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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Framtidens vård måste utformas med dem som kommer att nyttja den. Att inte ta 

vara på patienternas erfarenheter och engagemang är inte försvarbart. Patienter både vill och 

kan ta ett större ansvar för sin egen vård och vården måste skapa förutsättningar för att 

patienten ska bli en medaktör i sin egen vård och behandling. Trots goda försök att göra 

vården mer patientcentrerad så har vården inte lyckats fullt ut. Kunskap kring hur patienter 

bör och ska involveras saknas och en gammaldags hieratisk kultur sätter käppar i hjulet för att 

patienten ska kunna göra sin röst hörd.  

Syfte: Att utforska hur patienter kan involveras i vårdens förbättringsarbete.  

Metod: Litteraturstudie med resultat av elva artiklar.  

Resultat: Hälso- och sjukvården måste ta ett större ansvar för att skapa en lärande miljö, där 

patienten bjuds in som en jämlik partner. För att det ska ske krävs ett uthålligt ledarskap och 

kunskap om hur förbättringsarbete kan drivas tillsammans med patienter. Innan patienter 

rekryteras krävs det att vårdgivaren har tänkt igenom syftet med patientinvolveringen Vilka 

förkunskaper som patienten bör ha och hur vårdgivaren ska kunna tillgodose kunskap och 

stöd till patienten för att den ska kunna ta en aktiv roll i arbetsgruppen.  

Slutsats: För att patienter ska bli mer involverade i sin egen vård och Hälso- och sjukvårdens 

utveckling, krävs kunskap om förbättringsarbete och en tillit till patienters expertkunskaper. 

Det ställer också krav på ledarskap och en kommunikation som stödjer en lärande kultur.   

Nyckelord: Patientsamverkan, Hälso- och sjukvård, förbättringsarbete, delaktighet, 

personcentrerad vård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Background: Future healthcare must be designed with those who will use it. Not taking care 

of the patients' experiences and enthusiasm is not defensible. Patients both want and can take 

greater responsibility for their own care and healthcare must create settings for the patient to 

become a co-worker in his own care and treatment. Despite good attempts to make healthcare 

more patient-centered, it has not been fully achieved. Knowledge about how patients can and 

should be involved are not present in the organization, and an old-fashioned hierarchy culture 

stops patients to get fully involved.  

Aim: To explore how patients could be involved in improving healthcare.  

Method: Literature review was used for this essay. A total of eleven articles was included 

after quality audit.   

Results: Healthcare must take greater responsibility for creating a learning environment, 

where the patient is invited as an equal partner. For this to happen, a strong leadership and 

knowledge about improvement is required. Before recruiting patients, the healthcare provider 

must have done some thinking about the purpose of patient involvement. Which pre-

knowledge the patient should have, and how the healthcare provider can provide education 

and support for the patient to be able to take an active role in the working group. Conclusion: 

For patients to become more involved in their own care and in healthcare development. 

Knowledge about improvement work and confidence in patients' expertise are required. It also 

requires leadership and communication that supports a learning culture. 

Keywords: Patient participation, healthcare, improvement work, participation, person-

centered care 
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BAKGRUND 

Framtidens vård måste utformas tillsammans med dem som kommer att nyttja den. Att inte ta 

tillvara på erfarenheter och engagemang hos patienter och patientföreningar är inte 

försvarbart, enligt rapport från Sveriges Kommuner och Landsting SKL (2015).  För att kunna 

erbjuda en vård som både är kostnadseffektiv, säker och individanpassat krävs det att 

patienter bjuds in på alla nivåer. Från att utforma den individuella behandlingen till att vara 

med och påverka hur verksamheten ska utformas, för att bättre möta behovet (SKL, 2015). 

Patientlagen (SFS, 2014:821) som trädde i kraft 2015 tydliggör att hälso- och sjukvården ska 

så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Trots en tydlig 

inriktning visar rapport från Vårdanalys (2017) att patientens ställning är oförändrad eller 

snarare försvagad. Vården brister i tillgänglighet, information och delaktighet. En av 

orsakerna är att vården inte har skapat de förutsättningar som krävs för att tillämpa 

patientlagen och för att stärka patientens ställning.   

Från vårdens sida finns det ett intresse men också en stor osäkerhet kring hur patienter kan 

och ska involveras i vården. Det finns en önskan hos professionen om att bättre ta tillvara på 

patienters upplevelser för att utveckla vården (Andersson & Olheden, 2012). Enligt Wiig et 

al., (2013) råder det dock stor okunskap kring vilka verktyg och modeller som finns för att 

involvera patienter i vården. Den bristande erfarenheten av att involvera patienter är också en 

betydande faktor för varför patienters kunskap inte tas tillvara bättre (Andersson & Olheden, 

2012).  

Batalden et al., (2015) beskriver en förändring av roller där patienten tidigare har setts som 

passiv mottagare av vård till att patienten idag vill och kan ta en mer aktiv roll. Där patienten 

tar ansvar för sin egen vård och även är med och utvecklar vården för andra patienter. Det är 

en stor kulturförändring och ett skifte i maktbalansen mellan patient och vårdgivare 

(Armstrong et al., 2013). 

Även internationellt finns det en trend i att involvera patienter i att utveckla vården (Batalden 

et al., 2015). Argumentet för att involvera patienter i vården handlar dels om att involvera 

patienter för att få en ökad kvalitet i utformningen av vården och dels om att dagens (och 

framtidens) patienter är mer pålästa, ställer högre krav och vill vara mer delaktiga i vården 

(SKL, 2015). 
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Patientdelaktighet 

Patientdelaktighet har sina rötter i 60-talets rörelse för att öka konsumenters rättigheter att få 

ta del av information, rätt att få välja och rätt att få göra sin röst hörd (Longtin et al., 2010). 

Redan på 50-talet skedde en stegvis förändring av synen på sjukdom och patientens roll. 

Sjukdom hade tidigare sett som en svaghet och de sjuka dvs patienter räknades som en 

svagare (underordnad) grupp, som samhället skulle fatta beslut om och för (Statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering SBU, 2017). Det är en stor skillnad jämfört med dagens 

patient som förväntas vara delaktig i sin egen vård, fatta beslut om sin behandling och 

samtidigt vara med och bidra i Hälso- och sjukvårdens kvalitetsarbete (Vårdanalys, 2012). 

Att inkludera patienter i vården har blivit en viktig del i att öka vårdens kvalitet och säkerhet 

(Longtin et al., 2010). 

Enligt rapport av Docteur och Coulters (Vårdanalys, 2012) finns det gott om forskning som 

visar att vården blir säkrare, mer kostnadseffektiv och skapar större värde för patienten, när 

vården bedrivs patientcentrerat. Trots det visar en studie av Osborn et al., (2014) att Sverige 

underpresterar när det kommer till att göra patienter delaktiga i sin egen vård. Av elva länder 

hamnar Sverige tillsammans med Norge sist, då drygt 40 % av patienterna känner sig 

uppmanade att ställa frågor om sin vård och behandling. För Frankrikes invånare är 

motsvarande siffra 88% (Osborn et al., 2014). En av orsakerna till detta kan vara att i Sverige 

råder fortfarande en paternalistisk modell för läkar- och patientdelaktighet, där vårdgivarens 

attityd utgör ett av hindren för att patienten ska bli mer delaktighet (Alharbi et al., 2012). I 

andra länder som exempelvis USA har relationen mellan läkare och patienter gått mer mot 

partnerskap, något som skapar förutsättningar för ett delat beslutsfattande och ökad dialog och 

kommunikation (Vårdanalys, 2012). 

