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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Akutkirurgiska patienter upplever sig dåligt informerade samt avsaknad av 

delaktighet och integritet vid inläggning på en kirurgisk vårdavdelning från 

akutmottagningen, vilket har en negativ påverkan på deras upplevelse av vården. Genom att 

lägga fokus på vårdrelationen kan omvårdnadens kvalitet och patientens upplevelse av vården 

förbättras. Första intrycket har visat sig ha betydelse för hur vårdrelationen utformas, men det 

saknas studier som beskriver akutkirurgiska patienters upplevelser av vårdrelationen vid 

inskrivningen på en kirurgisk vårdavdelning. 

Syfte: Syftet var att undersöka och beskriva hur akutkirurgiska patienter som vårdas på en 

kirurgisk vårdavdelning upplever vårdrelationen vid inskrivning på vårdavdelningen. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med deduktiv ansats genomfördes med elva deltagare 

som genomgått inskrivning på en kirurgisk vårdavdelning. Analysen gjordes utifrån 

dimensionen vårdrelation i ramverket Fundamentals of Care. Intervjuerna analyserades med 

en manifest innehållsanalys.  

Resultat: Deltagarna upplevde generellt en god vårdrelation vid inskrivning på en 

akutkirurgisk vårdavdelning. Betoning lades på personalens bemötande och agerande vid 

inskrivningen, och deltagarna beskrev att deras upplevelse av förtroende, delaktighet och 

känsla av att vara sedd påverkades av personalens agerande. Även informationens anpassning 

och planering av vårdtiden upplevdes viktiga och påverkade deltagarnas upplevelse av 

vårdrelationen vid inskrivningen.  

Slutsats: Akutkirurgiska patienters upplevelse av vårdrelationen vid inskrivning på en 

kirurgisk vårdavdelning påverkas av personalens bemötande, agerande samt delgivning av 

information. Inskrivningsrutiner som främjar vårdrelationen behöver skapas för att säkerställa 

jämlik vård för alla kirurgiska patienter.  

Nyckelord: Patientupplevelse, Patientinskrivning, Vårdrelation, Omvårdnad 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Background: Emergency surgical patients are poorly informed and are experiencing lack of 

participation and integrity when admitted to a surgical ward from the emergency department. 

This has a negative impact on their experience of the received care. By focusing on the 

relationship, the quality of care and the patient's experience of care can be improved. The first 

impression has proven to be important for establishing the relationship, but there are no 

studies that describe emergency surgical patients' experiences of the caring relationship at 

admission to a surgical ward. 

Aim: The aim was to investigate and describe how emergency surgical patients experience 

the caring relationship at admission to a surgical ward.  

Methods: A qualitative interview study with deductive approach was conducted with eleven 

participants who had undergone an admission to an emergency surgical ward. The analysis 

was made based on the dimension of relationship in Fundamentals of Care framework. The 

interviews were analysed using manifest content analysis.  

Results: The participants experienced generally a good caring relationship during admission 

to an emergency surgical ward. The participants placed emphasis on the staff's attitude and 

actions during admission, and described that their experience of trust, participation and 

feelings of being seen was influenced by the staff's actions. The information's adaptation and 

planning of the care were also perceived as important and affected the participants' experience 

of the caring relationship during admission. 

Conclusion: Emergency surgical patients' experience of the caring relationship during 

admission to a surgical ward is affected by the staff's behaviour, actions and the shared 

information. Routines that promote the caring relationship at admission need to be created to 

ensure equal care for all surgical patients. 

Keywords: Patient experience, Patient admission, Nurse-patient relationship, Nursing 
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INTRODUKTION  
 

Bakgrund 

Akutkirurgiska patienter skrivs in på kirurgavdelningen från akutmottagningen dygnet runt, 

och redan vid ankomst till akuten upplever patienterna oro och avsaknad av information 

(Marca-Frances, Frigola-Reig, Menéndez-Signorini, Compte-Pujol & Massana-Morera, 

2020). Enligt Yngman-Uhlin, Klingvall, Wilhelmsson och Jangland (2016) utvecklas den 

akutkirurgiska patientens vård utifrån patientens individuella status, och sjuksköterskan har 

därför en viktig roll i att informera patienten om planering samt bygga upp förtroende genom 

att skapa en trygg relation. Avallin, Muntlin Athlin, Björck & Jangland (2020) beskriver att 

när patienten guidas genom vårdprocessen med hjälp av kommunikation och information, 

skapar det en känsla av att vara välkommen, inkluderad och trygg. Kommunikation är centralt 

för den vårdande relationen och gynnar både den som vårdas samt personal (Bramley & 

Matiti, 2014). Tvåvägs, öppen kommunikation betraktas som en av de viktigaste 

egenskaperna för vård av god kvalitet, såväl som nödvändig för att utveckla goda relationer 

mellan patient och personal (Attree, 2001). 

