kan det personliga kvalitetsindexet således variera från – 8 (lägsta kvalitet) 

till 16 (högsta kvalitet). 

 

Ett problem med personligt kvalitetsindex är att om det förkommer ett större internt bortfall så 

uppstår problem vid beräkningen av medelvärdet i den aktuella faktorn. Med hjälp av 

programmet KUPPIT erhålls resultatet numera av ett åtgärdsindex utifrån begreppen: 

Bristande kvalitet, Balans låg, Balans hög, Övergod kvalitet. Detta åtgärdsindex ger en 

sammanvägd svarsbild på gruppnivå. Utifrån personligt kvalitetsindex så skulle Bristande 

kvalitet kunna jämföras med sämsta personliga kvalitetsindex och Övergod kvalitet med 

högsta personliga kvalitetsindex. En övergripande bedömning av vårdens olika dimensioner 

har gjorts, här med fokus på varje faktor som ingår i dimensionen Identitetsorienterat 

förhållningssätt (Wilde et al, 2001).  

 



Beräkningen av åtgärdsindexet görs i två steg. Patientgruppens medelvärde på varje fråga 

beräknas först, såväl subjektiv betydelse som upplevd realitet. Med hjälp av dessa 

medelvärden beräknas därefter själva åtgärdsindexet. Ett grovt riktmärke för tolkning av 

åtgärdsindexet är:  

 

• Färre än 10 % på bristande kvalitet – inga åtgärder. 

• 10-14% på bristande kvalitet – kvalitetsförbättrande åtgärder bör vidtas. 

• 15 % eller mer på bristande kvalitet – kvalitetsförbättrande åtgärder bör ges hög 

prioritet.  

(Wilde et al, 2001).  

 

Åtgärdsindexet har idag utvecklats ytterligare och till hösten kommer ett nytt KUPPIT 

program med ett sjugradigt åtgärdsindex som är mer nyanserat (Wilde Larsson & Larsson, 

2005). 
 

Statistisk bearbetning 

Resultatet har sammanställts med hjälp av programmet KUPPIT (2003.04) licensierad till: 

Falu Lasarett (051029-061028). KUPPIT programmet räknar ut ett medelresultat på de frågor 

som ingår i faktorn eller dimensionen. Resultatet presenteras med hjälp av deskriptiv statistik 

(Polit & Hungler, 1999). Svaren på de öppna frågorna har kategoriserats och kvantifierats 

enligt en innehållsanalytisk modell (Burnard, 1996). 
 

Forskningsetiska överväganden 

Etiskt tillstånd har sökts och godkänts hos Högskolan Dalarnas forskningsetiska nämnd då 

studien berör patienter som är en sårbar grupp. Tillstånd för att genomföra studien har även 

inhämtats hos berörd verksamhetschef (bilaga I) samt att avdelningschefen har fått 

information om studien (bilaga II). 
 



Tillvägagångssätt  

Patienterna tillfrågades och informerades muntligt och/eller skriftligt om eventuellt 

deltagande i studien på avdelningen i samband med utskrivningen. Detta utfördes av den 

ansvariga för studien. Om patienten var intresserad fick han eller hon ett informationsbrev 

med sig hem. De patienter som skrevs ut då ansvarig för studien ej var på plats fick 

informationsbrevet hemskickat. I detta brev framgick det att det var frivilligt att deltaga och 

att patienterna hade rätt att när som helst avbryta studien, och att ett avbrytande ej innebar 

några negativa följder för deras fortsatta vård. Namn och telefonnummer till ansvarig för 

studien fanns med i brevet så att patienterna kunde ta kontakt vid eventuella frågor. 

Patienterna garanterades också konfidentialitet (bilaga III). 

 

Tillsammans med informationsbrevet fick patienterna en skriftlig förfrågan (bilaga IV) om 

deltagande i studien och ett frankerat svarskuvert. Efter erhållet skriftligt samtycke skickades 

ett frågeformulär (Bilaga V) hem till patienterna. Detta genomfördes av ansvarig för studien.  
 

Full anonymitet gick ej att uppnå på grund av att de formulär som skickades registrerades på 

en lista, för att veta vilka patienter som fått ett formulär. Detta gjordes för att undvika att en 

patient fick flera formulär då det är vanligt att patienter återkommer med jämna mellanrum till 

den aktuella avdelningen. Formulären kodades med ett nummer som användes för att pricka 

av inkomna svar. Några påminnelser skickades inte då ansvarig för studien var medveten om 

att flera av dem som inte svarat, sannolikt varit förhindrade att svara på grund av försämring 

av sin sjukdom. Det kändes då inte etiskt korrekt att skicka några påminnelser.  

 

Namn och adresslistor, kodnycklar och frågeformulär förvarades åtskilda och det var enbart 

ansvarig för studien som hade tillgång till detta material. Resultatet har också presenterats i 

form av tabeller och figurer där det inte är möjligt att identifiera enskilda personer. Efter det 

att datainsamlingen var avslutad förstördes namn och adresslistor och kodnycklar och annat 

material arkiverades i ett låst arkiv enligt arkivlagen efter det att studien avslutats. 
 



