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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Information, kommunikation och delaktighet mellan vårdpersonal och patienter är 

en central del inom den personcentrerade vården. Stor del av vårdskadorna är relaterade till 

kommunikationsbrister.  

 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka och beskriva inneliggande patienters upplevelser 

av information, kommunikation och delaktighet om sitt hälsotillstånd, vård och behandling. 

Metod: Kvantitativ icke-exprimentell tvärsnittsstudie med deskriptiv design med kvalitativa 

inslag. Deltagarna var 36 patienter inneliggande på sjukhus i södra Sverige på medicin, kirurg, 

ortoped, stroke eller infektionsavdelning. Datainsamlingen skedde under 1 veckas tid med 

hjälp av en enkät. Data analyserades med deskriptiv statistik. 

Resultat: Höga resultat visades för de samlade svaren för frågor rörande information, 

kommunikation och delaktighet. Inga signifikanta skillnader påvisades mellan akut inlagda 

patienter och elektiva. I jämförelse mellan män och kvinnors upplevelse kan en signifikant 

skillnad påvisas i fråga om information vid eventuell försening samt ifall det gavs tillräckligt 

med avskildhet när personalen pratade om dennes sjukdom/hälsotillstånd eller 

vård/behandling vid båda resultaten skattar män sin upplevelse högre än kvinnorna. 

Slutsats: Positiva resultat av deltagarnas uppfattning av information, kommunikation och 

delaktighet rörande sitt hälsotillstånd, vård och behandling. För att följa den utveckling som 

har skett och fortfarande sker mot personcentrerad vård måste vidare forskning ske för att 

patienterna ska förstå den information som kommuniceras och känna delaktighet i sin vård och 

behandling. 

 

Nyckelord: Delaktighet, information, kommunikation, personcentrerad vård 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Background: Information, communication and participation between health professionals 

and patients is a central element in the person-centered care. Great part of the health damages 

are related to communications failures. 

 

Aim: The aim of the study was to investigate and describe hospitalized patients' experiences 

of information, communication and participation of their health, care and treatment. 

 

Method: Quantitative non-exprimental cross-sectional study with descriptive design with 

qualitative elements. Participants were 36 patients hospitalized in a hospital in southern 

Sweden on medicine, surgeon, orthopedic, stroke or infection departments.The data collection 

took place in one week's time with the help of a survey. Data were analyzed with descriptive 

statistics. 

 

Results: High results were shown for the total responses for requests for information, 

communication and participation. No significant differences were found between acute 

patients and elective. In the comparison between men and women´s experience, a significant 

difference was detected in terms of information on possible delays and if it was given enough 

privacy when the staff talked about his or her medical/health condition or care/treatment. For 

both questions, men estimated higher results. 

Conclusion: Positive results of the participants' perception of information, communication 

and participation regarding their health, care and treatment. To follow the developments that 

have occurred and still occurs on person-centered care need further research be done to ensure 

that patients understand the information communicated and feel involved in their care and 

treatment. 
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BAKGRUND 

Första januari 2015 trädde Patientlagen (SFS, 2014:821) i kraft för att stärka och göra det 

tydligare vilken roll patienten har i hälso- och sjukvården. Lagen innebär att det är tydligt 

lagstadgat att alla patienter inom hälso- och sjukvården i Sverige har rätt till information om 

sitt hälsotillstånd samt till delaktighet i sin vård. I ordet information inkluderas ett flertal 

punkter såsom metoder för undersökning och behandling, komplikationer och biverkningar 

samt det förväntade vårdförloppet m.m. (SFS, 2014:821). Nationalencyklopedin [NE] 

beskriver information som en “generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs 

vid kommunikation i olika former” (Statens kulturråd, 1992, s 454). 

 

Sjuksköterskan arbetar i sin profession bland annat efter de lagar som reglerar svensk 

sjukvård och efter International Council of Nurses [ICN] etiska kod som är till för att vägleda 

sjuksköterskan för en jämlik vård internationellt. I den första koden, som inbegriper 

sjuksköterskan och allmänheten, står det att: “Sjuksköterskan ansvarar för att 

patienter/enskilda personer får korrekt, tillräcklig och lämplig information på ett kulturellt 

anpassat sätt, som grund för samtycke till vård och behandling ” (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2014, s 4). 

 

För att utveckla sjukvården, bland annat gällande information, kommunikation och 

delaktighet, genomför bland annat Sveriges kommuner och landsting [SKL] kontinuerligt 

enkätundersökningar i hälso- sjukvården i samtliga regioner och landsting, där resultatet 

används som underlag för förbättringsarbete. Vid undersökningarna, som sker vartannat år, 

skickar SKL ut Nationell Patientenkät [NPE] till personer som varit i kontakt med primärvård, 

somatisk öppen- och slutenvård, akutmottagningar, psykiatrisk öppen- och slutenvård, 

barnsjukvård samt barn- och ungdomspsykiatri (SKL, 2016). Även Socialstyrelsen genomför 

olika enkätundersökningar som bidrar till utveckling av hälso- och sjukvården och har bland 

annat undersökt strokevården (Socialstyrelsen, 2011) och äldres uppfattningar om 

äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Information 

Ordet information betyder meddelande om upplysningar, underrättelse (Svenska Akademins 

Ordlista, 2015). Inom hälso- och sjukvården kan information till en patient ges från olika 

professioner. Information om vård och behandling ger fördelar till patienten som aktivt kan 

delta och tillsammans med vårdpersonal ta gemensamma beslut. Det har visat sig att då 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kommunikation
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patienten fått information om ett preliminärt utskrivningsdatum har denne kunnat planera 

hemgången i lugn och ro, vilket har lett till kortare vårdtid (Dudas, Kaczynski & Olsson, 

2014). När vårdtiden på sjukhus blir kortare kan det innebära att patienter får sköta delar av 

sin fortsatta vård i hemmet. Det ställer krav på vårdpersonalen att kunna framföra lämplig och 

precis information i allt högre grad, för att patienterna på ett korrekt sätt ska kunna sköta sin 

egenvård (Johnson, Sandford & Tyndall, 2003). 