 

Att skapa en relation med en patient är inte en engångshändelse utan kräver förmåga att 

autentiskt kunna anpassa sig i snabba ögonblick för att kunna skapa en trygg och säker 

vårdmiljö med tiden (Kitson, 2018). Tidigare forskning som stödjer vårdrelationens betydelse 

har gjorts inom verksamheter med långa kontakter mellan sjuksköterska och patient, såsom 

hospice och cancervård, samt inom akutmottagningar. Forskningen belyser att vårdrelationen 

på akuten kan påverkas negativt av den korta tillgängliga tiden sjuksköterskan har med varje 

patient (Baillie, 2005). Även forskning som gjorts inom långtidsvården visar att utveckling av 

en empatisk vårdrelation är en process som händer ofta över tiden, samt att patientens 

specifika behov och sjuksköterskans agerande påverkar utvecklingen av vårdrelationen 

(Raudonis, 1995). Ointresserad vårdpersonal som har dålig kunskap om patienten hindrar 

utvecklingen av nära, social vårdrelation (Attree, 2001). Om patienten inte upplever trygghet 

eller förtroende i relationen skapas en osäkerhet och det är därför viktigt för patientens 

upplevelse att sjuksköterskan lär känna patienten för relationens skull (Berg & Danielson, 

2007).  

Kirurgiska vårdavdelningar är del av en komplex organisation som kräver samarbete för att 

uppnå vård av hög kvalitet och patientsäkerhet (Yngman‐Uhlin et al., 2016). Forskning har 
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visat att vårdkvalitet, patientsäkerhet och omvårdnadskompetens är hotade i denna miljö 

(Jangland, Nyberg & Yngman-Uhlin, 2016). God vård kan uppnås genom medvetet arbete 

med relationen mellan patienten och vårdpersonalen, patientdeltagande och engagemang samt 

den kontexten var i vården levereras (Kitson, Marshall, Bassett & Zeitz, 2013). Flera studier 

lyfter att större förståelse hos patienten bidrar till ökat förtroende vilket leder till större 

engagemang och delaktighet hos patienten kring dennes hälsa (Davidson & Cooke, 2015; 

Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007). Patientlagen (SFS, 2014:821) syftar 

till att tydliggöra och stärka patientens ställning inom vården samt främja patientens integritet, 

autonomi och delaktighet. Ändå upplever sig patienter inte alltid delaktiga i vården, eller ha 

möjlighet till självbestämmande eller integritet (Berg & Danielson, 2007; Dyrstad, Laugaland 

& Storm, 2015). Många patienter vittnar om otillräcklig information, att miljön som 

informationen ges i ibland inte är optimal (Forsman & Svensson, 2019; Jangland, 

Gunningberg & Carlsson, 2009; Jangland, Theodorsson, Molander & Muntlin Athlin, 2017), 

samt att bristande information och delaktighet påverkar patientens upplevelse av vården 

negativt (Jerofke-Owen & Dahlman, 2019).  

Baillie (2005) skriver att många omvårdnadsteoretiker, bland annat Muetzel, Watson och 

Orlando, har de senaste decennierna lyft hur viktig relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten är för vården. Enligt Baillie (2005) hänvisar alla definitioner av omvårdnad till 

vårdrelationen, och därför måste det finnas en relation mellan sjuksköterskan och patienten 

för att omvårdnad ska kunna ske. Målet för vårdrelationen är att stödja patientens hälsa och 

välbefinnande, och relationen mellan sjuksköterskan och patienten har visats påverka vårdens 

kvalitet (Gastmans, 1998). Vårdkvalitet handlar inte bara om hur uppgifter och åtgärder utförs 

(Morgan & Yoder, 2012) utan även om relationen mellan vårdgivaren och patienten vilken är 

den fundamentala mätaren för vårdens kvalitet (Blumenthal, 1996). Detta bekräftas av 

Gualandi, Masella, Viglione & Tartaglini (2019) som menar att relationen mellan patient och 

personal är nyckeln till hur patienten upplever vårdkvaliteten. Detta kan skilja mycket 

beroende på hur sjuksköterskan själv upplever sin roll i interaktionen med patienten 