I en studie av Badcott (2005) beskriver författaren utmaningen för vården att hantera 

expertpatienter. Enligt Badcott (2005) kan en diabetespatient spendera tre timmar per år med 

sin vårdgivare, resten av årets 8757 timmar ägnar sig patienten åt egenvård. Det ger patienten 

gedigna kunskaper om sin sjukdom och behandling, samtidigt som det utmanar traditionella 

roller mellan vårdgivare och patient. Där vårdgivare har tidigare haft mandat på kunskap och 

patienten som passiv mottagare av denna kunskap (Alharbi, 2012; Badcott, 2005; SBU, 

2017). Enligt rapport från SBU (2017) uppstår patientdelaktighet först när vårdgivare lämnar 

över en del av sin makt till patienten. För att det ska ske krävs en kulturförändring i vården 

(Alharbi, 2012). 
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 För att stärka patientens ställning i vården har fler lagar trätt i kraft. Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) betonar att vården ska bygga på respekt för patientens 

självständighet och integritet. Patientlagen (SFS, 2014:821) utvecklar begreppet 

patientdelaktighet i paragraferna: 

• 1§ ”Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i 

samråd med patienten”.  

• 2§ ”En patients medverkan i hälso- och sjukvården genom att han eller hon själv utför 

vissa vård- eller behandlingsåtgärder ska utgå från patientens önskemål och 

individuella förutsättningar”.  

Även internationellt har Världshälsoorganisationen WHO och Organisationen för ekonomiska 

samarbete och utveckling OECD lyft fram att patientcentrering är en viktig målsättning och 

en viktig del när man mäter vårdens kvalitet (Vårdanalys, 2012).  

Exempel på patientdelaktighet 

Enligt rapport från SBU (2017) kan patientdelaktighet ske på flera nivåer. Delat 

beslutsfattande, utbildning och stöd till att ta större ansvar för sin egenvård är strategier som 

alla ökar patientens delaktighet. På individnivå kan patienten involveras i sin egen vård och 

behandling och på verksamhetsnivå kan patienter och patientföreningar bjudas in för att vara 

med och driva förbättringsarbeten för att utveckla den vård som verksamheten erbjuder. På 

organisation eller systemnivå kan patientföreningar vara med och påverka policybeslut samt 

vara en partner i att ta fram vårdprogram (SBU, 2017).  

Personcentrerad vård 

Sveriges kommuner och landsting SKL har beslutat att personcentrerad vård ska vara en del 

av strategin för framtidens hälso- och sjukvård (SKL, 2015). Det innebär att patienten blir en 

aktiv partner och medskapare till sin egen vård och behandling. I en rapport från SBU (2017) 

ställer detta krav på att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan patient och vårdgivare samt 

att det finns en medvetenhet om att relationen inte är symmetrisk. Vårdgivarnas professionella 

kunskap ger dem större makt och det kräver också att professionen tar ett större ansvar. Det 

ställe dock stora krav på följsamhet, pedagogiks förmåga och kommunikation (SBU, 2017). 

Enligt en artikel av Alharbi et al., (2012) bygger en personcentrerad vård på tre rutiner. Att 

initiera partnerskap med patienten, för att ta del av patientens upplevelser och berättelse. Att 

arbeta med partnerskapet, som handlar om kommunikation och förståelse för patientens behov 
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och möjligheter. Den tredje rutinen är att säkerställa partnerskapet genom dokumentation i 

vårdplanen.  

Förbättringsarbete 

I en rapport från Vårdanalys (2016) beskrivs hur svensk Hälso- och sjukvård står inför stora 

utmaningar men också möjligheter. En allt äldre befolkning, demografi och fler patienter som 

lever med kroniska sjukdomar ökar påfrestningen på sjukvårdssystemet. För att fortsätta 

kunna erbjuda vård av hög kvalitet måste förändringstakten öka (Vårdanalys, 2016). 

Enligt Socialstyrelsens ledningssystem (SOSFS, 2011:9) ska: ”Vården ha rutiner för att 

kontinuerligt arbeta med att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra sin 

verksamhet”. Även Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) förtydligar att: ”Kvaliteteten i 

verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras”.  

Cheferna spelar en viktig roll i verksamhetens förändringskraft. Chefens förmåga att skapa 

förutsättningar för verksamheten är avgörande för att kunna driva förbättringsarbete. Genom 

att fatta beslut, möjliggöra och följa upp förbättringsarbeten, leder de verksamheten framåt. 

Förändring måste ske först på verksamhetsnivå för att på sikt kunna göra skillnad i mötet 

mellan patient och vårdgivare, men för att kunna driva systematiskt förbättringsarbete krävs 

kunskap om metodik och genomförande, något som många chefer idag saknar (Vårdanalys, 

2016) 

Förbättringsmodeller 

Enligt rapport från Vårdanalys (2016) kan förbättringskunskap ses som ett eget 

specialistområde som tillsammans med den professionella kunskapen ger möjligheter för att 

arbeta effektivt med kvalitetsförbättringar som skapar värde för mottagaren. 

Förbättringskunskap innehåller kunskaper om pedagogik, förändringspsykologi och en 

förståelse om processer och system. I kombination med vårdprofessionens kunskap om nya 

behandlingsmetoder, kan förbättringskunskap bidra till kvalitetsförbättringar genom att lyfta 

patientperspektivet (Vårdanalys, 2016).  Enligt rapport från SKL (2015) blir vårdens kvalitet 

bättre om tjänsterna utförs på ett sätt som faktiskt svarar på det behovet som patienten har.  

Trots att det finns modeller för att driva förbättringsarbete som involverar patienter, beskriver 

Wiig et al., (2013) att det saknas kompetens om förbättringsmetodik hos vårdgivarna. Istället 

för att involvera patienter genom hela förbättringsarbetet, använder sig vårdgivaren av 

patientenkäter för att fånga patientupplevelser (Vårdanalys, 2016). 
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Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram används Dorothea Orems egenvårdsteori. Redan i slutet av 50-talet 

började Dorothea Orem att utforska kopplingen mellan omvårdnad och egenvård                     

(i McCormack, 2003). Men först 1971 presenterades Orems teori om egenvård. På grund av 

teorins tydliga angreppsätt har den vunnit stor framgång och är en av den mest tillämpade 

omvårdnadsteorierna (i Kirkevold, 2000). Orem beskriver egenvård som de fortlöpande 

handlingar som individen själv tar initiativ till och utför, i syfte att säkerställa hälsa och 

välbefinnande (i McCormack, 2003).  Egenvårdsmodellen består av tre olika teorier: Teorin 

om egenvård, teorin om egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem. Teorierna består av 

flera olika delar som tillsammans bildar ett system för omvårdnad (i Kirkevold, 2000).  

Teorin om egenvårdsbrist 

Teorin om egenvårdsbrist består av två centrala begrepp: Egenvårdskapacitet som handlar om 

individens kunskaper, motivation och färdigheter samt egenvårdsbegränsning som beskriver 

de styrande faktorerna som ligger till grund av omvårdnad (i Kirkevold, 2000). 

Egenvårdskapacitet är individens förmåga att tillgodose sina egna behov av omvårdnad. Det 

omfattar bland annat motivation, kunskaper och praktiska färdigheter som förutsättning för att 

individen ska kunna bedöma sina behov och ta initiativ till egenvård. Enligt Orem varierar 

detta utifrån ålder, livserfarenheter, utbildning och resurser. Egenvårdskapaciteten utvecklas 

dels genom ett lärande från andra (ex sjuksköterskan) eller genom praktisk tillämpning av 

egenvård (i Kirkevold, 2000).  