 

Det har även visat sig att kombinationen av skriftlig och muntlig information ger högre 

kunskap och bättre tillfredsställelse hos patienter vid utskrivning från sjukhus, än att endast 

erhålla information muntligt (Johnson et al., 2003). En kinesisk studie som undersökt personer 

med stroke påvisar vikten av anpassad information som ges i olika skeden efter 

strokedebuten, samt att informationen som behövs varierar beroende på vilket skede personen 

med stroke befinner sig i. En viss information behövs i arbetet med att förebygga och tidigt 

uppmärksamma riskfaktorer för stroke och annan information behövs när en person har 

drabbats av stroke. En person med stroke har också ett varierande informationsbehov under 

hela perioden, från det akuta skedet till utskrivningsfasen. Adekvat information i rätt tid ger 

patienten möjlighet att återhämta sig snabbare och delta i beslutfattandet kring sin vård 

(Hong-Sheng, Jing-Jian & Mu, 2016). En välinformerad patient är även en tillgång i 

vårdkedjan då Inspektionen för Vård och Omsorgs [IVO] rapport visar på färre avvikelser 

angående kommunikationsbrister när patienten är delaktig i behandlingsformer, provresultat 

och diagnoser m.m. (IVO, 2014). 

 

Kommunikation 

Kommunikation innebär överföring av information och kan ske i skriftlig- och/eller muntlig 

form samt som kroppsspråk (Statens kulturråd, 1993). Kommunikation i vården är en viktig 

faktor för att möjliggöra att patienten blir informerad. Därmed blir patienten delaktig och kan 

känna trygghet, vilket ger en positiv effekt av behandling och rehablitering (Larsson, Palm & 

Rahle Hasselbalch, 2016). 

 

Kommunikationsbrister är den enskilt vanligaste orsaken till vårdskador och kan leda till att 

patienten bl.a. får felaktig eller fördröjd behandling. Upp till 70 % av alla händelseavvikelser 

beror på bristande kommunikation (IVO, 2014). En studie visar även att bristande 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient är en bidragande faktor till att utskrivna 

patienter blir återremitterade till följd av sin grundsjukdom. Det i sin tur ökar utgifterna för 
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hälso- och sjukvården (Flanagan, Stamp, Gregas & Shindul-Rothschild, 2016). 

 

En studie som undersöker kommunikationen mellan apotekspersonal och personer med astma 

och KOL visar att personer som har missuppfattningar gällande sin medicinering och som 

upplever oro har sämre compliance. Complience, det vill säga följsamheten till 

medicineringen, kan förbättras om apotekspersonalen visar empati och förser personerna med 

rätt information (Driesenaar, De Smet, van Hulten, Hu & van Dulmen, 2016). Även 

kommunikationen mellan läkare och patient visar att complience är högre om läkaren fått 

träning i att kommunicera (Haskard Zolnierek & DiMatteo, 2009). 

 

Delaktighet 

Delaktighet innefattar att patienten, i den mån det är möjligt, ska få vara med och utforma de 

vård- och behandlingsåtgärder som berör patienten (SFS, 2014:821). Delaktighet som 

fenomen i hälso- och sjukvården blir en alltmer viktigare faktor enligt Larsson och 

medarbetare (2016). Relationen mellan patient - vårdpersonal har till viss del förändrats från 

en hierarkisk struktur till att patienten idag vill förstå sin sjukdom och vill kunna vara med 

och påverka. Förändringen gäller både mellan vårdpersonalen och mellan vårdpersonal och 

patient. Förutom att bota sjukdomar, vilket alltid varit sjukvårdens mål, måste också 

delaktighet införlivas till att vara en viktig del i vårdandet. Mängden informationskällor för en 

patient idag är närmast obegränsade och tillsammans med en medicinsk utveckling skapas ett 

behov hos patienten att vara informerad, för att i sin tur kunna vara delaktig. Patienten 

upplever ökad delaktighet i samband med att hen är informerad om vårdprocessen, och får 

därmed också insikt och kunskap om sin sjukdom vilket även främjar läkningsprocessen 

(Larsson et al., 2016). 

 

Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram har begreppet personcentrerad vård valts vilket är ett etiskt 

förhållningssätt där människan ses som en beslutskapabel person, med autonomi och 

möjlighet att göra informerade val (SSF, 2014). 

Sjukvården har över tid förändrats från att ha fokus på behandling av sjukdomar till att se 

människan utifrån ett holistiskt synsätt där förebyggande insatser och personcentrering ingår 

(Moyer, 2016). En holistisk syn fokuserar på människan ur flera aspekter; såsom de 

biologiska, sociala, psykosociala samt själsliga, som tillsammans enligt Morgan och Yoder (i 

http://search.proquest.com.ezproxy.its.uu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Moyer,+Aislynn+R/$N?accountid=14715
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Pluut, 2016), skapar en helhet. Personcentrerad vård påminner om ett holistiskt synsätt där, 

enligt Tanenbaum (i Pluut, 2016), personen inte är sin sjukdom utan fokus ligger istället på 

hela människan som individ. 

 

Personcentrerad vård delas in i tre huvudelement; patientberättelsen, partnerskapet och 

dokumentationen. Patientberättelsens roll är att lyfta fram patientens livssituation och villkor 

istället för dennes sjukdom eller diagnos i vårdprocessen. Patientberättelsen ligger sedan till 

grund för de gemensamma beslut som tas i partnerskapet mellan patienten och vårdpersonalen 

(Kristensson Uggla, 2014). Ett partnerskap kan bara uppstå om patienten erbjuds medverkan i 

besluten kring sin vård och i partnerskapet är patienten jämbördig med personalen (Hedman, 

2014). Den vårdande relationen i personcentrerad vård bygger mer på ett partnerskap mellan 

sjuksköterska och patient än att patienten är den overksamma som endast blir föremål för 

medicinsk behandling (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014; Larsson et al., 2016). 

 

För att underlätta partnerskapet så att alla i teamet kring patienten har tillgång till både 

patientberättelsen och planerade åtgärder dokumenteras detta i journalen. Dokumentationen 

ska inte bara utföras som traditionell journaldokumentation, där det är det medicinska som 

mestadels beskrivs, utan ett personcentrerat förhållningssätt förutsätter att dokumentationen 

ger en helhetsbild av personens hälsotillstånd (Ekman et al, 2014). Även omvårdnadsplanen 

ska baseras på personens egna behov, och omvårdnaden ska utgå från patientens psykiska och 

emotionella behov (Kitson, Marshall, Bassett & Zeitz, 2012).  Det är av vikt att även patienten 

har tillgång till journalen för att ha tillgång till informationen om vad som är planerat och 

redan utfört. Detta höjer patientsäkerheten och medverkar till utförande av den 

personcentrerade vården (Hedman, 2014). 