(Jangland, Larsson & Gunningberg, 2011). I detta behöver patienten på grund av sin sjukdom 

lita på personalen genom en god relation och samtidigt få uppleva värdighet (Baillie, 2008; 

Lin, Tsai & Chen, 2011). Vid en mer personcentrerad vård med betoning på vårdrelationen 

förbättras kvaliteten på vården genom att fokus läggs på vårdens personliga anpassning 

istället för på slutförande av uppgifter (Jangland et al., 2011; McCormack, 2003).  
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Även fast patienter dagligen blir inlagda och inskrivna på kirurgiska vårdavdelningar, saknas 

det forskning som beskriver patienters upplevelser av vårdrelationen vid inskrivningssamtalet. 

Det är tydligt både inom akutmottagningar och långtidsvård att första intrycket sjuksköterskan 

ger till patienten vid till exempel inskrivningen påverkar utformningen av hela vårdrelationen 

(Artinian, 1995; Baillie, 2005; Raudonis, 1995).  

 

Teoretisk utgångspunkt  

Fundamentals of Care är ett ramverk som beskriver hur patientens fundamentala 

omvårdnadsbehov ska uppfyllas. Ramverket baseras på sjuksköterskans förmåga att skapa en 

vårdrelation med patienten, och genom den kunna möta eller hjälpa patienten själv att möta 

sina grundläggande vårdbehov. Ramverket strävar efter att sjuksköterskan och patienten på ett 

säkert sätt kan bedöma, planera, implementera och utvärdera vården kring de grundläggande 

vårdbehoven. Effektiv omvårdnad uppnås genom tre sammanhängande dimensioner: 

etablering av vårdrelation med patienten, bemötande av patientens grundläggande fysiska, 

psykosociala och relationella vårdbehov, samt vårdkontext på politisk och systemnivå 

(Kitson, Conroy, Kuluski, Locock & Lyons, 2013).    

Vårdrelationen är ramverkets kärna och den består av fem centrala delar: att skapa förtroende, 

vara närvarande, förutse behov, vara påläst samt reflektera och utvärdera tillsammans med 

patienten (Jangland & Muntlin, 2020). Enligt Jangland och Muntlin (2020) menar Kitson att 

dessa delar interagerar med varandra och kan ses som stöd till att åstadkomma ett 

personcentrerat möte med patienten. Etablering av vårdrelationen bygger på förtroendet 

mellan patienten och sjuksköterskan. Det uppnådda förtroendet underhålls genom att 

vårdpersonalen engagerar sig i samspel med patienten vilket fortsätter bygga upp och stärka 

förtroendet. En tilltagande effekt av utebliven omvårdnad försvagar förtroendet inte bara för 

den enskilda sjuksköterskan, utan det kan äventyra patientens förtroende för hela vårdteamet 

(Kitson, 2018).  

En positiv vårdrelation kräver att sjuksköterskan i första mötet med patienten är närvarande i 

situationen samt kan förutse patientens framtida behov så att patienten är och känner sig 

fysiskt, psykiskt och emotionellt trygg. Genom att ha kunskap om patientens diagnos, 

informera och lära känna patienten under inskrivningen kan sjuksköterskan tillsammans med 

patienten sätta upp gemensamma mål. Att utvärdera relationen med patienten är viktigt, och 

man ska vid behov kunna rätta till det som påverkar relationen negativt (Kitson, 2018). 
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Genom att lägga fokus på relationen mellan sjuksköterskan och patienten kan kvaliteten på 

omvårdnaden förbättras (Kitson, Conroy et al., 2013). 

 

Problemformulering  

Patienter upplever bristande kommunikation, delaktighet och integritet inom vården, vilket 

kan äventyra patientens förtroende för hela vårdteamet och påverka patientens upplevelse av 

vården negativt. Vårdrelationens mål är att stödja patientens hälsa och välbefinnande, och det 

påverkar även vårdens kvalitet och patientens subjektiva upplevelse av vården. Vid första 

mötet med patienten ges möjlighet att skapa förtroende och låta patienten känna sig sedd, 

delaktig och inkluderad, och att med tydlig information trygga en fin vårdrelation. En 

fördjupad förståelse för akutkirurgiska patienters upplevelser av vårdrelationen vid 

inskrivning på en kirurgisk vårdavdelning, kan skapa bättre förutsättningar för sjuksköterskor 

att förbättra vårdens kvalitet och jämlikhet, samt främja hälsa hos patienten.  