Egenvårdsbegränsning handlar om de begränsningar som individen kan ha för att kunna 

utföra egenvård. Orem beskriver tre typer av begränsningar: Begränsade kunskaper, 

begränsad förmåga att bedöma och fatta beslut, samt begränsad förmåga att utföra handlingar 

som ger resultat (i Kirkevold, 2000).  

Orems egenvårdsteoris huvudtes är att människor har de verktyg, kunskaper och motivation 

som krävs för att upprätthålla hälsa och för att förebygga sjukdom (Kirkevold, 2000). Det är i 

sig inget nytt. Människor har i alla tider tagit ansvar och utvecklat strategier för att hantera 

sjukdom och andra hälsorelaterade utmaningar (i McCormak, 2003). Sjuksköterskans uppgift 

är att stötta och undervisa patienterna i att ta ansvar för sin egen hälsa och välbefinnande. När 

egenvårdskravet blir större än vad patienten har möjlighet att klara av blir det också 

omvårdnadens ansvar att överbrygga denna brist (i Kirkevold, 2000).  
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Orems egenvårdteori bidrar med resonemang kring patientens inneboende förmåga och 

önskan att ta ansvar för sin egen hälsa men teorin ger också en förståelse för hur andra 

faktorer, så som roller och relationer mellan människor. Enligt Orem är rollerna knutna till 

sociala positioner och påverkar hur människor förhåller sig till varandra och vilka 

förpliktelser, ansvar och möjligheter som dessa roller medför (i Kirkevold, 2000). I relationen 

mellan sjuksköterska och patient kommer således patienten att inta en roll och sjuksköterskan 

en annan. I och med att patienterna bjuds in till att vara med och påverka inte bara sin egen 

vård utan hela sjukvårdsystemet, så påverkas också rollerna mellan patient och sjuksköterska.  

 

Problemformulering 

Patientsamverkan en viktig förutsättning för att utveckla framtidens vård. Tillsammans med 

forskning, industri och vården kan patienter spela en viktig roll i att komma med idéer och 

implementera nya lösningar och tjänster. Det finns en önskan från vårdens sida, men också en 

stor osäkerhet kring hur patienter kan involveras i vården. Därför är det viktigt att utforska 

hinder men också lösningar för att involvera patienter i vårdens förbättringsarbete.  

 

Syfte 

Studiens syfte är att utforska hur patienter kan involveras i vårdens förbättringsarbete.  
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METOD 

Design 

Beskrivande litteraturstudie valdes som design för att få en överblick av kunskapsläget inom 

patientsamverkan och involvering av patienter i vårdens förbättringsarbeten. Enligt Forsberg 

och Wengström (2016) kan många kliniska frågeställningar besvaras genom litteraturstudier. 

En förutsättning är dock att det finns tillräckligt stort underlag med publicerade vetenskapliga 

studier.  

Sökstrategier 

Databaser  

I den första sökningen användes sökorden; Co-production, quality improvement, quality, 

health care, patient involvment, patient participation, patient centered care, person centered 

care, för att undersöka om det fanns ett tillräckligt stort underlag av vetenskapliga artiklar. 

Efter sökningen togs kontakt med bibliotekarie vid Uppsala Universitet för att ta fram MeSh 

termer och för att sedan testa nya kombinationer av sökorden tillsammans med booleska 

operatorer AND, OR och NOT. Sökningarna gjordes i PubMed och CINAHL, eftersom dessa 

databaser har ett stort urval av vårdvetenskapliga forskningsartiklar.   

De nya kombinationerna av sökord ledde till ett tillräckligt stort underlag för att starta 

granskningen av abstracts. Vid den första granskningen sorterades många artiklar bort. Det 

fanns ett stort urval av vetenskapliga artiklar som beskrev patientinvolvering på individnivå, 

exempelvis stöd till egenvård och delat beslutsfattande. Det visade sig vara mycket svårare att 

hitta artiklar som beskrev patientinvolvering i verksamhetsutveckling. Eftersom syftet var att 

beskriva patientens roll i att förbättra vården, söktes artiklar som beskrev patientinvolvering 

utifrån olika perspektiv. Sökningen innefattade också artiklar som beskrev olika metoder och 

modeller för patientinvolvering.   

Efter den första granskningen återstod ett 20-tal artiklar. Av dessa sorterades mer än hälften 

bort eftersom de inte svarade mot kriterierna eller syftet. Artiklarna skulle vara kvalitativa 

studier som inte var äldre än tio år och det bidrog till att många artiklar föll bort. 

Begränsningen till tid syftar till att det har skett en mycket stark utveckling inom området de 

senaste tio åren.  
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Trots att det från början fanns ett stort urval, var det svårt att hitta artiklar som svarade mot 

syftet och därför gjordes också en manuell sökning. Genom att granska referenslistor för 

redan utvalda artiklar och sedan söka direkt på författares namn i PubMed hittades två 

artiklar. En artikel hittades i en avhandling och två artiklar söktes fram efter tips. Resultatet av 

litteratursökningen återfinns i tabell 1. 

Inklusionskriterier 

• Artiklarna är baserade på data som är insamlad enligt gällande praxis och publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter 

• Artiklarna ska vara kvalitativa studier  

• Artiklarna ska vara kostnadsfria och ska vara tillgängliga online  

• Publicerade på svenska och engelska  

• Artiklarna ska vara originalartiklar.  

Exklusionskriterier 

• Eftersom forskningen i detta område har utvecklats starkt under det senaste decenniet 

får artiklarna som inkluderas inte vara äldre än tio år 

• Artiklar som inte håller en tillräcklig god kvalitet 

• Reviewartiklar 

• Artiklar som ej svarar mot syfte och frågeställningar. 
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Tabell 1. Resultat av sökning 

Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Utvalda 

artiklar 

Antal valda 

artiklar efter 

granskning 

PubMed 171020 "Quality of Health 

Care/organization and 

administration"[Mesh] AND 

"patient participation" Filters: 

published in the last 5 years; 

English 

314 25 5 3 

PubMed 171022 "Quality improvement"[MeSH] 

AND ("patient participation" OR 

co-production) Filters: published in 

the last 10 years; English 

193 18 5 3 

PubMed 171022 quality of health care co-production 

Filters: published in the last 10 

years; English 

80 15 1 0 

PubMed 171030 Sökning direkt på författares namn 

ex Martin och Snow. Mattias Elgs 

artikel ingår i hans avhandling. Två 

artiklar; Butler och Lidewij hittades 

genom att granska referenslistor på 

redan valda artiklar.  

 

  5 5 

CINAHL 171020 Quality (“patient participation” OR 

co- production) 

209 6 0 0 
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Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

På återstoden av artiklarna (elva stycken) gjordes en kvalitetsanalys utifrån granskningsmall 

8.1 från boken Evidensbaserad omvårdnad- en bro mellan forskning och klinisk verksamhet 

av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Syftet var att bedöma artiklarnas kvalitet. Artiklar 

som bedömdes ha en medelhög eller hög kvalitet inkluderades i litteraturstudien. 