RESULTAT 
 

Patienternas upplevelse av kvaliteten angående informationen. 

 
Tabell 2. Upplevd realitet och faktisk betydelse vad gäller information uttryckt i åtgärdsindex. 
Informationskällor n *** 

 

Bristande 

Kvalitet 

Balans 

Låg 

Balans 

Hög 

Övergod 

Kvalitet 

Avdelningens rutiner:  

(*n UR=73, **n SB=72) 

69 10 % 17 % 52 % 20 % 

Medicinska undersökningar och  

provtagningar: 

(*n UR=74, **n SB=71) 

68 16 % 26 % 37 % 21 % 

Medicinska behandlingar: 

(*n UR=72, **n SB=71) 

67 21 % 25 % 40 % 13 % 

Ordinerade läkemedel: 

(*n UR=73, **n SB=71) 

67 22 % 18 % 39 % 21 % 

Resultat av medicinska undersökningar och 

provtagningar: 

(*n UR=72, **n SB=70) 

67 21 % 37 % 30 % 12 % 

Resultat av medicinska behandlingar: 

(*n UR=68, **n SB=67) 

63 14 % 33 % 40 % 13 % 

Egenvård ”hur jag bäst kan sköta mig”: 

(*n UR=62, **n SB=68) 

59 34 % 14 % 47 % 5 % 

Ansvarig läkare: 

(*n UR=69, **n SB=72) 

67 16 % 34 % 33 % 16 % 

Ansvarig sjuksköterska: 

(*n UR=66, **n SB=72) 

64 33 % 19 % 42 % 6 % 

*n UR = antalet respondenter som rapporterat upplevd realitet för påståendet. 

**n SB = antalet respondenter som rapporterat subjektiv betydelse för påståendet. 

***n = antalet respondenter som rapporterat både upplevd realitet samt subjektiv betydelse för påståendet. 

 

Information om medicinska undersökningar (övergod kvalitet 21 %) samt ordination av 

läkemedel (övergod kvalitet 21 %) erhöll det högsta åtgärdsindexet. Nästan lika högt resultat 

rapporterades för påståendet om avdelningens rutiner (övergod kvalitet 20 %). Lägst 

åtgärdsindex erhöll information om egenvård ”hur jag bäst kan sköta mig” (övergod kvalitet 5 

%) samt vilken sjuksköterska som var ansvarig för omvårdnaden (övergod kvalitet 6 %).  
 



Patienternas upplevelse av kvaliteten angående delaktighet i 
omvårdnaden.  
 
 
Tabell 3. Upplevd realitet och faktisk betydelse av delaktighet uttryckt i åtgärdsindex. 
Delaktighet i omvårdnaden 
 

n *** Bristande
Kvalitet 

Balans 
Låg 

Balans  
Hög 

Övergod 
Kvalitet 

Möjlighet att diskutera och delta i beslut när 

det gällde min medicinska vård: 

(*n UR=66, **n SB=73) 

63 29 % 8 % 59 % 5 % 

Möjlighet att diskutera och delta i beslut när det 

gällde min personliga omvårdnad: 

(*n UR=59, **n SB=72) 

57 19 % 12 % 65 % 4 % 

Mina kunskaper om mina besvär/min sjukdom 

beaktades: 

(*n UR=66, **n SB=72) 

64 16 % 44 % 31 % 9 % 

*n UR = antalet respondenter som rapporterat upplevd realitet för påståendet. 

**n SB = antalet respondenter som rapporterat subjektiv betydelse för påståendet. 

***n = antalet respondenter som rapporterat både upplevd realitet samt subjektiv betydelse för påståendet. 

 

Det högsta åtgärdsindexet erhöll patienternas upplevelse av ”mina kunskaper om mina 

besvär/min sjukdom beaktades” (övergod kvalitet 9 %). Lägre värde gav patienternas 

upplevelse av möjligheten att diskutera och delta i beslut angående min personliga 

omvårdnad” (övergod kvalitet 4 %) samt ”möjlighet att diskutera och delta i beslut när det 

gäller min medicinska vård” (övergod kvalitet 5 %). När det gäller möjligheten att diskutera 

och delta i beslut angående patientens medicinska vård erhöll detta påstående högst procent på 

bristande kvalitet (29 %).  



Patienternas upplevelse av kvaliteten angående bemötandet från 
sjuksköterskor och undersköterskor. 
 
 
Tabell 4. Upplevd realitet och faktisk betydelse vad gäller bemötandet från sjuksköterskor och undersköterskor 
uttryckt i åtgärdsindex. 
 