Syfte  

Syftet var att undersöka och beskriva hur akutkirurgiska patienter som vårdas inom en 

kirurgisk vårdavdelning upplever vårdrelationen vid inskrivningen på vårdavdelningen. 

 

METOD  
 

Design 

En kvalitativ intervjustudie med deduktiv ansats, då syftet med studien var att undersöka och 

beskriva patienters upplevelser. Kvalitativ forskningsmetod fördjupar förståelsen för 

människors upplevelser och känslor (Polit & Beck, 2012). 

Urval   

Urvalet skedde genom strategiskt urval vilket enligt Henricson och Billhult (2012) omfattar 

de patienter som hade erfarenhet av det studerade fenomenet. Deltagarna i studien har upplevt 

och genomgått inskrivning på en kirurgisk vårdavdelning och kunde erbjuda beskrivningar av 

deras upplevelse av vårdrelationen vid inskrivningen. Undersökningsgruppen var vuxna 

akutkirurgiska patienter som var inskrivna på en kirurgisk vårdavdelning på ett 

universitetssjukhus i Mellansverige. Inklusionskriterier var patienter över 18 år, samt 

adekvata patienter som förstod och kunde prata svenska. Patienterna skulle med lätthet kunna 
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sitta upp under intervjun och avslappnat medverka i samtalet. Exklusionskriterier var patienter 

som tidigare under samma vårdtillfälle skrivits in på annan avdelning, som hade en kognitiv 

svikt och patienter som hade misstänkt eller bekräftad Covid-19 infektion eller annan direkt 

överförbar smitta. Även patienter som var tydligt påverkade av sina symtom eller annan 

fysisk påverkan exkluderades.  

Totalt tillfrågades 13 deltagare. En deltagare som var positiv till deltagande fick exkluderas då 

det visade sig innan datainsamling att inklusionskriterierna inte stämde, vilket enligt Billhult 

& Gunnarsson (2012) räknas som planerat bortfall. En annan deltagare valde att avstå 

deltagande under tiden då denne fick information om vad studien handlade om. Övriga 11 

som deltog var de som tillfrågades och tackade ja. Information kring deltagarna finns 

presenterade i tabell 1. 

Tabell 1: Deskriptiv data om studiens deltagande kirurgiska akutvårdspatienter 

Könsidentitet:  
Kvinnor 
Män 

Antal: 
6 
5 

Ålder: 56-88 år 

Väg till sjukhuset:  
Via akutmottagning 
Via annat sjukhus 
Oklar väg till sjukhuset 

Antal: 
8 
2 
1 

Symtom som deltagaren sökt för:  
Buksmärta 
Yrsel och nedsatt allmäntillstånd 
Kräkning 
Sårinfektion 

Antal:  
7 
1 
2 
1 

 

Kontext 

Den för datainsamlingen valda avdelningen var en av totalt fyra kirurgiska vårdavdelningar på 

sjukhuset. Avdelningen tar emot patienter från akuten med akutkirurgiska symtom, samt har 

ett elektivt intag för en annan kirurgisk specialitet. Vid tidpunkten för datainsamlingen 

vårdades oftast minst 10 akutkirurgiska patienter på avdelningen, vilket underlättade för 

författarna när deltagarna skulle identifieras. Avdelningen hade en strukturerad rutin för 

inskrivande sjuksköterska gällande inskrivning av elektiva patienter, men saknade tydliga 

rutiner och en skriftlig arbetsbeskrivning för akuta inskrivningar, och därför varierade 

inskrivningsrutinerna mellan sjuksköterskorna.  
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Intervjuerna genomfördes under pågående Covid-19 pandemi vilket togs hänsyn till vid urval 

och datainsamling. Intervjuerna utfördes inne på deltagarnas rum med stängd dörr och minst 2 

meters avstånd mellan intervjuaren och deltagaren. Båda parterna använde munskydd och 

ingen av deltagarna uttryckte oro för smitta vid intervjutillfällena.  