 

Personcentrerad vård ger möjlighet för den legitimerade sjuksköterskan att arbeta efter de 

gemensamma värdegrunder som ICN har publicerat, som respekt för personens autonomi och 

självbestämmande (SSF, 2014). Det är patientens egen berättelse som står i centrum när 

gemensamma beslut ska tas, och genom att hörsamma tankar och upplevelser får 

sjuksköterskan en förståelse för den utsatta situation som patienten befinner sig i (Leksell & 

Lepp, 2013; SSF, 2014). 

Personcentrerad vård har även visat sig kunna generera besparingar i hälso- och 

sjukvårdssystemet och samhället då en högre complience uppnåtts samt att patienten snabbare 
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kommer tillbaka i arbete (Docteur & Coulter, 2012). Den personcentrerade vården lyfter 

därmed fram två olika expertiser i relationen; patienten som lever med sitt ohälsotillstånd samt 

sjuksköterskan som bär på den kunskap som omfattar vård och behandling utifrån sin 

profession (Herlofson, 2013). 

 

Problemformulering 

Bristande information och kommunikation mellan patient och vårdpersonal leder bland annat 

till ökad risk för vårdskador och händelseavvikelser. För att följa de lagar och riktlinjer som 

berör patientens rätt till information och delaktighet måste utvärdering och undersökning 

kontinuerligt ske för att säkerställa att anpassad och korrekt information ges och 

kommunikationen måste ske på ett sätt så att patienten får vara delaktig som en jämbördig i 

diskussionen. En informerad patient har större möjlighet att vara delaktig och ta beslut 

angående sin vård. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka och beskriva inneliggande patienters upplevelser av 

information, kommunikation och delaktighet om sitt hälsotillstånd, vård och behandling. 

 

Frågeställningar 

1. Hur upplever patienterna informationen kring sitt hälsotillstånd, vård och behandling? 

2. Hur upplever patienterna kommunikationen med vårdpersonalen? 

3. Hur upplever patienterna sin delaktighet i vården? 

 

METOD 

 

Design 

Studien är en kvantitativ icke-experimentell tvärsnittsstudie med deskriptiv design med 

kvalitativa inslag som genomfördes i enkätform. 

 

Urval 

Urvalet av deltagare skedde via ett konsekutivt urval vilket innebär att samtliga patienter på 

de utvalda avdelningarna och som uppfyllde inklusionskriteriet tillfrågades om medverkan 
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(Polit & Beck, 2010). Inklusionskriteriet var att deltagarna skulle ha varit inneliggande minst 

ett dygn på ett mindre sjukhus i södra Sverige; medicin, kirurg, ortoped, stroke eller 

infektionsavdelning. Exklusionskriterierna var personer under 18 år samt personer med 

diagnostiserad nedsatt kognitiv förmåga. 

 

Bortfall 

Totalt under studiens datainsamlingsperiod fanns 163 patienter att tillgå. Av dessa tillfrågades 

inte 61 personer på grund av att de inte uppfyllde inklusionskriterierna, 46 andra personer 

tillfrågades inte på grund av att de var på operation, sov, deltog i undersökning/behandling 

eller redan blivit tillfrågade eller deltagit vid det första datainsamlingstillfället och sedan var 

kvar på avdelningen vid det andra datainsamlingstillfället. Antalet patienter som tillfrågades 

att delta i studien var 56 stycken och av dessa deltog 37. En medverkande exkluderades på 

grund av att deltagaren önskade hjälp med att fylla i enkäten. 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde i form av en enkätundersökning där Bilaga 1 användes som 

instrument. Ursprunget till denna studies enkät är NPE (J. Weimer, verksamhetscontroller, 19 

oktober 2016) som består av 48 frågor och som tidigare använts av SKL inom hälso- och 

sjukvården för att utvärdera patienternas upplevelse av erhållen vård. Ur NPE valdes 18 

frågor ut som ansågs svara på studiens syfte och frågeställningar. Frågor om kön och ålder 

lades till för att kunna jämföra eventuella skillnader mellan könen och för att kunna presentera 

åldersstatistik. Utöver frågorna fanns en tom ruta för fritextsvar, där deltagaren om önskat 

kunde utveckla sina svar eller skriva andra synpunkter som inte enkätfrågorna tagit upp. De 

18 utvalda frågorna var graderade utifrån en likertskala, vilket enligt Polit och Beck (2010) 

innebär att deltagarna fyller i till vilken del de håller med påståenden som ställs utifrån en 

skala (Polit & Beck, 2010). I denna studies enkät berörde påståendena patientens upplevelser 

kring information från och kommunikation med vårdpersonal samt upplevelsen av sin 

delaktighet under vårdtillfället. Majoriteten av frågorna besvarades på en femgradig skala, där 

1 stod för “Nej, inte alls” och 5 stod för “Ja, helt och hållet” samt ett alternativ för “Inte 

aktuellt”. De frågor som inte besvarades på en femgradig skala var frågorna om ålder och kön 

där deltagaren själv skrev svaret och vid fråga om vistelsen var planerad eller akut (1) där 

alternativen var Planerad/kallad från väntelista, Akut, Jag kom från annat sjukhus/avdelning, 

Ej aktuellt. Datainsamlingen skedde under en veckas tid, och varje avdelning besöktes i två 

omgångar med några dagars mellanrum under hösten 2016. 
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Tillvägagångssätt 

Efter godkännande från resursområdeschef (Bilaga 1), kontaktades enhetscheferna för de 

berörda avdelningarna då de informerades kring syftet med studien samt hur datainsamlingen 

skulle gå tillväga. Tjänstgörande sjuksköterska på avdelningarna bistod med information om 

patienter som uppfyllde/inte uppfyllde inklusionskriterierna samt information om patientrum 

som inte var belagda, patienter som var på undersökning, permission eller av annat skäl inte 

var tillgängliga vid datainsamlingstillfällena. Det var inte samma tjänstgörande sjuksköterska 

vid de olika datainsamlingstillfällena. 