Sjuksköterskorna och 
undersköterskorna: 

n *** Bristande 
Kvalitet 

Balans  
Låg 

Balans  
Hög 

Övergod
Kvalitet 

Bemötte mig med respekt: 

(*n UR=75, **n SB=71) 

70 10 % 24 % 40 % 26 % 

Bemötte mig positivt: 

(*n UR=76, **n SB=71) 

71 7 % 21 % 46 % 25 % 

Var personliga i kontakten med mig: 

(*n UR=73, **n SB=72) 

70 7 % 31% 47 % 14 % 

Verkade ge mig uppriktiga svar på mina frågor: 

(*n UR=74, **n SB=71) 

71 13 % 30 % 41 % 17 % 

Verkade förstå hur jag upplevde min 

situation: 

(*n UR=72, **n SB=70) 

68  
 
6 % 

 
 
46 % 

 
 
34 % 

 
 
15 % 

Visade engagemang, ”brydde sig om mig”: 

(*n UR=70, **n SB=69) 

66 8 % 33 % 45 % 14 % 

Visade intresse för mina hemförhållanden: 

(*n UR=50, **n SB=65) 

48 17 % 23 % 52 % 8 %  

Visade medkänsla när jag hade det besvärligt, t ex 

vid oro och smärta: 

(*n UR=57, **n SB=68) 

54 7 % 33 % 41 % 19 % 

Bemötte mina anhöriga och vänner positivt: 

(*n UR=76, **n SB=71) 

52 6 % 29 % 40 % 25 % 

*n UR = antalet respondenter som rapporterat upplevd realitet för påståendet. 

**n SB = antalet respondenter som rapporterat subjektiv betydelse för påståendet. 

***n = antalet respondenter som rapporterat både upplevd realitet samt subjektiv betydelse för påståendet. 

 

Bemötande från sjuksköterskor och undersköterskor visade ett övervägande positivt resultat. 

Upplevelsen av att personalen bemötte patienterna med respekt erhöll det högsta värdet 

(övergod kvalitet 26 %). Påståendena ”bemötte mig positivt samt ”bemötte mina anhöriga och 

vänner positivt” erhöll ett nästan lika högt värde (övergod kvalitet 25 %). Intresset för 

patienternas hemförhållanden erhöll det lägsta värdet på övergod kvalitet (8 %) samt högsta 

värdet på bristande kvalitet (17 %). 
 



Patienternas upplevelse av kvaliteten angående bemötandet från 
läkarna. 
 

Tabell 5. Upplevd realitet och faktisk betydelse vad gäller bemötande från läkarna uttryckt i åtgärdsindex. 
 
Läkarna 

n *** Bristande
Kvalitet 

Balans 
Låg 

Balans  
Hög 

Övergod
Kvalitet 

Bemötte mig med respekt: 

(*n UR=73, **n SB=68) 

67 10 % 15 % 52 % 22 % 

Bemötte mig positivt: 

(*n UR=73, **n SB=69) 

68 13 % 13 % 51 % 22  % 

Var personliga i kontakten med mig: 

(*n UR=72, **n SB=69) 

68 13 % 18 % 49 % 21 % 

Verkade ge mig uppriktiga svar på mina frågor: 

(*n UR=72, **n SB=69) 

68 15 % 16 % 56 % 13 % 

Verkade förstå hur jag upplevde min situation: 

(*n UR=72, **n SB=69) 

67 16 % 30 % 34 % 19 % 

Visade engagemang ”brydde sig om mig”: 

(*n UR=70, **n SB=66) 

64 12 % 17 % 47 % 23 % 

Visade intresse för mina hemförhållanden: 

(*n UR=49, **n SB=63) 

47 17 % 11 % 64 % 9 % 

Visade medkänsla när jag hade det besvärligt, t ex 

vid oro och smärta: 

(*n UR=58, **n SB=65) 

52 19 % 37 % 35 % 10 % 

Bemötte mina anhöriga och vänner positivt: 

(*n UR=51, **n SB=62) 

46 15 % 24 % 4 % 20 % 

*n UR = antalet respondenter som rapporterat upplevd realitet för påståendet. 

**n SB = antalet respondenter som rapporterat subjektiv betydelse för påståendet. 

***n = antalet respondenter som rapporterat både upplevd realitet samt subjektiv betydelse för påståendet. 

 

Högsta värde erhöll upplevelsen av att läkarna ”visade engagemang”, ”brydde sig om mig” 

(övergod kvalitet 23 %). Upplevelsen av att läkarna bemötte patienterna positivt och med 

respekt (övergod kvalitet 22 %) samt ”var personliga i kontakten med mig” (övergod kvalitet 

21 %) värderades också högt. Lägsta värdet på övergod kvalitet erhöll ”visade intresse för 

mina hemförhållanden” (9 %) samt ”visade medkänsla när jag hade det besvärligt, t ex vid oro 

och smärta” (10 %).  
 

 

 

 



Sammantaget visade resultatet för dimensionen ”Identitetsorienterat förhållningssätt” att 

bristande kvalitet och övergod kvalitet fick lika resultat procentuellt, medan balans hög erhöll 

ett högre värde än balans låg. Tillsammans erhöll balans hög och övergod kvalitet ett högre 

procentuellt värde (tabell 5). 

 
Tabell 5. Åtgärdsindexen för dimensionen ”Identitetsorienterat förhållningssätt”. 

Bristande Kvalitet: 15 %.  

 

Balans Låg: 25 %. 

Balans Hög: 45 %. 

 

Övergod Kvalitet: 15 %. 