Resultatanalys 

Resultatet av analysen presenteras i bilaga ett, samt i löpande text.  Enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) är detta en metod som ger goda förutsättningar för att jämföra de olika 

studierna i syfte att kartlägga likheter och olikheter. Artikelmatrisen innehåller författare, 

land, år för publicering, titel, syfte, metod, urval (deltagare, bortfall), resultat och kvalitet. På 

detta sätt kan studierna jämföras på ett överskådligt sätt. 

 

Etiska överväganden 

Valet av litteraturstudie som metod stödjer syftet att utforska patientdelaktighet i Hälso- och 

sjukvård, utifrån den senaste forskningen. Litteraturstudien baseras på studier som är 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Hänsyn är taget till om de i studierna har 

forskningsetiskt tillstånd eller att de annars har beaktat forskningsetiska aspekter. Enligt 

Forsberg & Wengström (2016) är det viktigt med ett etiskt övervägande vid urvalet och 

presentation av artiklarna. Därför redovisas samtliga artiklars resultat, oavsett om resultatet 

överensstämmer med författarens åsikt eller inte. 
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RESULTAT 

Resultatet baseras på elva kvalitativa artiklar från fem länder. Majoriteten (fyra stycken) av 

artiklarna kom från England, övriga artiklar kom från Holland, Sverige, USA och Kanada. 

Nio artiklar bedömdes ha en hög kvalitet och två artiklar var av medelhög kvalitet. Efter 

analys av elva artiklar kunde resultatet sorteras i två teman: Förutsättningar för 

patientsamverkan och Patientsamverkan i praktiken, se tabell 2. Det första temat beskriver hur 

kultur, roller, ledarskap och attityder, antingen hindrar eller möjliggör patientsamverkan i 

verksamhetsutveckling. Det andra temat beskriver hur partnerskapet med patienten kan se ut 

när förutsättningarna finns i organisationen. Utifrån dessa två teman presenteras resultatet 

under sex rubriker.  

Tabell 2. Teman 

Teman Rubriker 

Förutsättningar för patientsamverkan Kultur och ledarskap 

Relationer och partnerskap 

Rollkonflikt 

Intressekonflikt 

Patientsamverkan i praktiken Team, möteskultur och delaktighet 

Patientupplevelse 

 

Förutsättningar för patientsamverkan 

Resultatet visar att det är en komplex utmaning att involvera patienter i vården. Det ställer 

krav på att vården förändrar synen på rollen som patient. Den tidigare relationen mellan 

patient och vårdgivare förändras, och det nya partnerskapet rubbar maktbalansen (Snow, 

Humphrey & Sandall, 2013).  Konflikter uppstår när patienten och vården har olika syn på 

vad som ska prioriteras (Martin & Finn, 2011). De nya behoven ställer också krav på ett 

ledarskap som aktivt driver frågor om patientcentrering och som synliggör negativa kulturer 

och andra hinder som begränsar patientinvolvering. För de verksamheter som klarar av att 

skapa förutsättningar för patientsamverkan finns stora vinster att hämta, både för patienter och 

för profession (Luxford, Geleb Safran & Delbanco, 2011). 
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Kultur, ledarskap och attityder 

Flera studier visar att kultur, ledarskap och attityder både hos vårdgivare och patienter är 

viktiga påverkansfaktorer för att nå en ökad patientsamverkan. Luxford, Geleb Safran och 

Delbanco (2011) studie identifierade en rad främjande faktorer för involvering av patienter. 

Bland annat ett starkt ledarskap, tydlig kommunikation om visionen, aktivt engagerande av 

patienter, anställdas trivsel och nöjdhet, förutsättningar för att mäta och följa upp, och en stark 

kultur för lärande och förbättring. Även Butler, Anderson, Supiano och Weir studie från 2017 

undersöker vårdgivares attityder till patientinvolvering. De har i sin studie undersökt läkares 

motstånd till förbättringsarbete. Forskarna hittade fler olika hinder för delaktighet. Bland 

annat svårighet att förstå syftet med förbättringsarbetet, kunskap om tillvägagångssätt och en 

upplevelse av att läkarens bidrag till förbättringsarbetet inte värderades tillräckligt högt. 

Läkarna upplevde också utmaningar med att prioritera mellan sina arbetsuppgifter och ansvar. 

Enligt studien är läkarnas attityder till förbättringsarbete ett stort hot mot patienter och måste 

förändras för att hälso- och sjukvården ska kunna gå mot en mer lärande organisation som 

involverar patienter. Ett sätt kan vara att involvera läkare mer effektivt i förbättringsarbete för 

att få en bättre attityd och förståelse för vikten av att driva förbättringsarbete i vården. 

Även om vården vill involvera patienter, uppstår lätt konflikter i relationen mellan vårdgivare 

och patient. Snow, Humphrey och Sandall (2013) har i sin studie kartlagt utmaningarna som 

expertpatienter kan möta när deras kunskap om sin sjukdom är större än hos den vårdpersonal 

som de möter. Resultatet från studien visar att personer med typ 1 diabetes som genomgår 

speciellt utformat träningsprogram upplever att de få mer kontroll över sin sjukdom och får en 

ökad livskvalitet. Dock upplevde flera av de som medverkade i studien att de blev 

motarbetade av vårdpersonal. De fick argumentera för att få hjälpmedel förskrivna och de fick 

ta emot råd som gick rakt emot deras egna önskemål. Studiedeltagarna upplevde att deras 

expertkunskaper gjorde vårdpersonal obekväma och att istället för att bli involverade som en 

partner i vården så blev de istället tillrättavisade eller motarbetade. Brist på tillit till patienten 

kunskap om sin sjukdom och en ovilja till att se patienten som partner var enligt expert 

patienterna de största hindren. 

Även Boivin, Lehoux, Burgers och Grols studie från 2014 visar att obalans i maktstrukturer är 

en negativ faktor för att främja patientsamverkan. Martin och Finn (2011) menar att patienten 

har svårt att påverka riktningen i ett förbättringsarbete, det är vårdgivaren som har makten 

även i teamarbetet och patienten har svårt att göra sig hörd.  Även studien från Lidewij, Ryan 

och Etchegary (2017) visar på en obalans i makt som en faktor när vårdgivare rekryterar egna 
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patienter till förbättringsarbeten. I den rådande kulturen är läkarens attityder till 

patientinvolvering viktigt för att patienter ska bjudas in till samverkan (Luxford, Geleb Safran 

och Delbanco, 2011; Snow, Humphrey och Sandall, 2013). För att påverka läkarens attityder 

krävs det ett ledarskap och en kultur som stödjer förändring och lärande. Enligt Luxford, 

Geleb, Safran och Delblanco (2011) är patientberättelser en nyckel till att skapa en lärande 

patientfokuserad kultur, men menar också att förflyttningen till en mer patientcentrerad vård 

tar tid och ställer krav på ett uthålligt ledarskap.    

Relationer och partnerskap 

Att involvera patientföreningar är ett sätt att utveckla vården för diagnosgrupper. Peeters et 

al., (2014) undersökte vilka strategier som patientföreningar använder sig för att påverka 

kvaliteten i vården. Resultatet i studien visar att patientorganisationer försöker påverka vården 

genom att använda sig av olika strategier. En strategi var att bygga goda relationer med 

vårdgivare i hopp om att bli involverade i projekt tillsammans med vården. Detta var en 

strategi som många patientorganisationer använde sig av med gott resultat, men som också 

visade sig vara en risk, då relationen ibland sätts framför målet att vilja driva förändring. 