 

Datainsamlingen spreds ut under flera tillfällen för att minska risken att en enskild dag skulle 

påverka resultatet. Deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna tillfrågades av författarna på 

sina respektive rum där även enkäten delades ut, med undantag för en avdelning där 

sjuksköterskorna först informerade patienterna innan datainsamlingen påbörjades. Samtliga 

patientrum var enkelrum. Information angående studiens syfte och innebörden av medverkan 

informerades muntligt på patientens rum, och samtidigt lämnades även skriftlig information 

om studien (Bilaga 2) samt en samtyckesblankett (Bilaga 3) som patienten signerade. 

Enkäterna delades ut och hämtades upp på patienternas rum för att deltagarna skulle få 

möjlighet att kunna ställa frågor om enkäten och undersökningen. Enkäterna hämtades upp 

samma dag eller i ett tilldelat kuvert dagen efter.  

 

Varje deltagares enkät och informationsbrev tilldelades ett individuellt nummer. Då 

informationsbrevet behölls av patienten hade det varit möjligt att exkludera data från 

deltagare som valde att avbryta sin medverkan. Ingen deltagare valde att avbryta. 

 

Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav för de etiska reglerna gällande etik 

vid humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning informerades deltagaren muntligt och 

skriftligt (Bilaga 2) om innebörden av studien samt deltagarens roll enligt informationskravet. 

Samtyckeskravet tillgodosågs genom att deltagaren tillfrågades om sin medverkan. Krav på 

att deltagaren ska vara informerad och att denne ska lämna samtycke till att delta finns även 

lagstadgat i Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460). 

Deltagaren informerades om att det var frivilligt att delta och att det gick att avsluta 

medverkan under hela studiens gång enligt nyttjandekravet, och att det inte skulle komma att 

påverka patientens fortsatta vård. Med hänsyn till konfidentialitetskravet kodades enkäterna 
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med siffror och blev därmed anonyma. Då alla patientrum var enkelrum behövdes ingen 

hänsyn tas till att obehöriga tog del av samtalet med deltagaren angående studien och 

eventuella frågor eller övriga synpunkter som kom fram. Enkäterna som samlades in kommer 

efter godkänt arbete att förstöras. 

 

Studien genomfördes medan patienten var inneliggande för att generera en högre 

svarsfrekvens då det finns risk att intresset svalnar när de kommer hem eller att enkäten glöms 

bort. Minnet förändras och känslorna på plats är inte detsamma i en hemmiljö som i en 

sjukhusmiljö, och det var inneliggande patienter som studien var ämnad att undersöka. Det 

forskningsetiska problemet med detta var den eventuella maktobalansen som kunde uppstå i 

och med patientens beroendeställning gentemot personalen. För att motverka detta fick 

patienten information om att den fortsatta vården inte kom att påverkas av deltagande och att 

personalen inte hade tillgång till enkätsvaren. 

 

Bearbetning och analys   

Svaren från enkäterna kodades om till numeriska variabler och analyserades deskriptivt i 

dataprogrammet SPSS. För att jämföra data mellan könen och elektivt/akut inlagda patienter 

användes Mann - Whitney U-test (Ejlertsson, 2003). Den valda signifikansnivån för studien 

var p<0,05. 

De fritextsvar som framkom har använts som citat i resultatet och i diskussionen. 

Frågeställning 1; Hur upplever patienterna informationen kring sitt hälsotillstånd, vård och 

behandling? besvarades med frågorna som visas i Figur 1.  

Frågeställning 2; Hur upplever patienterna kommunikationen med vårdpersonalen? 

besvarades med frågorna som visas i Figur 2.  

Frågeställning 3; Hur upplever patienterna sin delaktighet i vården? besvarades med frågorna 

som visas i Figur 3. 

 

RESULTAT 
 

Bakgrundsdata och bortfall 

Av deltagarna var 58,3 % (n=21) kvinnor och 38,9 % (n=14) män, 2,8 % (n=1) svar saknades 

på denna fråga. Medelåldern var 74,45 år (Min-Max 52-95 år). Av deltagarna var 72,2 % 
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(n=26) av patienternas vistelse på sjukhuset akut, medan 25 % (n=9) var planerade, och 2.8 % 

(n=1) kom från annan avdelning/sjukhus. 

De enskilda frågor som ej besvarats (n=15) räknades som ett internt bortfall vid dataanalys. 

De frågor som besvarades med “Ej aktuellt” (n=81) räknades inte med vid beräkning av 

median- och kvartilavstånd samt p- och z-värde, då detta hade givit ett felvärde vid analys. 

 

Patienters upplevelse av information kring hälsotillstånd, vård och behandling 

Figur 1. Patienters upplevelse av information. 

 

Resultatet för de samlade svaren gällande information visas i Figur 1. Medelvärdet för 

samtliga frågor rörande information är 4,1 av 5. Majoriteten av deltagarna (77,7 %, n=28) har 

valt svarsalternativ 4 och 5 vid fråga om de blev informerade om hur provtagningar, 
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undersökningar och behandling skulle genomföras (Md=5,0, M=4,45, iqr=1). Det gäller även 

fråga angående tillräckligt med information om vård och behandling där majoriteten har valt 

svarsalternativ 4 eller 5 (83,3 %, n=30, Md=5,0, M=4,53, iqr=1). Lägst medelvärde hade fråga 

informerade personalen dig om eventuella förseningar (Md=4,0, M=3,62, iqr=2,5). För 

samma fråga fanns det en signifikant skillnad (p-värde = ,032) mellan hur män och kvinnor 

upplevde eventuella förseningar; kvinnorna hade en median på 3,0 (M=3,0) medan männens 

svar gav en median på 5,0 (M=4,27). Av kvinnorna var det 38 % (n=8) som inte svarat på 

frågan eller som svarade ej aktuellt jämfört med 21 % (n=3) hos männen.   

Det fanns inte med någon fråga i enkäten som tog upp samarbetet mellan olika yrkesgrupper, 

men en deltagare skrev så här: 

 

“Jag har tyvärr problem som samverkar mellan reumatalog, ortoped, 

sjukgymnast, skomakare, hjärtproblem, prostatataproblem, och vårdc. 

problemet är att det kanske finns en liten försiktighet, “respekt”, mellan alla 

dessa och ingen ser helheten. gäller bl.a. medicineringen. Dessutom gäller det 

att få tid till resp. i rätt ordning. Bra om man kommer till ortopeden före röntgen 

(så det blir rätt), sjukgymnast o. skomakare.” 