 

Balans hög och Övergod kvalitet visade sammanlagt 60 %, Balans Låg och Bristande Kvalitet 

erhöll då tillsammans 40 %.  

 
 

Resultat avseende svar på de ”öppna” frågorna 

Det här var jag speciellt nöjd med 
 
Totalt svarade 47 (n=47/100) respondenter på denna fråga, varav en del angivit mer än ett 

uttalande.  Därav har totalt 55 uttalanden kategoriserats. 
 

Personalen (n=24) 

De flesta svaren på vad respondenterna var speciellt nöjda med var allmänt positiva omdömen 

om personalen samt stämningen på avdelningen. Respondenterna ansåg att personalen var 

”toppen”, trevliga, alltid positiva och inga sura miner. 

 

”Personalen var toppen. Dom är väldigt mån om sina patienter! Avdelningen är fin och 

stämningen är på topp”. 

 

”Personalens trevliga sätt. Inga sura miner utan alltid glada och positiva. Helst vill jag 

slippa ligga på lasarett men om jag blir sjuk igen vill jag ligga på denna avdelning”. 

 



”En imponerande välskött avdelning. Personalens vältrimmade samarbete, stora 

uppmärksamhet av patientens behov, aldrig sinande tålamod, ständigt vänliga, breda 

kunskaper om sitt arbete. En otroligt glad och lättsam stämning som alla har glädje av”. 
 

Bemötande (n=14) 

När det gäller bemötandet så var det totalt 10 av respondenterna som specifikt angav att de 

blivit positivt bemötta. 

 

”Jag är mycket tacksam över det goda bemötandet jag fick av både läkare och sköterskor och 

annan personal. Tack så hemskt mycket”. 

 

”Att alla är så snälla och trevliga och god mat och god vård. Man är ju lite skabbig men blir 

ju bra bemött i alla fall”. 

 

Det goda förtroendeingivande bemötandet från både läkare och övrig personal”. 

 

Läkarnas engagemang (n=7) 

Läkarnas engagemang och att de tog sig tid och lyssnade var ett antal respondenter speciellt 

nöjda med.  

 

”Att läkarna alltid tar mig på allvar och alltid ordnar med undersökningar vid minsta 

misstanke att något inte står rätt till.” 
 

”Doktorns engagemang och vilja att lyssna på mig. Han har på alla vis försökt att hitta en 

lösning på mitt smärtproblem”. 

 

”Läkarens arrangemang med att leta efter orsaken till sjukdomarna”. 

 

Ytterligare positiva åsikter som framkom (n=10) berörde miljön som t ex enskilt rum och 

maten. 



Förslag till förbättringar  
Totalt svarade 34 (n=34/100) respondenter på denna fråga, varav en del angett flera förslag till 

förbättringar. Därav har totalt 37 uttalanden kategoriserats. 
 

Miljön (n=22) 
 
De flesta respondenterna ansåg att miljön på avdelningen kunde förbättras till exempel de 

stora salarna, sängarna och platsbristen. 

 
”Jag låg på en sal för 6 personer. Det fanns senila människor som sov om dagarna och 

jagade råttor till 04.30, en natt somnade jag 05.00. Vi var två personer som var mentalt friska 

så fanns det svårt sjuka med svåra smärtor, det var synd om alla. Men jag ifrågasätter den 

sammansättning av patienter i samma sal.” 

 

”Inga sexpatienters salar, lätt att störa andra och själv bli störd.” ”Enkelrum absolut ett 

önskemål.”  

 
”Beträffande sängen, kände ofta att madrassen hade ”gropar” i ryggen. Kuddarna ofta 

oanvändbara”.  

 
”Jag låg i korridoren första tiden och kunde inte sova pga. alla störningar. När jag senare 

lades in på sal gick allt bra.” 
 

Information (n=9) 
 
När det gäller informationen till patienterna så fanns det en del synpunkter att förbättra.  
 
”Läkarna borde ha mera tid för patienten för att svara på frågor och funderingar man har, 

framförallt inför hemresan. När man kommer hem och huvudet är fullt av obesvarade frågor 

så mår man inte bra.” 

 
”Personalen måste ha samma rutiner om allt! Mer information till anhöriga om vad som 

gäller bl a vid patients isolering t ex bäddning, städning, måltider, duschning. Gärna en pärm 

på varje rum. En pärm kan man läsa om och om igen. Det tar tid att ta in all info man får, allt 

fastnar inte på en gång.” 

 



”En del av provtagningen som sker på avd har någon dags eller dagars 

laboratoriefördröjning och resultaten av dessa prover når sällan patienten.” 
 
Medicinsk vård (n=3) 
 
Tre av respondenterna hade synpunkter på den medicinska vården och säkerheten.  
 
”Jag tyckte att det tog lite lång tid innan jag fick smärtlindring efter det att jag kom in akut till 

lasarettet. Jag är opererad två gånger förut för Chron och vet att smärtorna ger sig med 

smärtlindring.” 

 
”Upprepade fel i medicinutdelningen råkade jag ut för. Nu upptäckte jag det själv, men för 

den som inte gör det………”          ”Lär biträden och undersköterskor att byta stomi.” 