En annan strategi var att ta in metoder från forskning för att göra projektet mer attraktivt för 

vårdgivare. Genom att använda sig av standardiserade metoder för insamling av data och 

samla sina mål, önskningar och kunskap enligt forskningspraxis upplevde patientföreningarna 

att de kunde tala samma språk som forskarna och därmed vinna gehör för sin sakfråga. Den 

tredje strategin var att kanalisera sin påverkan genom redan existerande mätinstrument, men 

då med risk för att man kanske tvingas använda instrument som inte helt är anpassade för 

ändamålet. Oavsett metod så har patientföreningar fortfarande stora utmaningar i att kunna 

påverka vården. Möjligheten för patientföreningar ska kunna bli involverade bygger på att 

vården vill involvera dem. Patientföreningar saknar också de ekonomiska incitamenten för att 

kunna tvinga vården att medverka. Enligt författarna krävs det uthållighet, strategi och goda 

relationer för att patientföreningar ska kunna påverka vården Peeters et al., (2014). 

Rollkonflikt 

Hur patienter uppfattar förbättringsarbete och sin roll är viktigt att ta hänsyn till när patienter 

involveras i vården (Renedo & Marston, 2015). I förflyttningen till en allt mer 

marknadsorienterad hälso- och sjukvård blir patientdelaktighet betydelsefullt. En viktig faktor 

för att förbättra vården är att ta reda på hur patienter uppfattar kvalitet (Gustavsson, Gremyr & 

Sarenmalm, 2015; Renedo & Marston, 2015). Det är också viktigt att ta reda på hur patienter 
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som inkluderades i förbättringsarbete ser på sina rättigheter och skyldigheter. I Renedo och 

Marstons studie från 2015 upptäckte forskarna att patienterna flyttade fokus från vårdgivarens 

ansvar att erbjuda vård av hög kvalitet till att fokusera snarare på individen och dennes ansvar 

att förbättra sig själv. Patientens roll förknippades med mer skyldigheter än rättigheter. 

Renedo och Marston (2015) menar att det är viktigt att ha en förståelse för vad som påverkar 

patienten och dennes roll och funktion vid förbättringsarbeten tillsammans med vården. 

Patienten kan behöva hjälp att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur den påverkas av 

normer i samhället och hur det i sin tur påverkar patientens ställning at ställa krav på vårdens 

kvalitet. Även Lidewij, Ryan och Etchegary (2017) menar att det uppstår en rollkonflikt när 

läkare rekryterar sina egna patienter som deltagare i förbättringsprojekt. För att komma bort 

från detta ställer det krav på en bredare rekrytering och en tydlig kommunikation med 

patienten om rollen och förväntningar. 

Intressekonflikt 

Vad som behöver förbättras kan också vara en källa för intressekonflikt. Patienter som 

partners i förbättringsarbete kan ha svårt att göra sina röster hörda (Martin & Finn, 2011). 

Vårdpersonal tenderar att överskatta sin egen roll i att skapa värde i en vårdsituation, 

samtidigt som de underskattar patientens roll som bidragande till att öka kvalitén i vården 

(Gustavsson, Gremyr & Sarenmalm, 2015). Kvalitet mäts inte bara på hur väl vårdpersonal 

utför sitt arbete, utan det är också ett resultat av både patienter och vårdpersonals bidrag till 

vården som utförs. Enligt Gustavsson, Gremyr och Sarenmalm (2015) beror det på att de 

modeller som finns i att mäta kvalitén i vården tar i större del hänsyn till vårdens perspektiv 

och inte patienternas.  

 

Patientsamverkan i praktiken 

Flera artiklar i resultatet visar på utmaningarna när väl patienter var på plats för att arbeta med 

att förbättra vården tillsammans med professionen. Kunskaper om mötesteknik och en 

genomtänkt plan för hur patientens kunskaper och deltagande skapar förutsättningar för ett 

givande samarbete (Martin & Finn, 2011). Att använda sig av olika verktyg, exempelvis 

dagböcker ökar också möjligheten att ta del av patientens upplevelser av vården (Elg, 

Engström, Wiell & Poksinska 2012).  
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Team, möteskultur och delaktighet 

När patienter inkluderas i vårdens förbättringsarbeten kan en rad problem och utmaningar 

uppstå som teamet måste hantera. Bland annat är en oklar roll och inte definierat uppdrag 

bidragande till att patienten inte blir en aktiv part i arbetet (Martin & Finn, 2011). 

Rekryteringen av patienter är också viktig för att få ut det mesta av samarbetet. Det ställer 

krav på att teamet har tänkt igenom vilka kunskaper och förutsättningar som patienten 

behöver ha för att kunna medverka i arbetet. Det krävs också en strategi för att få en bra 

möteskultur, för att patienten ska bli involverad i diskussionen (Martin & Finn, 2011). 

I teamet kan patienten ta på sig flera olika roller (Boaz et al., 2016). Patienter kan dela sina 

erfarenheter, erbjuda expertkunskap, dela upplevda erfarenheter, delta och sprida kunskap på 

informationsmöten för patienter. Patienter kan också hjälpa till att identifiera prioriteringar för 

förbättringsarbete, delta i grupper för förbättringsarbete, utveckla olika lösningar genom att 

arbeta tillsammans med vårdgivare och hjälpa till med implementeringen av lösningarna. Och 

utvärdera dem. Enligt Boaz et al., (2016) bidrar patientmedverkan i team till en rad 

förbättringar i verksamheten, samt stödjer en organisationskultur för att kunna genomföra 

större förändringar.  

I en studie av Boivin, Lehoux, Burgers och Grol (2014) undersökte författarna vilka faktorer 

som stödjer, eller underlättar vid involvering av patienter i förbättringsarbete. Författarna 

kunde synliggöra tre nyckelfaktorer som kunde vara avgörande för att patienter skulle kunna 

medverka på ett givande sätt i förbättringsarbete med vården.  

Trovärdighet: För att ge en patient trovärdighet, så räcker det inte att patienten bara har sin 

egen historia. Att utbilda patienten i starten av projektet är viktigt för att patienten ska kunna 

bli en jämställd partner. 

Legitimitet: Viktigt att ha en strategi vid rekrytering, för att få ett bra urval och 

representativitet. Det skapar förutsättningar för att patienten ska kunna representera en större 

grupp patienter.  

Makt/styrka: En neutral moderator som leder arbetet kan var ett sätt att jämna ut obalans i 

maktförhållande. Moderatorn ser till att alla kommer till tals och kan medla mellan intressen 

och konflikter.  

Rekrytering av en balanserad grupp, strukturerad träning och utbildning av 

patientrepresentanter, möjlighet att dra erfarenheter från andras erfarenheter och en moderator 
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som fokuserar på effektiv grupp process är nyckelfaktorer som främjar patientdelaktighet 

(Boivin, Lehoux, Burgers & Grol, 2014). 

Patientupplevelser 

Patientupplevelsen är en viktig del i att förbättra vården. I en studie av Elg, Engström, Wiell 

och Poksinska (2012) utvecklade forskarna en modell för att inkludera patienter i 

förbättringsarbete. Som verktyg för att samla patienternas tankar och idéer användes 

dagböcker. Syftet med dagböcker är att få en ökad förståelse för en patientgrupp för att kunna 

förbättra diagnosticering och behandlingar. Resultatet i studien visar att dagbok är ett bra 

verktyg för att ta del av patienternas upplevelser och att dagböckerna kan användas på tre 

olika sätt: De kan ge förslag på möjliga förbättringsarbeten, användas för att plocka ut 

enskilda patientberättelser och ett större antal dagböcker kan användas för att analyseras för 

att ta reda på en grupps upplevelser.  
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att få ökad kunskap om hur patienter kan involveras i vårdens 

förbättringsarbete. Resultatet visar att det finns en rad viktiga faktorer för att öka 

patientsamverkan i hälso- och sjukvården. Vården måste ta ett större ansvar för att skapa en 

lärande miljö, där patienten bjuds in som en jämlik partner. För att det ska ske krävs ett 

uthålligt ledarskap och kunskap om hur förbättringsarbete kan drivas tillsammans med 

patienter. Innan patienter rekryteras krävs det att vårdgivaren har tänkt igenom syftet med 

patientinvolveringen. Vilka förkunskaper som patienten bör ha och hur vårdgivaren ska kunna 

tillgodose kunskap och stöd till patienten för att den ska kunna ta en aktiv roll i arbetsgruppen. 