 

På frågan  förklarade vårdpersonalen medicineringen/behandlingen på ett sätt som du 

förstod? valde majoriteten (92 %, n=33) svarsalternativ 4 eller 5. En deltagare uttryckte sig; 

 

“Läkaren … var super bra, och dem förklarade allt bra…” 
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Patienters upplevelse av kommunikation med vårdpersonalen 

Figur 2. Patienters upplevelse av kommunikation.  

 

Resultatet för de samlade kommunikationsfrågorna i Figur 2 visar att medelvärdet rörande 

kommunikation är 4,6 av 5. Under frågan om du under vistelsen pratade med flera i 

personalen, var de samstämmiga i kommunikationen valde majoriteten (77,8 %, n=28) 

svarsalternativ 4 eller 5 (Md=5,0, M=4,29, iqr=1). Vid jämförelse mellan akut-, (72,2 %, 

n=26) och planerat inlagda patienter (25 %, n=9) var det skattade medelvärdet 0,36 högre hos 

de patienter som inkommit akut (Akuta; Md=5,0, M=4,36, Planerade; Md=5,0,  M=4,0) men 

ingen signifikant skillnad påvisades (z-värde -,311. p-värde ,756). 

 

Två deltagare uttryckte sig under fritextsvar med dessa citat: 

 

“Olika sköterskor gav olika besked. Kommunikationen mellan dem verkade inte riktigt 

fungera. Tydligen hade de en intensiv dag på avd, vilket kan förklara att de missade informera 

mig om vissa saker” 

 

0 5 10 15 20 25 30

(4) Om du under vistelsen pratade med flera i

personalen, var de sammstämmiga i

kommunikationen?

(5) Fick du möjlighet att ställa de frågor du

önskade?

(6) Om du ställde frågor till personalen, fick du

svar som du förstod?

(18) Fick du tillräckligt med avskildhet när du

och personalen pratade om din sjukdom/ditt

hälsotillstånd eller din vård behandling?

Totalt n=36

1. Nej inte alls 2. 3. 4. 5. Ja, helt och hållet Ej aktuellt Data saknas
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“Saknar (ibland) ett “minsta gemensamt tänk” hos personalen (alla personalgrupper 

dvs läkare, ssk & usk) hur de ska förhålla sig (gemensamt) till t.ex. en patients 

ovilja/motstånd till mat, träning etc. Dvs ett gemensamt tydligt bemötande/idé” 

 

Majoriteten (88,9 %, n = 32) valde svarsalternativ 4 eller 5 på frågan fick du möjlighet att 

ställa de frågor du önskade (Md=5,0, M=4,66, iqr=1). Ingen deltagare valde svarsalternativ 1 

eller 2. En deltagare uttryckte sig; 

 

“Vänligt bemötande med stor öppenhet för frågor. Kände mig mycket trygg.” 

 

Frågan fick du tillräckligt med avskildhet när du och personalen pratade om din 

sjukdom/hälsotillstånd eller din vård/behandling? resulterade i en signifikant skillnad (z-värde 

-1,990, p-värde = ,047) mellan män och kvinnors upplevelse, där kvinnornas svar resulterade i 

en median på 5,0 (M =4,70) medan männens svar gav en median på 5,0 (M=5,0). Av 

kvinnorna var det 4,8 % (n=1) som inte svarade på frågan eller svarat ej aktuellt jämfört med 

21 % (n=3) hos männen. 

 

Patienters upplevelse av delaktighet i vården 

 

Figur 3. Patienters upplevelse av delaktighet.  

 

0 5 10 15 20 25 30

(14) Hade du önskat att du blivit mer delaktig i

besluten beträffande din vård/behandling?

(8) Om personalen pratade med varandra om dig,

kände du dig delaktig i samtalet?

(9) Gjorde vårdpersonalen dig delaktig i besluten

beträffande din vård/behandling?

(7) Om studenter var närvarande vid din

beh./undersökning, hade du fått möjlighet att…

(2) Tog vårdpersonalen hänsyn till dina egna

erfarenheter av din sjukdom/ditt hälsotillstånd?

Totalt n=36

1. Nej inte alls 2. 3. 4. 5. Ja, helt och hållet Ej aktuellt Data saknas
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Resultatet för de samlade svaren gällande delaktighet visas i Figur 3. Medelvärdet för samtliga 

frågor rörande delaktighet är 4,17 av 5. Majoriteten av deltagarna (75 % n=27) valde 

svarsalternativ 4 eller 5 på fråga om personalen gjorde dig delaktig i besluten beträffande 

vården/behandlingen (Md=5,0, M=4,38, iqr=1) samtidigt som 38,9 % (n=14) valde 

svarsalternativ 4 eller 5 på fråga om de önskar att de blivit mer delaktiga i besluten 

beträffande sin vård/behandling (Md=3,0, M=3,0, iqr=3,50). På frågan om patienten känner 

sig delaktig i samtalet när vårdpersonalen pratar med varandra, (Md=4,50, M=4,04, iqr=2) 

valde 52,8 % (n=19) svarsalternativ 4 eller 5.  

 

Ingen signifikant skillnad mellan varken kön eller akut/planerad inläggning har påvisats för 

frågorna rörande delaktighet.  

 

DISKUSSION    

Ett överlag positivt resultat där deltagarna är nöjda med information, kommunikation och 

delaktighet. Samtliga frågor har ett medelvärde över 4, med undantag för under vistelsen, 

informerade personalen dig om eventuella förseningar. Inte heller hade du önskat att du blev 

mer delaktig i besluten beträffande din vård och behandling, där är dock ett högt medelvärde 

ett negativt resultat. Samtliga frågor har även medianvärde mellan 4-5, med undantag för 

frågan hade du önskat att du blivit mer delaktig i besluten beträffande din vård/behandling. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka och beskriva inneliggande patienters upplevelser av 

information, kommunikation om sitt hälsotillstånd, vård och behandling samt upplevelsen av 

delaktighet i sin vård. 