 

Resterande respondenter (n=3) som svarat på denna fråga hade inga synpunkter på vad som 

kunde förbättras. 

 

DISKUSSION 
 

Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med denna studie var att beskriva patienternas upplevelse av information, möjlighet till 

delaktighet och personalens bemötande under vårdtiden på en medicinsk vårdavdelning. 

Syftet var vidare att beskriva hur viktiga patienterna ansåg dessa faktorer vara. Totalt så erhöll 

dimensionen ”Identitetsorienterat förhållningssätt” där faktorerna information, delaktighet och 

bemötande ingår åtgärdsindexen balans hög 45 %, övergod kvalitet 15 %, bristande kvalitet 

15 % och slutligen balans låg 25 %. Tillsammans erhöll åtgärdsindexen balans hög och 

övergod kvalitet ett högre värde procentuellt (45 % respektive 15 %) i jämförelse med 

bristande kvalitet och balans låg (15 % respektive 25 %). 
 

Påståenden avseende informationen så visade ”information om medicinska undersökningar” 

samt ”ordination av läkemedel” det högsta åtgärdsindexet med 21 % för övergod kvalitet. 

Lägsta värde visade påståendena, ”egenvård, hur jag bäst kan sköta mig” samt ”vilken 

sjuksköterska som var ansvarig för omvårdnaden” med 5 % respektive 6 % för övergod 

kvalitet.  

 



Det högsta värdet avseende patienternas upplevelse och subjektiva betydelse av delaktighet 

visade påståendet ”mina kunskaper om mina besvär/min sjukdom beaktades” med 9 % på 

övergod kvalitet. Totalt erhöll delaktighet ett lågt värde för övergod kvalitet och således ingen 

hög övergod kvalitet. Lägst värde visade påståendet ”möjlighet att diskutera och delta i beslut 

när det gäller min personliga omvårdnad” med 4 % på övergod kvalitet.  När det gäller 

möjligheten att diskutera och delta i beslut angående sin medicinska vård erhöll detta 

påstående högst procent på bristande kvalitet (29 %).  
 

Bemötande från sjuksköterskor, undersköterskor och läkare erhöll ett övervägande positivt resultat. För 

sjuksköterskornas del erhöll påståendet ”bemötte mig med respekt” högsta värdet (övergod kvalitet 26 %) och 

för läkarna var motsvarande påstående högst ”visade engagemang och brydde sig om mig”(övergod kvalitet 23 

%). Intresset för patientens hemförhållanden visade det lägsta värdet på övergod kvalitet både hos 

sjuksköterskor, undersköterskor och läkare (8 % respektive 9 %)  

 

Resultatdiskussion 
 
Information  
En bra information är betydelsefullt för patienterna, och skall ges på ett sådant sätt att han 

eller hon förstår (Andersson, 1996, Hendersson, 2003). Detta har även Johansson, Oléni och 

Fridlund (2002) påvisat. Uppsatsförfattarens studie visade varierande resultat beroende på 

vilken information som givits eller ej. ”Information om avdelningens rutiner” visade högst 

resultat totalt på balans hög och övergod kvalitet samt ”information om medicinska 

undersökningar och provtagningar” erhöll högst värde på övergod kvalitet. I andra studier har 

det påvisats sämre resultat när det gäller dessa aspekter (Forsberg, 2001, Wilde et al, 1995).  
 

När det gällde information om ”resultat av medicinska undersökningar och provtagningar” 

kunde brister påvisas i aktuell studie. Synpunkter som framkom var att patienterna upplevde 

att det var lång väntetid på provsvar och resultat på medicinska undersökningar samt att de 

ibland ej fick några svar överhuvudtaget. Tidsbrist verkar vara en orsak till att patienterna 

upplevde att de ej erhöll tillräckligt med information. Att komma hem med många obesvarade 

frågor leder i många fall till att patienten ej mår bra. Även Suhonen et al, (2005) har visat att 

patienternas behov av information ej uppfylls av den information som ges av personalen. Det  

 

 



är av stor vikt för patienterna att få en ärlig och sanningsenlig information (Tuckett, 2005). 

”Rädslan för det okända kan upplevas som outhärdligt” (citat ur Davidsson & Mills, 2005). 

Däremot om patienterna får svar på sina funderingar, oavsett om det är positivt eller negativt 

gör stor skillnad för patienternas välbefinnande (Davidsson & Mills, 2005). Vid tidigare 

kvalitetsutvärderingar har bra resultat påvisats när det gäller upplevelsen att få uppriktiga svar 

på sina frågor (Forsberg, 2001, Hellberg et al, 1993).  
 

I uppsatsförfattarens studie visade ”information om vem den ansvariga sjuksköterskan var 

samt information om ”egenvård, hur jag bäst kan sköta mig” lägst värde på övergod kvalitet 

och högst värde på bristande kvalitet vilket talar för brister. Detta visar att patienterna 

upplevde dessa påståenden som viktiga men otillräckligt tillfredställda av personalen. 