För att patienter ska bli mer involverade i sin egen vård och Hälso- och sjukvårdens 

förbättringsarbete, krävs kunskap om förbättringsmetodik och en tillit till patienters 

expertkunskaper. Det ställer också krav på ett ledarskap och en kommunikation som stödjer 

en lärande kultur.     

Förutsättningar för patientsamverkan 

Resultatet visar att en positiv kultur och ett uthålligt ledarskap är en förutsättning för att öka 

patientsamverkan. Butler, Anderson, Supiano och Weir (2012) har undersökt läkarnas 

motstånd till förbättringsarbete. De har i sin studie synliggjort vikten av att få med sig läkarna 

i förflyttningen mot en mer lärande och inkluderande sjukvård. Enligt författarna är läkarnas 

motstånd till förbättringsarbete ett stort hot och måste förändras.  

I en kulturförändring blir ledarskapet extra viktigt. Resultatet visar att ett ledarskap som 

kommunicerar vikten av att involvera patienter och som tydligt visar riktning mot en lärande 

organisation, är enligt Luxford, Geleb Safran och Delbanco (2011) en gemensam nämnare hos 

de sjukhus som har lyckats väl med att implementera en patientcentrerad vård. Studien visar 

också att personalnöjdhet leder till ökad patientnöjdhet. Att satsa på personalens trivsel och 

arbetsglädje påverkar vårdens kvalitet och patienterna upplevelse.  

Att ledarskapet och kulturen är viktiga för att öka patientsamverkan i vårdens utveckling stöds 

också i litteraturen. I rapport från Vårdanalys (2016) synliggörs chefernas viktiga roll för att 

vården ska kunna driva förbättringsarbete tillsammans med patienter. Rapporten visar att 

förbättringsarbete hamnar ofta i resurskonflikt med det dagliga vårdarbetet och det är 

verksamhetschefernas ansvar att prioritera och bemanna verksamheten. Cheferna har en 
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möjlighet att påverka kulturen i en positiv riktning mot en mer inkluderande vård, men för att 

det ska ske menar Alharbi et al., (2012) att det måste ske en förskjutning av vårdgivarnas 

makt till patienterna. Kulturen utgör ett hinder för att patienter ska bli involverade och enligt 

Alharbi et al., (2012) är den traditionella hierarkiska kulturen som råder i sjukvården ett stort 

hinder för att patienter ska bli inkluderade i sin vård och behandling. Trots att det ställs höga 

krav på vården att öka förändringstakten och att i större utsträckning involvera patienter i 

utvecklingsarbetet så visar en rapport från Vårdanalys (2016) att cheferna fortsätter att driva 

förbättringsarbete med traditionella metoder som exempelvis incidentrapportering, klagomål 

och satsningar på utbildningar. Bristande kunskap om metoder och verktyg för att bedriva ett 

modernt förbättringsarbete samt en undermåligt IT- system begränsar verksamhetens 

möjlighet att bedriva förbättringsarbete som involverar patienter (Vårdanalys, 2016).  

Relationen mellan patient och vårdgivare är en viktig faktor för att öka patientsamverkan i 

vården. Resultatet visar att expertpatienter kan upplevas som hot för vårdgivarna. I en artikel 

av Snow, Humphrey och Sandall (2011) beskriver patienter som har genomgått utbildning för 

att hantera sin diabetes hur de blir direkt motarbetade av vårdgivare. Brist på tillit från 

vårdgivaren och en ovilja att se patienten som partner bidrog till att det i flera fall uppstod en 

konflikt mellan vårdgivare och patient. Den ojämna fördelningen av makt var inte bara ett 

hinder i mötet mellan patient och vårdgivare. Även patientorganisationer väljer att sätta en 

god relation framför att driva sin sakfråga i mötet med vårdgivare enligt en studie av Peeters 

et al., (2015). Det är dock viktigt att vården är lyhörd inför patientens unika behov och 

önskemål. Det är inte alla patienter som vill vara expertpatienter. Patientens roll och 

förväntningar på denna lyfts även i litteraturen där Batalden et al., (2017) lyfter fram att det är 

även viktigt att vården tar hänsyn till de patienter som inte vill eller kan vara delaktiga i sin 

egen vård. Något som också stöds av Orems egenvårdsteori där vårdgivarens ansvar är att 

överbrygga när patienten själv inte klarar av att ta ansvar för sin egenvård (i Kirkevold, 2000).  

Resultatet visar också på att synen på vad som är viktigt att förbättra skiljer sig också mellan 

patient och vårdgivare. Diskussionen om vad som är kvalitet ur ett patientperspektiv förs fram 

i en studie av Gustavsson, Gremyr och Sarenmalm (2015).  Studien visar att vårdpersonalen 

tenderar att överskatta sin roll i att skapa värde i en vårdsituation, samtidigt som de 

underskattar patientens roll som värdeskapande. Enligt författarna mäts vårdens kvalitet mäts 

ur vårdens perspektiv och inte ur patienternas perspektiv. Det i sin tur påverkar hur de ser på 

vad som ska förbättras. Enligt rapport från SKL (2015) blir vårdens kvalitet bättre om 

tjänsterna utförs på ett sätt som faktiskt svarar på det behovet som patienterna har. Även 
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Docteur och Coulters rapport Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård (Vårdanalys, 

2012) visar att det är mer kostnadseffektivt och skapar större värde för patienterna om vården 

bedrivs mer patientcentrerat med fokus på vad som är viktigt för patienterna.  

Patientsamverkan i praktiken 

Resultatet visar att arbetet med att inkludera patienter påbörjas redan vid rekrytering. Enligt 

en studie av Lidewij, Ryan och Etchegary (2017) finns det fyra olika strategier för att 

rekrytera patienter. Sociala medier är en bra kanal för att rekrytera större grupper av patienter 

medan kontakt med patientorganisationer var en lämplig metod för att hitta patienter med 

sällsynta diagnoser. Att tillfråga patienter direkt i vården var en fördel för att det redan finns 

en relation, men risken är då stor att patienten hamnar i en beroendeställning. För att nå 

socioekonomiska grupper finns det en fördel att delta på möten i olika sammanhang där dessa 

grupper kunde nås. Att ha en strategi kring rekryteringen och att använda sig av en mix av 

metoder är en fördel.  