 

Information 

I enlighet med Patientlagen (SFS, 2014:821), som beskriver rättigheterna för information och 

ICN:s etiska kod (SSF, 2014) gällande information till patienter, visar resultatet att de 

deltagande patienterna överlag var nöjda med informationen om sitt hälsotillstånd, vård och 

behandling. Frågan om “information om förseningar” fick det lägsta medelvärdet av alla 

frågorna. En teori är att det skulle kunna vara sammankopplat med att det på avdelningen 

möjligen är stressigt för personalen och vid eventuella förseningar som berör patienten 

prioriteras annat än den patient som ligger och väntar och information om försening uteblir. 
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Frågorna (10, 15, 16) i enkäten som berör information om vård och behandlingar, 

undersökningar och provtagningar får höga värden på svarsalternativen. Larsson och 

medarbetare (2016) menar att de är viktigt med lämplig och anpassad information för att 

kunna bedriva personcentrerad vård. En välinformerad patient kan besluta och vara med och 

påverka sin vård och behandling tillsammans med vårdpersonalen vilket gör att hälso- och 

sjukvården kan få besparingar genom att patienten upprätthåller en högre complience och 

kommer snabbare tillbaka i arbete (Docteur & Coulter, 2012). Sjukvårdens förändring mot det 

holistiska synsättet (Moyer, 2016) speglas i de högt valda svarsalternativen för frågorna 

angående information och delaktighet, där det tyder på att patienten upplever sig informerad 

och delaktig, istället för att vara passiv gentemot en medicinsk behandling, vilket är motsatsen 

till den personcentrerade vården enligt Larsson och medarbetare (2016). 

 

Utifrån den personcentrerade vårdens synsätt där autonomi och självbestämmande är viktiga 

faktorer (SSF, 2014) skulle studiens resultat kunna tyda på att vården bedrivs personcentrerat 

eller att det finns goda förutsättningar att göra det, då en välinformerad patient är en 

förutsättning för att kunna arbeta personcentrerat. 

 

Kommunikation 

På svaren för frågorna rörande kommunikation skattade deltagarna sin upplevelse högt på 

svarsalternativen (M=4,60). Vid fråga om fick du tillräckligt med avskildhet när du och 

vårdpersonalen pratade om din sjukdom/hälsotillstånd eller vård/behandling? kan en 

signifikant skillnad (p=,047) påvisas mellan män och kvinnor där män i högre grad upplever 

tillräcklig avskildhet. Vad som är orsaken bakom detta går inte att utläsa ur denna studie, men 

är en intressant frågeställning för framtida forskning. 

 

Medianen för svaren på frågorna (6, 16, 17) om förståelse i kommunikationen är för var och 

en 5,0 där 58,3 -  69,4 % (n=21 - n=25) av deltagarna valt det högsta svarsalternativet. 

Deltagarna skattade sin förståelse av kommunikation högt något som är till fördel för både 

patient, hälso- och sjukvården samt för samhället. För vid motsatt upplevelse då patienten inte 

förstår den medicinska informationen som kommuniceras från personalen, exempelvis vid 

användning av ord/termer som inte patienten är bekant med, uppstår enligt Nygårdh, Malm, 

Wikby och Ahlström (2011) en brist i kommunikationen. Bristande kommunikation kan i sin 

tur, enligt Flanagan med medarbetare (2016) leda till återremittering till hälso- och sjukvården 

som genererar högre utgifter för samhället (Flanagan et al., 2016). Eftersom sjuksköterskan 
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har som sitt ansvar att ge lämplig och anpassad information (SSF, 2014) är det av vikt att 

informationen kommuniceras på ett sätt som också patienten förstår. Då 

kommunikationsbrister är den enskilt största faktorn för vårdskador (IVO, 2014) är det av 

yttersta vikt att förebygga kommunikationsbristerna för att undvika felaktig eller fördröjd 

behandling. 

 

Delaktighet 

Frågan angående patienternas upplevelse om vårdpersonalen tog hänsyn till deras egna 

erfarenheter av sin sjukdom/hälsotillstånd resulterade i det högsta medelvärdet av samtliga 

frågor. Visad hänsyn från vårdpersonalen är en central del för att kunna arbeta personcentrerat, 

då Kristensson Uggla (2014) menar att det är patientberättelsen som ligger till grund för 

gemensamma beslut. Herlofson (2013) menar att den personcentrerade relationen bygger på 

två olika expertiser, och då måste patientens erfarenheter få träda fram samtidigt som 

vårdpersonalen är expert med sin yrkeskunskap (a.a., 2013). Ur ett samhällsperspektiv är detta 

viktigt då all vårdpersonal verkar under Patientlagen, där “vissa vård- eller 

behandlingsåtgärder ska utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar” (SFS 

2014:821). Genom att arbeta efter Patientlagen och därmed ta hänsyn till patientens 

erfarenheter kan dennes önskemål framkomma, och patienten kan göras delaktig i sin vård och 

behandling. 

 

På frågan gjorde vårdpersonalen dig delaktig i besluten gällande din vård och behandling? 

har 79,4 % (n=27) valt svarsalternativ 4-5. Resultatet i denna studie visar att majoriteten 

upplever att de är delaktiga, vilket även Sahlström (2016) anser är viktigt för både patienten 

och hälso- och sjukvårdspersonalen, då delaktighet är en faktor för att främja 

patientsäkerheten (Sahlström, 2016). Delaktiga patienter, kan med sin berättelse förmedla 

information som t.ex. inte finns med i patientjournalen och uppmärksamma vårdpersonalen på 

misstag som inte är uppenbara. Studier visar att patienterna är motiverade att minska 

medicinska misstag och förbättra resultaten för den egna hälsan och är därför positiva till 

delaktighet i sin vård och behandling (Berger, Flickinger, Pfoh, Martinez & Dy, 2013). 

 

Patienterna skattar sin delaktighet i den övre halvan av svarsalternativen (mestadels 4-5), 

vilket är av stor vikt då aktuell forskning visar på uppenbara fördelar när patienten är delaktig 

(Tobiano, Marshall, Bucknall, & Chaboyer, 2015). Det går inte att utläsa till hur stor del 

patienterna är delaktiga ur denna studies resultat, vilket inte heller var syftet, utan enbart deras 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0020748915000565?np=y
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0020748915000565?np=y
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0020748915000565?np=y
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0020748915000565?np=y
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uppfattning av sin egen delaktighet. Larsson och medarbetare (2016) har visat att när patienten 

är informerad om vårdprocessen ökar dennes upplevelse av delaktighet, men utifrån Tobiano 

och medarbetare (2015) är delaktighet svårare att uppnå ifall personalen visar sig 

upptagen/stressad, är respektlös eller har ett opersonligt språk vid kommunikation med 

patienten. Detta är dubbelsidigt, för samtidigt som en utåt sett stressad personal försvårar 

arbetet med att få patienten delaktig, kan arbetet med att få patienterna delaktiga upplevas som 

en både negativ och positiv stress av personalen. Enligt Cavanaugh, Boswell, Roehling och 

Boudreau (i Arnetz, Zhdanova & Arnetz, 2016) uppkommer negativ stress då vårdpersonalen 

upplever en ökad arbetsbelastning samt att det blir mindre tid över till annat. Upplever 

personalen istället att relationen som uppstår till följd av patienternas delaktighet som 

meningsfull ger det en positiv stress. 