Däremot har en tidigare studie påvisat att patienterna upplevt en god kvalitet när det gäller 

information om ansvarig personal (Wilde et al, 1995). Freire (1972) talar om dialogen som en 

existentiell nödvändighet, ett gemensamt handlande och ödmjukhet mot varandra – en 

problemformulerad undervisning. I vårdmötet kan detta ses som att personalen ej bara för 

över sin kunskap och information till patienterna utan att personalen också får kunskap och 

information om patienterna. Om personalen i denna studie handlat med mera ödmjukhet och 

lyssnat på patienterna hade kanske resultatet blivit bättre även hos de påståenden där brister 

nu kan påvisas. Söderlund (1998) som har påvisat att patienter och personal inte alltid har 

samma uppfattning om vad som är den bästa vården har understrukit vikten av att lyssna på 

den enskilde patienten för att även få in patientperspektivet. 
 

Delaktighet 
Patienterna har så långt det är möjligt rätten att själv bestämma i vården enligt sina egna 

personliga värderingar och önskningar, (Andersson, 1996). Detta säger även Hälso- och 

sjukvårdslagen som uttrycker det så, att vården skall vara av god kvalitet och tillgodose 

patienternas behov av trygghet i vården och behandlingen samt bygga på respekt för 

patienternas självbestämmande och integritet. Vården skall så långt det är möjligt utföras och 

genomföras i samråd med patienterna (Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763). Resultatet i 

uppsatsförfattarens studie visar att delaktighet totalt erhöll låga resultat på övergod kvalitet 

och högre på bristande kvalitet vilket visar brister på den aktuella avdelningen. Detta har 

bekräftas av tidigare studier som också påvisat låga resultat när det gäller delaktighet 

(Bugevall-Ekdahl, 2000, Wilde et al, 1995, Wilde et al, 1995, Wilde et al, 1995). I aktuell  



studie visade påståendena angående patienternas upplevelse av möjligheten att diskutera och 

delta i beslut när det gäller deras personliga omvårdnad påvisade balans hög och övergod 

kvalitet tillsammans det högsta resultatet. Det lägsta resultatet på balans hög och övergod 

kvalitet tillsammans erhöll patienternas upplevelse av hur personalen beaktade deras 

kunskaper om deras sjukdom och besvär. Men det framkom också några positiva 

kommentarer på de öppna frågorna angående upplevelsen av att läkarna tog dem på allvar och 

lyssnade och på alla sätt försökte att hitta en lösning på patienternas besvär.  
 

Det är betydelsefullt för patienterna att ha rätt till deltagande, vilket Johansson, Oléni och 

Fridlund (2002) har påvisat. Men detta är inte alltid en självklarhet. En del sjuksköterskor vill 

inte dela med sig av sin kunskap och därmed inte heller uppmuntra patienterna till delaktighet. 

(Hendersson, 2003). För att uppnå en bra relation och dialog så att patienterna upplever att de 

har rätt till delaktighet så bör man enligt Freire (1972) möta patienterna med ödmjukhet och 

acceptera den andra människan med respekt för just den han eller hon är, samt ge patienterna 

möjlighet till ett gemensamt handlande. Att personalen tillsammans med patienterna i en 

process utbyter kunskap och information, (problemformulerad undervisning) leder enligt 

Freires filosofi till en utveckling i mötet. 
 

En god etisk omvårdnad kännetecknas av att personalen förstår patienterna och bekräftar 

patienterna som unika levande människor med resurser och förmåga att bestämma över sitt 

eget liv. Personalen bör respektera patienternas personlighet och likväl hans eller hennes 

personliga vanor i olika vårdsituationer, (Randers & Mattiasson, 2004). Att detta inte alltid 

uppnås vilket föreliggande studie visat kanske beror på okunskap hos personalen, stressad 

personal eller tidsbrist vilket egentligen inte borde förekomma. Men i dagens verklighet 

förekommer tyvärr tidsbrist på grund av hög vårdtyngd och överbeläggningar vilket gör det 

oundvikligt att personalen blir stressad. 
  

Bemötande 
En viktig del av en god vård är ett gott bemötande till patienterna från personalen oavsett 

vilken vårdform och vilka personalkategorier som är inblandade (Croona, 2003). En god vård 

för patienterna innebär att bli respekterad som en individ i en relation med lagom distans av 

respekt, kompetens och medkänsla (Halldórsdóttir, 1996). Ett positivt och respektfullt 

bemötande har tidigare uppmätts med bra resultat i flera andra studier som har utvärderat  



patienters upplevelse av vårdkvaliteten (Bugevall-Ekdahl, 2000, Forsberg, 2001, Hellberg et 

al, 1993, Wilde et al, 1995, Wilde et al, 1995, Wilde et al, 1995, Wilde et al, 1995). Detta kan 

bekräftas med resultatet från föreliggande studie som även här var övervägande positivt. När 

det gäller sjuksköterskorna blev det bästa resultatet på balans hög och övergod kvalitet att 

patienterna upplevde att de blev positivt bemötta. Motsvarande när det gäller läkarna så erhöll 

totalt balans hög och övergod kvalitet det bästa resultatet på att patienterna upplevde att de 

blev bemötta med respekt. Högsta värde på övergod kvalitet visade upplevelsen att 

sjuksköterskorna bemötte patienterna med respekt men ett positivt bemötande både till 

patienterna och anhöriga erhöll i det närmaste lika höga värden. Läkarna erhöll högst värde på 

övergod kvalitet när det gällde visat engagemang och att de brydde sig om patienterna. I en 

annan studie har däremot låga resultat påvisats då det gäller upplevelsen av läkarnas 

engagemang (Wilde et al, 1995).  
 