Datainsamlingsmetod  

Datainsamling genomfördes med hjälp av intervjuer och med stöd av en intervjuguide (se 

bilaga 1). Intervjuguiden innehöll åtta öppna frågor av semistrukturerad modell, vilka inte 

behöver tas i en viss ordning enligt Danielson (2012a). Som komplement till de 

semistrukturerade frågorna konstruerade författarna stödfrågor vilka kan, enligt Polit och 

Beck (2012), användas för att stödja och uppmuntra patienten till att med egna ord fritt berätta 

vidare. Intervjuguiden innehöll även inledande frågor om vilken väg patienten kom till 

avdelningen, varför patienten sökte vård samt demografiska frågor om deltagarens 

könsidentitet och ålder. Vidare var frågorna tillsammans med stödfrågorna utformade för att 

ge svar gällande upplevelsen av de grundläggande centrala delarna i vårdrelationen till 

personalen, enligt den valda teoretiska referensramen för arbetet.  

Två provintervjuer genomfördes gemensamt av båda författarna för testa intervjuguiden och 

för att se om frågorna var rätt formulerade, lätta att förstå och kopplade naturligt till ämnet. 

Intervjuguiden justerades efter första provintervjun och intervjun uteslöts från studiens 

resultat. Efter andra provintervjun var författarna nöjda med intervjuguiden och den andra 

intervjun inkluderades i resultatet. Resterande intervjuer utfördes enskilt av författarna på 

grund av tidsbegränsningar för datainsamlingen, men även för att kunna optimera deltagarens 

möjlighet att berätta avslappnat och minimera stress. Efter elva intervjuer kom författarna 

fram till att ingen ny information längre framkom. Författarna upplevde att studiens frågor om 

patienternas upplevelse av vårdrelationen vid inskrivning var besvarad och att samma 

information delgavs vid upprepade tillfällen. 

Tillvägagångssätt 

Skriftligt godkännande för genomförande av studien inhämtades från kirurgklinikens 

verksamhetschef innan intervjuerna påbörjades. Avdelningschef på den avdelning där 

intervjuerna genomfördes informerades muntligt om studien och dess syfte. Patienter som 

uppfyllde inklusionskriterierna identifierades med hjälp av patientansvariga sjuksköterskor 

som fick ett dokument med inklusions- och exklusionskriterier (se bilaga 4) vilket kunde 
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användas som hjälp vid identifiering av möjliga deltagare till studien. De identifierade 

patienterna tillfrågades om deltagande och informerades av författarna om studien både 

muntligt och skriftligt (se bilaga 2). Patienterna fick även förklarat vad frivilligt deltagande i 

studien innebar, samt information om intervjuns förväntade längd. Patienter som samtyckte 

till deltagande fick tillsammans med författarna bestämma ett passande tillfälle för intervju. 

Deltagarna fick fylla i en samtyckesblankett (se bilaga 3), för att bekräfta deras deltagande i 

studien. De ifyllda samtyckesblanketterna kopplades till koder och låstes in för att 

upprätthålla konfidentialitet. Blanketterna kommer efter studien är examinerad att förstöras av 

författarna.  

Intervjuerna skedde under februari och mars 2021, dagen före eller samma dag för planerad 

utskrivning för att kunna säkerställa att patienten var fysiskt välmående. Vid intervjutillfället 

hade deltagarna inga omvårdnadsåtgärder inplanerade. Samtyckesblankett samlades in innan 

intervjun påbörjades. Patienten informerades om att intervjun spelades in med hjälp av 

författarnas privata mobiltelefoner för att bibehålla all information och underlätta 

transkribering. Detta gjordes även för att författarna skulle kunna fokusera på att lyssna på 

patienten under intervjun och lättare ställa kompletterande frågor. Vid intervjun satt 

deltagaren antingen i sängen eller i sin rullstol, medan intervjuaren satt på en stol. Vid 

samtliga tillfällen bar intervjuaren vita arbetskläder och studentnamnskylt med universitetets 

logotype.  

Författarna var under intervjun uppmärksamma på patientens kroppsspråk och försökte skapa 

en tillåtande miljö. Författarna var medvetna om reflexivitet, och patienterna har getts en aktiv 

roll för att kunna tala fritt utan påverkan från författarna. Detta har gjorts enligt Priebe och 

Landström (2012) för att inte påverka studiens resultat. Efter intervjun lämnades 

informationsbladet kvar där intervjuarens namn och kontaktuppgifter fanns med, om 

deltagaren vid senare tillfälle önskade ställa frågor kring studien. All insamlad data märktes 

upp noggrant med nummer, datum samt namn på den som utförde intervjun. Den 

transkriberade texten kodades och författarna förde ett dokument med information om 

samband mellan de olika koderna. All insamlad data som förvarades inlåst, var endast 

tillgänglig för författarna och kommer kasseras efter godkänd examination.  