 

Två av deltagarna tog upp personalens stress i sina fritextsvar där två olika upplevelser 

förmedlades. Den första kommentaren var; 

 

“Mycket bra behandling under ev mycket pressad situation för personalen (många 

patienter att ta hand om). Toppbetyg!” 

och den andra: 

“Personalbrist, stress, dålig utbildning/kunskaper också i bemötandet oartigt, 

torftligt”. 

 

Det sista citatet hör ihop med svar om att hen helt och hållet önskade bli mer delaktig i sin 

vård/behandling vilket ger tyngd åt svårigheten med att uppnå delaktighet ifall personalen 

visar sig upptagen/stressad, är respektlös eller har ett opersonligt språk vid kommunikation 

med patienten. 

 

Patientdelaktigheten gynnas av information från personalen vilket får patienterna att känna sig 

inkluderade och informerade (Tobiano et al., 2015). Deltagarnas svar i studien för både hur de 

upplevde att de fått tillräckligt med information angående sin vård/behandling (Md 5,0, 

M4,53) och hur de upplevde att de gjordes delaktiga i besluten beträffande sin 

vård/behandling (Md 5,0, M 4,38) var högt skattade på svarsalternativen. Information är en av 

delarna som behövs för att kunna vara delaktig som patient. Enligt Tobiano och medarbetare 

(2015) visade sig delaktighet vid informationsöverföring karaktäriserad av att patienten ställde 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0020748915000565?np=y
http://www.tandfonline.com.ezproxy.its.uu.se/author/Arnetz%2C+Judith+E
http://www.tandfonline.com.ezproxy.its.uu.se/author/Zhdanova%2C+Ludmila
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0020748915000565?np=y
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frågor, personalen förtydligar eller bidrar till beslut (Tobiano et al., 2015). Även resultatet på 

frågan (4) för hur patienterna upplevde att de fick möjlighet att ställa de frågor de önskade 

visade på höga värden på svarsalternativen (Md 5,0, M4,66). Det är ett positivt resultat som 

framkommer ur studien och Larsson och medarbetare (2016) menar att framförandet av 

lämplig och anpassad information är av största vikt för att kunna bedriva personcentrerad 

vård, där patienten är välinformerad och därefter kan samverka och ta beslut tillsammans med 

vårdpersonalen (Larsson et al., 2016). 

 

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte användes en enkät med frågor som valts ut från NPE (J. Weimer, 

verksamhetscontroller, 19 oktober 2016). Egna enkätfrågor hade kunnat konstrueras men då 

NPE fanns att tillgå och dess frågor passade bra in som underlag för att besvara studiens syfte 

samt att den redan var använd inom hälso- och sjukvården ansågs den som ett bra underlag. 

Minst 30 stycken enkätsvar sattes som mål för att analysera studiens resultat, vilket uppnåddes 

då 36 enkäter ligger till grund för studiens resultat. 

 

Reliabilitet innebär att ett instrument är pålitligt och mäter på rätt sätt (Polit & Beck, 2010). 

För att stärka studiens reliabilitet valdes frågorna till studien ut från NPE som redan tidigare 

använts av SKL vid undersökningar inom hälso- och sjukvården. Information om hur NPE:s 

reliabilitet är testad saknas då SKL inte tillhandahåller information till andra än politiker och 

förtroendevalda (I-L. Stors, SKL, 30 november 2016). 

Resultatets generaliserbarhet kan diskuteras, då inklutionskriterierna utesluter vissa grupper 

som inte har möjligheter att delta, t.ex. personer som är under 18 år eller kognitivt nedsatta. 

Även de personer som inte varit inlagda ett dygn har inte heller fått möjlighet att delta.  

 

En fråga som sticker ut från det positiva resultatet är frågan (14) hade du önskat att du blivit 

mer delaktig i besluten beträffande din vård/behandling, där både median och medelvärdet är 

3,0. Svaren på denna fråga har lett till fundering kring dess trovärdighet då svarsalternativen 

får ombytt betydelse i jämförelse till alla de andra frågorna som också besvarades med 

påståendealternativ från 1 till 5. I alla de andra frågorna står svarsalternativet 5, ja helt och 

hållet, för det mest positiva svaret medan svarsalternativ 5 i denna fråga ger det mest negativa 

svaret. Vissa enkäter där deltagaren varit mycket nöjd med information, kommunikation och 

delaktighet och valt höga svarsalternativ på alla frågor inklusive denna ger ett motsägelsefullt 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0020748915000565?np=y
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budskap. 

 

Validitet innebär att ett instrument mäter det som är ämnat att mätas (Polit & Beck, 2010). För 

att ge denna studie validitet valdes de frågor från NPE som ansågs ge svar på syftet och 

frågeställningarna. Något som minskar studiens validitet är att det saknas information om hur 

originalinstrumentets validitet är mätt och utprovat. 

 

Kvalitativ metod med intervjufrågor hade kunnat ge en djupare insikt om patienters upplevelse 

av information, kommunikation och delaktighet. Detta är dock tidskrävande och med hänsyn 

till den begränsade tidsramen valdes frågeformulär för att öka mängden svar. Studiens design 

ansågs dock svara bättre till studiens syfte då en kvantitativ studie är lättare att genomföra på 

en större population. Fritextrutan där patienten själv kunde utveckla åsikter och/eller 

synpunkter skapar ett komplement till frågeformuläret.  

 

Studiens styrkor och svagheter 

Av det totala antalet inneliggandes patienter under datainsamlingsperiodens båda omgångar 

tillfrågades 34 % av patienterna. En del av bortfallet skulle eventuellt kunna motverkats 

genom att ha väntat längre mellan besöken på samma avdelning, för att en större del av de 

patienter som redan tillfrågats vid första datainsamlingsomgången skulle ha hunnit lämnat 

avdelningen så att patientrummen belagts på nytt. De patienter som redan tillfrågats 

exkluderades från en andra omgång, då en deltagare skulle kunna påverka resultatet.  