Flera studier beskriver patients roll som partner i förbättringsarbete. Att inte ha en definierad 

roll kommunicerad med patienten gav sämre förutsättningar för att patienten skulle kunna bli 

en aktiv partner (Graham, Martin & Finn, 2011). Även Boaz et al., (2016) visar i sin studie att 

patienten har möjlighet att ta sig an flera olika roller i teamarbete med vården. Från att dela 

med sig av egna erfarenheter och upplevelser till att vara med och utveckla, sprida och 

implementera nya arbetssätt och metoder. Enligt Orems egenvårdsteori är rollerna knutna till 

sociala positioner och påverkar hur människor förhåller sig till varandra och vilka 

förpliktelser, ansvar och möjligheter som dessa roller medför (i Kirkevold, 2000). I relationen 

mellan sjuksköterska och patient kommer således patienten att inta en roll och sjuksköterskan 

en annan. Enligt en artikel av Armstrong et al., (2013) kan patienter spela en viktig roll i att 

vara med och utveckla vården, men för att kunna nyttja patienters fulla potential krävs det att 

vårdgivarna har en strategi för involveringen. Patienter bör involveras så tidigt som möjligt i 

projektet. Det skapar förutsättningar för att patienten ska få en bättre förståelse om syftet med 

förbättringsarbetet samt att patienten kan vara med och utforma arbetet. Resultatet visar att 

det finns viktiga nyckelfaktorer för att skapa förutsättningar för patientsamverkan. att ge 

patienten trovärdighet är det viktigt att ge patienten utbildning i starten av projektet. Det 

räcker inte att patienten bara har sin egen historia. Att ha en neutral moderator som håller i 

arbetet skapar bättre förutsättningar för att alla ska få komma till tals under mötet (Boivin, 

Lehoux & Grol, 2014). Det stöds också i litteraturen, Armstrong et al., (2013) menar är det 

viktigt att skapa en icke hieratisk kultur i gruppen för att alla teammedlemmar ska få komma 
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till tals. Att säkerställa kommunikationskanaler där även teammedlemmar utanför vården kan 

ta del av information skapar förutsättningar för delaktighet (Armstrong et al., 2013). 

Patienter både kan och vill bli delaktiga i sin vård, men för att patienter ska kunna bli fullt 

delaktiga så krävs det en hälso- och sjukvård som ger tillgång till information och som 

utbildar och stärker patienterna i sin roll (Patientlagen, SFS 2014:821). Välinformerade 

patienter är en förutsättning för partnerskap i att driva vårdens utveckling. I Vårdanalys 

rapport från 2012 beskrivs förflyttningen mot en mer patientcentrerad vård också en 

förändring av attityder hos både patient och vårdgivare. Enligt en rapport från SKL (2015) 

kan delaktighet och inflytande ses som en demokratisk rättighet och det är hälso- och 

sjukvårdens skyldighet att involvera patienten i utformandet av dennes vård (Patientlagen, 

SFS, 2014:821). Enligt etisk kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) är 

det sjuksköterskans uppgift att med respekt och lyhördhet stödja den enskilda människans rätt 

till omvårdnad anpassad till personens behov och förutsättningar.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att utforska hur patienter kan involveras i vårdens 

förbättringsarbete. De databaser som användes för att hitta relevanta artiklar till 

litteraturstudien var PubMed och CINAHL. Dessa databaser visade sig ha ett tillräckligt stort 

underlag av artiklar för att kunna få hitta artiklar av hög kvalitet. Enligt William, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) kan sökningen i databaser även kompletteras med manuell sökning. Trots 

att sökorden gav många träffar, var det få artiklar som svarade mot syftet. Därför fick 

sökningen kompletteras med en manuell sökning för att hitta artiklar som kunde beskriva 

patientsamverkan från individ till verksamhetsnivå.  

Eftersom syftet var att få en större förståelse för vad som hindrar eller möjliggör 

patientinvolvering i vårdens förbättringsarbete, avgränsades sökningen till kvalitativa artiklar. 

Framförallt intervjustudier, vilket underlättade också i kvalitetsgranskningen. I 

kvalitetsgranskningen granskades artiklarna enligt protokoll från Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011). På så sett kunde artiklarna granskas systematiskt. Artiklar som fick medel 

eller hög kvalitet inkluderades i litteraturstudien. Utifrån granskningen kunde resultatet 

sorteras i två teman, det gjorde presentationen av resultatet mer överskådligt.  



 

21 
 

Det finns flera svagheter i litteraturstudien som kan påverka trovärdigheten av resultatet. En 

svaghet är att bara välja kvalitativa studier till resultatet. Om sökningen efter artiklar inte hade 

begränsats till kvalitativa studier, så är det möjligt att fler artiklar hade kunnat inkluderats i 

resultatet. Det finns också en svaghet i valet av sökord som kan ha lett till att det var svårt att 

hitta artiklar som beskrev patientinvolvering på verksamhetsnivå. Urvalet blev därmed 

begränsat och flera artiklar fick sökas manuellt, vilket i sin tur kan påverka resultatet. Det 

finns en ökad risk att författaren väljer artiklar som svarar på syftet. För att minska risken 

användes granskningsprotokoll från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  

En ytterligare svaghet med uppsatsen och det är att den är skriven av en ensam författare. Det 

finns en stor fördel med att skriva uppsats tillsamman med en medförfattare då innehållet och 

formalia kan diskuteras med en partner och förädlas under arbetets gång.   

Slutsats  

Patienter vill och kan bli mer delaktiga i sin egen vård och behandling men även i Hälso- och 

sjukvårdens utveckling. Det ställer dock stora krav på en öppen och lärande kultur där 

patienten bjuds in som en jämlik partner. Resultatet från litteraturstudien visar att 

förändringen måste ske på ledningsnivå för att kunna göra skillnad i mötet med patienten. I en 

förflyttning mot en mer patientcentrerad vård krävs ett långsiktigt och uthålligt ledarskap som 

prioriterar och skapar förutsättningar för att professionen tillsammans med patienter ska 

kunna förbättra vården. Resultatet visar också att det krävs kunskap om förbättringsmetodik 

och patientsamverkan hos såväl vårdgivare, patientföreningar och patienter för att ett givande 

samarbete. 
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BILAGA 1. 

Artikelmatris 

Författare 

Land, År 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet/ 

Evidens 

Boaz, A., 

Robert, G., 

Locock, L., 

Sturmey, G., 

Gager, M., 

Vougioukalou, 

S., Ziebland, S. 

and Fielden, J. 

England 

2015 

 

What patients do and 

their impact on 

implementation. An 

ethnographic study of 

participatory quality 

improvement projects 

in English acute 

hospitals. 

Att utforska 

patienters roller i 

förbättringsarbete och 

hur de påverkar 

implementation och 

resultat. 

Etnografisk, 

jämförande studie. 

96 vårdgivare, 63 

patienter och 

familjemedlemmar 

deltog. 14 co-

design grupper 

totalt. 

Patienter intar olika roller i 

förbättringsarbete tillsammans med 

vården. Patienters delaktighet 

påverkar attityder hos professionen 

och skapar motivation för en större 

organisationsförändring med fokus 

på partnerskap. 

Hög 

Boivin, A., 

Lehoux, P., 

Burgers, J. and 

Grol, R. 

Kanada 

2014 

What are the key 

ingredients for 

effective public 

involvement in Health 

care improvement and 

policy decisions? 

Att kartlägga vilka 

förutsättningar som 

krävs för att patienter 

och medborgare ska 

kunna bli delaktiga i 

utvecklingen av hälso 

och sjukvården. 

Att kartlägga vilka 

förutsättningar som 

krävs för att 

patienter och 

medborgare ska 

kunna bli delaktiga 

i utvecklingen av 

hälso och 

sjukvården. 

Att kartlägga vilka förutsättningar 

som krävs för att patienter och 

medborgare ska kunna bli delaktiga 

i utvecklingen av hälso och 

sjukvården. 