Längden på intervjuerna varierade mellan 7 till 27 minuter. Transkriberingen gjordes 

ordagrant utifrån allt som sas under intervjun. Pauser skrevs ut som punkter eller noterades 
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med ord om det var ett långt uppehåll i samtalet. Även skratt noterades och övriga 

bekräftande ord/ljud skrevs ut.  

Forskningsetiska överväganden 

När forskning involverar människor, ska deltagarna informeras om studiens syfte, vad 

deltagande i studien innebär och rätten till att frivilligt deltaga och när som helst avbryta 

deltagandet utan att det ska påverka dennes fortsatta vård eller behandling (Codex, 2021). 

Alla deltagarna i studien informerades om detta både muntligt och skriftligt. All insamlad data 

hanterades konfidentiellt genom kodning för att inte kunna kopplas till en specifik individ i 

texten. Intervjuerna och transkriberingar förvarades inlåst på dator som var skyddad med 

lösenord. Endast författarna hade tillgång till den insamlade datan. All data, inklusive 

samtyckesblanketter, kommer att förstöras efter godkänt examensarbete (Polit & Beck, 

2012).  

Vid forskning ska nyttan alltid överväga riskerna, och deltagarna i forskning ska skyddas från 

att ta psykisk skada. Därför är det viktigt att intervjuaren är lyhörd för om deltagaren delar 

med sig av känslig information (Polit & Beck, 2012) och att deltagaren är informerad om sin 

rätt att när som helst avbryta deltagandet (Codex, 2021). Författarna valde att exkludera de 

patienter som hade minnesproblem då de för studiens del troligtvis inte skulle kunna återge 

korrekt berättelse av det studerade ämnet, samt för patientens del att inte behöva känna sig 

missförstådd eller uppleva utsatthet i situationen genom att inte minnas det som efterfrågades. 

Att som författare välja detta är att ta hänsyn till forskningsetiska överväganden och skydda 

patienterna att ta skada från känslomässigt och socialt obehag (Polit & Beck, 2012). Att 

nyttan ska överväga riskerna vid en studie innefattar även exklusion av patienter med 

misstänkt eller bekräftad Covid-19 infektion eller annan direkt överförbar smitta.  

Författarna var noga med att patienterna skulle vara välmående och att inga medicinska 

begrepp eller omvårdnad skulle förekomma vid intervjutillfället. Likaså var författarna noga 

med att använda sjukhusets vita arbetskläder och namnskylt från universitetet för att tydligt 

visa att de var där i rollen som student och inte som vårdpersonal. Detta kan göras för att 

deltagaren inte ska känna sig i beroendeställning gällande sin vård (Danielson, 2012a) men 

det kan ha påverkat deltagarnas känsla av att de måste medverka då författarna hade på sig 

vita sjukhuskläder. Den vita klädseln kan också ha påverkat patienternas mod att säga nej. För 

att minimera risken för detta var författarna noga med att inte intervjua patienter som de hade 

haft en vårdrelation till tidigare. Författarna informerade deltagarna innan intervjun om att 
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frågorna kunde påminna dem om situationen som föranledde till inläggningen, vilket kunde 

orsaka obehag för vissa.  

Bearbetning och analys  

En manifest innehållsanalys användes för att analysera endast det uppenbara i intervjuerna 

utan att leta efter underliggande betydelser. De centrala delarna som definierar kärnan i 

vårdrelationen enligt ramverket Fundamentals of Care har tydliggjorts i intervjuguiden genom 

att använda de ur patientens vinkel med fokus på de områden som är aktuella vid en 

inskrivning på kirurgisk akutvårdsavdelning, i respektive del. Författarna har tolkat och 

översatt delarna från sjuksköterskans perspektiv till patientens perspektiv genom att utgå från 

det engelska originalet i Kitson, Conroy och medarbetare (2013) i första ledet, från Jangland 

och Muntlin (2020) med dess svenska översättning i andra ledet för att slutligen övergå i 

författarnas tolkning i tredje ledet. Tolkningen gjordes för att tydligare svara på studiens syfte. 

Se figur 1 om hur delarna har översatts.  

Figur 1. Figur över process från översättning av de fem centrala delarna i relationen i 

ramverket Fundamentals of Care 

Genom det manifesta innehållet återges vad som står i texten utan några tolkningar. Detta gör 

att samma information bevaras genom hela analysprocessen. Den deduktiva ansatsen visar på 

att analysen är gjord utifrån en bestämd teori eller modell (Danielsson, 2012b) och att viss 

förförståelse som finns hos författarna används i analysarbetet som ett redskap (Henricson & 
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Billhult, 2012). Deduktiv ansats ansågs vara passande i studien eftersom Fundamentals of 

Care användes som en teoretisk referensram i studien.  