Brister som framkom i uppsatsförfattarens studie var att patienterna upplevde att både 

sjuksköterskor och läkare visade dåligt intresse för deras hemförhållanden. Detta har även 

framkommit i andra studier (Hellberg et al, 1993, Wilde et al, 1995, Wilde et al, 1995, Wilde 

et al, 1995). Sämre resultat totalt för balans hög och övergod kvalitet påvisades även i aktuell 

studie när det gällde sjuksköterskans förståelse för hur patienterna upplevde sin situation och 

läkarnas medkänsla för när patienterna hade det besvärligt som till exempel vid oro och 

smärta.  
 

Ett bra vårdmöte det vill säga mötet mellan patienter och personal karaktäriseras av Bubers 

modifierade Jag – Du relation. En förmåga hos personalen att engagera sig i andra människor 

och en vilja att möta patienterna, att skydda patienternas oberoende och bevara det som är 

annorlunda hos patienterna (Snellman 2001). Buber (1994) beskriver detta som ett personligt 

engagerat möte där individen framträder som en person, ett verkligt Jag, genom att träda i 

relation till andra personer (Buber, 1994). Kommentarer som framkom i föreliggande studie 

var positiva. Patienterna var tacksamma för det goda bemötandet de fått. Någon upplevde 

också ett förtroendegivande bemötande från både läkare och annan personal. Någon uttryckte 

också att trots att man är ”lite skabbig” så upplevdes ett bra bemötande. Att uppleva sig som 

”skabbig” ska naturligtvis inte ha någon betydelse men detta var patientens upplevelse. Några 

av patienterna nämnde specifikt läkarnas engagemang och att de tog sig tid lyssna. De 

upplevde att läkarna tog dem på allvar och alltid ordnade med undersökningar. På alla vis 

försökte de hitta en lösning på patienternas problem. Detta överensstämmer då med ett bra 



vårdmöte, en förmåga att engagera sig i patienterna och en vilja att lyssna på och möta 

patienterna. Attree (2001) har påvisat att patienterna uppskattar att personalen spontant 

kommer in och hör efter hur patienterna mår, småpratar och skämtar lite. Sjuksköterskor 

upplever också att det är viktigt att få en bra relation till patienterna (Holst, Sparrman & 

Berglund, 2003).  Kommentarer som framkom i föreliggande studie var att ”personalen var 

toppen” och även att ”stämningen var på topp”. Ytterligare kommentarer var ”inga sura miner 

utan alltid glada och positiva”, ”en otroligt glad och lättsam stämning som alla har glädje av”. 

Detta bekräftar att patienterna uppskattar småprat, lättsam stämning och en bra relation till 

personalen. 

Metoddiskussion 
 
Datainsamlingen pågick 2004-06-07 t.o.m. 2004-11-17 med ett uppehåll mellan 2004-06-07 

t.o.m. 2004-07-26. Detta kan uppfattas som en lång period, men var nödvändig för att samla 

in de 100 respondenter som deltog i studien. Uppehållet gjordes på grund av att ansvarig för 

studien inte fanns på plats under denna period och det inte fungerade att annan personal tog 

över ansvaret för insamling av respondenter. Totalt skrevs det ut 568 patienter under 

datainsamlingsperioden och 345 av dessa patienter kunde inte inkluderas huvudsakligen för 

att många patienter återkom regelbundet till den aktuella vårdavdelningen och redan var 

rekryterade till studien vid ett tidigare vårdtillfälle.  

 

Extern validitet 
De 223 inkluderade patienterna fick muntlig och skriftlig information i samband med 

utskrivningen av ansvarig för studien. Alla fick dock inte muntlig information vilket berodde 

på att de patienter som skrevs ut då ansvarig inte fanns på plats endast erhöll skriftlig 

information och förfrågan hemskickad. Detta på grund av att det inte fanns möjlighet att 

annan personal tog över ansvaret. Om detta påverkat resultatet är osäkert. Det kanske är en 

nackdel att få muntlig information också då det kan vara svårare att tacka nej till deltagande, 

patienten kan känna en skyldighet att tacka ja trots tydlig information om att det är frivilligt 

att delta. Vilket som är mest fördelaktigt är svårt att säga. Ansvarig för studien kan eventuellt 

också ha påverkat respondenterna även om denna ej varit medveten om detta.  
 