Hög 

Butler, J.M., 

Anderson, K.A., 

Supiano, M.A. 

and Weir, C.R. 

USA 

2017 

“It Feels Like a Lot of 

Extra Work”: Resident 

Attitudes About 

Quality Improvement 

and Implications for an 

Effective Learning 

Health Care System 

Studien syftar till att 

undersöka läkares 

attityder till 

förbättringsarbete. 

Fokusgrupp med 45 

deltagare. 

Kvalitativ analys 

Forskarna fann flera faktorer som 

påverkade läkarnas negativa 

inställning till att medverka i 

förbättringsarbete. Bland annat brist 

på tid, att läkaren inte har förstått 

syftet med förbättringsarbetet eller 

att läkaren inte känner sig delaktig. 

Forskarna tydliggör att läkarnas 

negativa inställning till 

förbättringsarbete är ett allvarligt 

hot mot att skapa en lärande 

organisation. 

Hög 

Elg,M.,Engströ

m, J., Witell,L. 

and Poksinska, 

B 

Sverige 

2012 

Co-creation and 

learning in health-care 

service development.  

Att undersöka om 

patienters dagböcker 

kan användas för 

lärande och ökad 

patientdelaktighet i 

hälso- och 

sjukvårdens 

utveckling.  

Aktionsforskning.  

53 patienter förde 

dagbok.  

Patientdagböcker kan användas dels 

för att samla in idéer till 

förbättringar, dels för att lära sig av 

en enskild patients berättelse men 

också för att användas till underlag 

tillsammans med frågeformulär för 

att få en förståelse för hur patienter 

upplever de tjänster som hälso- och 

sjukvården erbjuder.  

Hög 

Gustavsson, S., 

Gremyr,I., 

Kenne 

Sarenmalm, E. 

Sverige 

2015 

 

Designing quality of 

care- contributions 

from patients 

Att undersöka om de 

nuvarande 

kvalitetsindikatorerna 

verkligen fångar 

patienters upplevelse 

av vården och sin 

egen delaktighet. 

Kvalitativ och 

deskriptiv studie 

 

Intervju med tolv 

föräldrar från två 

vårdavdelningar. 

Neonatal och 

diabetes. 

Det behövs kompletterande 

kvalitetsindikatorer som är 

utformade utifrån patienters 

upplevelse av kvalitet, för att kunna 

bedöma vårdens kvalitet.  

Hög 
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Lidewij, E.V., 

Ryan, D., 

Etchedary, H. 

Holland 2017 

 

Recruiting patients as 

partners in health 

research: a qualitative 

descriptive study 

Syftet med studien är 

att undersöka hur 

forskare kan rekrytera 

patienter som 

forskningspartners. 

Intervjustudie. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 13 

forskare och en 

patient. 

Studien fann tre olika sätt för 

forskare att hitta patienter och fyra 

strategier för rekrytering.  

Det kunde ske genom:  

Behovsbasis, intresseanmälning och 

hjälp av en mellanhand.  

Rekrytering skedde genom: Social 

media, delta på lokala träffa, 

patientorganisationer och kontakter 

i vården. 

Hög 

Luxford, K.; 

Gelb Safran, D. 

and Delbanco, 

T. 

USA 

2011 

Promoting patient- 

centered care: a 

qualitative study of 

facilitators and barriers 

in healthcare 

organizations with a 

reputation for 

improving the patient 

experience 

Att utforska vilka 

organisationsfaktorer 

som kan fungera som 

hinder eller 

möjliggörare för 

personcentrerad vård. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 40 

deltagare.  

Det finns flera faktorer som 

möjliggör patientcentrared vård. 

Tydligast är ledarskapet, följt av 

kommunikation, tydliga 

förväntningar på medarbetare. 

Nöjda medarbetare, stark kultur och 

ett engagemang för att driva 

personcentrerad vård som 

genomsyrar hela verksamheten. Att 

genomföra en stor förändring tar 

dock tid och det menar forskarna 

kan vara ett hinder för att en 

organisation når hela vägen.  

Medel 

Martin, G.P. and 

Finn, R. 

England 

2011 

Patients as team 

members: 

opportunities, 

challenges and 

paradoxes of including 

patients in multi-

professional healthcare 

teams 

Utmaningar med 

multiprofessionella 

team och vilka 

möjligheter, och 

svårigheter dessa 

team möter när de 

inkluderar patienter i 

teamen. 

Jämförande studie 

av fem piloter 

baserade på 

intervjuer och 

observationer.  

När multiprofessionella team 

inkluderar patienter finns det flera 

faktorer att ta hänsyn. Rekrytering 

av rätt patienter, tydlig roll och 

uppdrag, kommunikation och 

delaktighet. Det ställer särskilda 

krav på teamet för att 

patientmedverkan ska bli värdefull 

och för att patienten ska kunna bli 

en jämställd partner i arbetet.  

Medel 

Peeters, M.G.P., 

Delnoij, D.M.J., 

Friele, R.D. 

Holland 

2014 

Stronger, but not (yet) 

equal. The use of 

quality improvement 

instruments and 

strategies by patient 

organizations in the 

Netherlands 

Att undersöka styrkor 

och svagheter i 

patientorganisationers 

sätt att bedriva 

förbättringsprojekt i 

syfte att förbättra 

vårdens kvalitet. 

En granskning av 

30 

kvalitetsförbättrings

projekt som 

patientföreningar 

har drivit från 

2009- 2012 i 

Holland. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 31 

deltagare. 

Patientorganisationer har en viktig 

funktion att vara med och påverka 

vården, men de saknar medel och 

makt för att kunna vara en stark 

påverkare. Forskarna fann att 

patientorganisationer använder sig 

av tre strategier när de vill påverka 

vården. 

Hög 

Renedo, A. and 

Marston, C 

England 

2015 

Developing patient- 

centered care: an 

ethnographic study of 

patient perceptions and 

influence on quality 

improvement. 

Hur definierar 

patienten förbättring 

av vårdens kvalitet. 

Och hur använder sig 

sedan patienten den 

definitionen i att 

påverka förbättringar 

i vården.  

Etnografisk studie 

som pågick i fyra 

år. Djupintervjuer 

med 23 deltagare.  

Studien visar att patienter påverkas 

av den starka utvecklingen mot en 

marknadsorienterad vård, genom att 

fokusera på individens ansvar att 

genomföra förbättringar istället för 

att ställa krav på vården och dennes 

ansvar att förbättra vården. En 

förflyttning från patientens 

rättigheter till patientens eget 

ansvar.  

Hög 



 

28 
 

Snow, R., 

Humphrey, C., 

Sandall, J.  

England 

2013 

What happens when 

patients know more 

than their doctors? 

Experiences of health 

interactions after 

diabetes patient 

education: a qualitative 

patient- led study 

Studiens syfte är att 

utforska hur 

patientutbildning 

påverkar patienters 

livskvalitet och vad 

som händer när 

patienterna som har 

genomgått utbildning 

ska interagera med 

vårdgivare. 

Observations och 

intervjustudie. 

21 patienter med 

typ 1 diabetes 

intervjuades. 146 

timmar observation.  

Patienter som genomgår utbildning 

upplever att de får kontroll över sin 

sjukdom och att de får en ökad 

livskvalitet. Däremot upplever 

många patienter att de blir 

motarbetade av vårdgivare som inte 

litar på patienternas kunskap eller 

som känner sig provocerade av att 

patienter vet mer.  

Hög 

 