 

Det finns en möjlighet att bortfallet kan ha påverkat resultatet. Patienter som valt att tacka nej 

till deltagande kan ha haft synpunkter eller åsikter som kunnat påverka resultatet i en annan 

riktning. Det finns också en möjlighet att sjuksköterskorna kan ha påverkat urvalet, då endast 

sjuksköterskorna hade tillgång till patientjournalerna, och därmed haft möjligheten att 

exkludera potentiella deltagare som ändå uppfyller inklusionskriterierna. 

 

Några deltagare (n=5) bad om hjälp att fylla i enkäten. Då lästes frågorna upp och patienten 

svarade vilket alternativ som skulle kryssas i och författarna agerade som markör. En av dessa 

exkluderades på grund av att författaren anser sig kunna ha påverkat svaret då vissa av 

motfrågorna vid ifyllandet blev ledande. Det var inte medräknat innan datainsamlingen 

påbörjades, att patienter som inte själva klarade av att fylla i skulle be författarna om hjälp. 
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För att inte påverka de övriga enkäterna där författarna hjälpte till lästes frågorna upp och 

patienterna fick enbart svara med en siffra och svar som “det bästa” fick omformuleras till en 

av siffrorna av patienten.    

 

Vid jämförelse mellan akuta och planerat inkomna patienter är skillnaden i antal stort då 9 

deltagare var planerade (25,7 %) medan 26 stycken var akuta (74.3 %). Det finns risk att annat 

resultat hade visats om grupperna var mer jämnstora. Det var stor skillnad i antal 

deltagare/avdelning (min- max 3-12) och på grund av detta gjordes inga jämförelser mellan 

avdelningarna. 

 

Ingen maktobalans från deltagarna upplevdes efter de övervägande som togs i beaktande. Det 

är dock alltid viktigt att komma ihåg att det är en känslig situation att vandra in i en persons 

sfär, som gjordes när enkäten delades ut och hämtades upp då denna har förlorat delar av sin 

hälsa och kan betraktas som sårbar. 

 

Förhoppningen är att resultatet kan användas som underlag för förbättringsarbete till hälso- 

och sjukvårdens personal på de berörda avdelningarna. Studiens resultat är överlag positivt, 

men hälso- och sjukvården ska inte stagnera, utan alltid sträva efter att arbeta efter senaste 

vetenskapliga evidens, samt att utvecklas efter de lagar och riktlinjer som ständigt uppdateras. 

För att hälso- och sjukvårdens arbete ska kunna utvecklas är undersökningar om hur 

patienterna upplever vården av stor nytta, då det är för dem som vården är till för, och bara 

genom deras ögon kan deras upplevelser utvärderas.  

 

Slutsats 

Denna studies resultat visar att majoriteten av deltagarna hade en positiv upplevelse av 

information, kommunikation och delaktighet kring sitt hälsotillstånd, vård och behandling. För 

att följa den utveckling som sker mot personcentrerad vård måste vidare forskning ske. Fokus 

måste också finnas på att minska vårdskadorna, där kommunikationsbrister är en stor orsak. 

Genom att minimera kommunikationsbristerna ökar chansen för att även vårdskadorna 

minskar. Även då resultatet är positivt måste hälso- och sjukvården alltid utvecklas och arbeta 

efter senaste vetenskapliga evidens och aldrig stagnera, därför måste undersökningar som 

dessa genomföras på regelbunden basis. 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

 

Denna studie görs som examensarbete på sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala Universitet Campus 

Gotland. Syftet med studien är att undersöka om du som patient upplever att du är delaktig i din vård 

samt hur du upplever informationen kring ditt hälsotillstånd, vård och behandling. 

 

Du har blivit tillfrågad att delta i studien eftersom du varit inlagd minst ett dygn på en av de 

avdelningar som deltar i studien samt att du är över 18 år. 

 

Studien genomförs i enkätform där alla deltagare blir tilldelad en enkät med frågor. Du svarar 

på frågorna genom att kryssa i en av rutorna mellan 1 – 5, men kommer också ges möjlighet 

att utveckla dina svar i egna ord på sista sidan. När enkäten hämtas upp på ditt rum, har du 

möjlighet att ställa frågor som kanske dykt upp under tiden. 

 

Deltagandet kommer inte att påverka din vård. Personalen på din avdelning är inte med i 

denna studie och de kommer häller inte ha tillgång till dina svar. Medverkan förändrar inte 

din vård. 

 

Enkäten är anonym, det innebär att du endast blir tilldelad en kod på enkäten som inte kan 

kopplas ihop med ditt namn. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Ditt personnummer behövs inte i studien. 

Efter studien är genomförd har du möjlighet att ta del av resultatet. Det kan du göra du via 

internet eller kontakta oss. (Kontaktuppgifter nedan) 

 

Ditt deltagande är frivilligt. Du kan närsomhelst, utan förklaring, välja att avbryta studien. Om 

du väljer att avbryta studien kontaktar du oss. (Kontaktuppgifter nedan) 
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Om du väljer att avbryta uppger du din enkäts kod och din data tas bort ur undersökningen. 

Att avbryta studien kommer inte att påverka din vård.  

      

Enkätnummer:________ 

 

Malin Axelsson 

Mail; Malin.Axelsson.4964@student.uu.se                   Tel; 073 392 0371 

Martin Mureus Selme 

Mail: Martin.Mureusselme.8105@student.uu.se Tel; 073 785 60 33  

Handledare Ann-Christin Karlsson: 

Mail: Ann-Cristin.Karlsson@pubcare.uu.se                  Tel; 0498 - 108420 

 

 

Tack på förhand! 
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Bilaga 3. Samtyckesblankett  

 

Samtycke: 

 

Jag samtycker till deltagande i studien: Patienters upplevelse av information och delaktighet - 

en enkätsstudie efter att jag har mottagit information om vad det innebär, att det är frivilligt att 

delta samt att jag är anonym och att jag när som helst får dra mig ur denna studie. 

 

Namn:___________________________  Namnförtydligande:_________________________ 

Ort och datum:_______________________ 

  