Innehållsanalys med hjälp av ett riktat tillvägagångssätt användes i studien för att analysera 

data. Den riktade analysen är en strukturerad process där den inledande kodningen görs 

utifrån en befintlig teori. De fem centrala delarna som utgör vårdrelationen användes som 

förutbestämda kategorier vid innehållsanalysen. Författarna valde att börja kategorisera data 

omedelbart med de förutbestämda kategorierna efter transkribering, istället för att markera all 

text som kunde vara av intresse. Data som inte kunde kategoriseras enligt de förutbestämda 

kategorierna identifierades och analyserades för att kunna avgöra om de representerade en ny 

kategori eller en subkategori till redan befintlig kategori (Hsieh & Shannon, 2005).  

Intervjuerna transkriberades enskilt och transkriberingar lästes igenom flera gånger av båda 

författarna enskilt och tillsammans, med arbetets syfte som utgångspunkt. Meningsenheter 

som innehöll information om de fem centrala delarna som utgör vårdrelationen, och som 

därmed besvarade studiens syfte identifierades och färgkodades enligt av författarna 

förbestämda färger. Dessa meningsenheter kopierades till ett nytt dokument där meningarna 

bröts ned och gjordes till koder utifrån sin innebörd. Koderna delades sedan vidare till 

subkategorier som placerades under de förutbestämda kategorierna (Hsieh & Shannon, 2005). 

För exempel på innehållsanalysen tillvägagångssätt se tabell 2. 

Tabell 2. Exempel på innehållsanalysens tillvägagångssätt 

Meningsenhet Kod Subkategori Kategori 

“Det är A och O att känna sig säker.” Trygghet Känslor av 

trygghet och tillit 
Förtroende 

“Ja det är ju att personalen visar och 

frågar hur jag egentligen mår…” 
Personalens 

engagemang 
Närvarande 

personal 
Att bli sedd 

“De säger att vi ska ha den här och 

den här narkos. Det har jag inte en 

aning om.” 

Förstår ej 

informationen 
Anpassning av 

information 
Få information 

“Man skall redogöra för vad man 

tänker och göra. Lägga upp en 

handlingsplan.” 

Behov av 

handlingsplan 
Planering under 

vårdtiden 
Förstå planering 

av vården 

“De frågade väldigt noga hur jag såg 

på det och så där.” 
Möjlighet att 

påverka sin vård 
Upplevelse av 

delaktighet 
Delaktighet 
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RESULTAT   
 

Utifrån de fem förutbestämda kategorierna identifierades tolv subkategorier, se tabell 3 för 

indelning av kategorier och subkategorier. Subkategorierna beskriver deltagarnas erfarenheter 

och upplevelser av vårdrelationen vid inskrivning på en akutkirurgisk vårdavdelning. 

Resultatet redovisas i löpande text och beläggs med citat från intervjuerna. Citaten valdes 

utifrån relevans till ämnet och för att stärka och förtydliga resultatet. 

 

Tabell 3. Indelning av kategorier och subkategorier 

 

Kategorier Subkategorier 

Förtroende Känslor av trygghet och tillit 
Känslor av respekt 
Känslor av empati och engagemang från personalen 

Att bli sedd Att bli sedd som person 
Närvarande personal 

Få information Behov av information 
Anpassning av information 
Informationens betydelse för trygghet 

Förstå planering av vården Planering under vårdtiden 
Förstå vårdtidens längd 

Delaktighet Upplevelse av delaktighet 
Behov av delaktighet 

 

Förtroende 

 

Upplevelser av förtroende vid inskrivning till en akutkirurgisk vårdavdelning var varierade. 

Förtroendet påverkades av den upplevda tryggheten och styrdes delvis av personalens 

bemötande.  

 

Känslor av trygghet och tillit 

Tryggheten var viktigt vid inskrivning på vårdavdelningen och påverkade förtroendet till 

personalen och därigenom vårdrelationen. Övergripande trygghet påverkades av upplevd 

trygghet med personalen samt personalens agerande. Tillit till den inskrivande personalen och 
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känsla av att de kunde sitt jobb gjorde att deltagarna kunde slappna av när de inte behövde ha 

kontroll över situationen själv. Upplevelser av trygghet vid inskrivning var generellt positiva 

och ingen beskrivning av känslor av otrygghet upplevdes med den inskrivande personalen vid 

inskrivning.  