Risk för systematiskt bortfall förekommer förmodligen och kan diskuteras. Men enligt 

sammanställningen av bakgrundsvariablerna påvisas en variationsvidd i variabeln ålder (range  



20-91 år) vilket kan anses täcka in en bredd när det gäller ålder på patienterna. De olika 

patientgrupperna representerades också med en jämn fördelning. Så deltagandet kan nog 

anses vara representativt för den aktuella avdelningen där studien genomfördes.  

 

Av totalt 223 inkluderade patienterna svarade 60 patienter nej till deltagande och 63 patienter 

svarade ej alls på förfrågan om deltagande.  Av de totalt 100 patienter som svarade ja på 

förfrågan om deltagande besvarade 78 patienter enkäten vilket är en relativt bra svarsfrekvens. 

Å andra sidan om bortfallet räknas på de 223 som uppfyllde inklusionskriterierna blir 

svarsfrekvensen låg (35 %). Med ett så pass stort externt bortfall är det naturligtvis svårt att 

generalisera resultatet. Dock kan resultatet av denna studie ge en liten uppfattning om hur 

vården uppfattas gällande de faktorer som undersökts på den aktuella avdelningen. 

 

Intern validitet 
Mätinstrumentet KUPP (kvalitet ur patientens perspektiv) användes i studien. Detta 

instrument är ett väl beprövat och validerat instrument (Wilde et al, 1998). Nackdelarna med 

detta instrument kan vara att det består av många påståenden och kan kännas tungt att 

besvara. Detta har visat sig i denna studie, vid besvarande av bakgrundsvariablerna 

förekommer ett visst internt bortfall av varierande grad (n= 1-5 patienter). Vid besvarande av 

de olika påståendena förkommer ett större internt bortfall av varierande grad (n= 2- 29 

patienter). Det högsta interna bortfallet förekommer vid påståenden: 

 

• Sjuksköterskor/undersköterskor och läkarna visade intresse för mina hemförhållanden. 

• Läkarna bemötte mina anhöriga och vänner positivt. 

• Sjuksköterskor/undersköterskor och läkarna visade medkänsla när jag hade det 

besvärligt, t ex vid oro och smärta. 

• Patientens upplevelse av att diskutera och delta i beslut när det gäller deras personliga 

omvårdnad.  

 

I samtliga av dessa påståenden är det interna bortfallet störst när det gäller att ange sin 

upplevda realitet, däremot är svarsfrekvensen högre när det gäller den subjektiva betydelsen 

av dessa frågor. För att hantera dessa missing values räknar programmet KUPPIT ut ett 

medelvärde på de frågor som ingår i faktorn eller dimensionen. Även när det gäller de öppna 

frågorna så förekommer ett större internt bortfall av varierande grad (n= 31 – 44). 
 



För att undvika detta bortfall skulle en modifierad variant av mätinstrumentet kunnat 

användas. En förkortad/modifierad variant med påståenden som enbart berörde dimensionen 

”Identitetsorienterat förhållningssätt” skulle kanske ha bidragit till en högre reliabilitet och ett 

mindre internt bortfall.    

 

Ett hot mot den interna validiteten kan vara att respondenterna besvarat formuläret i hemmet 

efter vårdtiden. De har fått lite distans till upplevelserna och kan ha uppgett annorlunda svar 

än om de skulle ha besvarat enkäten på avdelningen innan de åkte hem. Samtidigt kan det 

vara en fördel att besvara formuläret i hemmet i lugn och ro, på avdelningen kan en stress 

upplevas och även eventuellt att de känner förväntningar att besvara formuläret annorlunda än 

de själva tycker. En annan aspekt är också att de kan ha blivit påverkade av anhöriga/vänner i 

hemmet och till och med att de anhöriga/vännerna hjälpt respondenten att besvara frågorna 

vilket leder till ett felaktigt resultat. 

Konklusion 
Ett centralt mål med vården är att patienterna ska kunna uppleva ett gott bemötande där han 

eller hon känner sig trygga och delaktiga i de vårdhandlingar de utsätts för. Resultatet av 

denna studie har visat att patienterna på den aktuella avdelningen upplevde ett positivt 

bemötande och ett bemötande med respekt. Angående påståenden gällande informationen 

erhölls en del positiva resultat men även en del brister kunde påvisas när det gäller vissa 

påståenden av informationen. Det som erhöll det sämsta resultatet var upplevelsen av 

delaktighet. Här framkommer tydliga behov av åtgärder för att förbättra vården just i detta 

avseende. 

Förslag till vidare forskning 
För att upprätthålla en god etisk omvårdnad borde liknande undersökningar som denna studie 

genomföras regelbundet. Detta för att uppmärksamma patienternas upplevelse av vården och 

på så sätt upptäcka de brister som kan förekomma och vidare åtgärda dessa. I detta fall 

utveckla rutinerna kring delaktigheten och genomföra ytterligare en studie för att utvärdera 

dessa åtgärder. Men även för att upptäcka de positiva upplevelserna hos patienterna och 

förstärka det som är bra. Ett annat önskemål som framkommit på den aktuella kliniken där 

denna studie gjorts är att fortsätta med ytterligare en undersökning med en modifierad KUPP 

undersökning gällande symtomkontroll.  
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