 

Alla upplevelser av otrygghet vid inskrivningen handlade om den fysiska vårdmiljön. 

Vårdmiljön hade en negativ påverkan på upplevelse av trygghet vid inskrivning hos deltagare 

med funktionsvariation. Känslor av att vårdmiljön inte var anpassad till brukarens behov 

ledde till känslor av otrygghet. Även hjälpmedel som var bristfälliga och svåra att använda 

orsakade otrygghet. Detta ställde krav på personalen i deras arbete att förebygga 

olyckshändelser, vilket ställde även krav på deltagaren som fick förlita sig på att personalen 

kunde förhindra att hen skulle fara illa vid förflyttningar. En deltagare berättade följande: 

 

“...måste ju tjata hela tiden på stackarna...håller du...för att man blir ju rädd om man 

har en rullstol som inte har fungerande bromsar. Det är A och O att känna sig säker.” 

(Intervju 6) 

 

Den upplevda rädslan deltagaren beskriver påverkade dennes känsla av trygghet, samt ställde 

höga krav på dennes tillit till personalens förmåga att förebygga fallhändelser. Det framkom 

även att deltagaren ansåg tryggheten vara en viktig del av vårdrelationen.  

 

Känslor av respekt 

Den inskrivande vårdpersonalens visade respekt hade en påverkan på förtroendet till 

personalen. Bristande respekt för integritet vid inskrivningen hade en negativ påverkan på 

förtroende för den inskrivande personalen. En deltagare beskrev hur hen upplevde att 

personalen inte tog i hänsyn till patienternas integritet vid inskrivningen på vårdavdelningen 

när hen fick komma in i en delad patientsal. Skärmen som fanns mellan patienternas sängar 

var inte fördragen och deltagaren beskrev att personalen inte reagerade på det innan 

patienterna själva lyfte detta med personalen. Deltagaren berättade följande: 

 

“...det är jag personligen som tyckte det var lite jobbigt...det var att det fanns en man 

här när jag skulle komma in och den här skärmen var inte ens fördragen utan det var 

helt öppet...så jag kunde se på honom att han blev besvärad av att jag kom in 

hit...också när de lämnade över de här kläderna så bad han...kan ni dra för liksom…” 
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(Intervju 5) 

 

Att behöva genomgå ett inskrivningssamtal och dela med sig av känslig information när en 

utomstående fanns i samma rum upplevdes obekvämt. När personalen inte tog hänsyn till den 

besvärliga situationen upplevdes det som bristande respekt för deltagarens integritet. 

Upplevelsen påverkade förtroendet för personalen, och därigenom vårdrelationen. 

 

Känslor av empati och engagemang från personalen 

Stor vikt lades på personalens beteende och agerande vid inskrivningen när det kom till 

deltagarnas upplevelse av förtroende. Hjälpsam, artig, vänlig och glad personal fick 

deltagarna att känna sig väl omhändertagna och välkomna till vårdavdelningen. De som 

behövde hjälp med omvårdnad vid inskrivningen beskrev att hjälp och stöd från personalen 

stärkte deras upplevelse av förtroende till personalen. En deltagare beskrev sin upplevelse av 

personalens bemötande vid inskrivning: 

 

“Här har de varit gudomligt trevliga alla. Fantastiska! Hela tiden har de skött om mig 

och de har frågat och… Åh. Gudomliga!”  

(Intervju 11) 

 

Deltagaren var nöjd med personalens beteende vid inskrivningen och det upplevdes förstärka 

dennes förtroende för dem. Personalen som visade förståelse och var uppmuntrande beskrevs 

av deltagarna ha stärkt deras förtroende för personalen och gynnat vårdrelationen. Ingen 

beskrev att deras upplevelse av personalens uppförande hade påverkat förtroendet eller 

vårdrelationen negativt utan alla beskrev att personalens engagemang och empati hade haft en 

positiv inverkan på förtroendet och vårdrelationen. 

 

Att bli sedd 

 

Upplevelsen av att bli sedd av personalen vid inskrivning på en kirurgisk vårdavdelning 

varierade mycket. Deltagarna upplevde sig sedda på olika sätt, och beskrev både positiva och 

negativa erfarenheter av fenomenet. 
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Att bli sedd som person 

Att man blev sedd som en person istället för en patient eller symtom upplevdes som viktigt, 

och för känslan av att känna sig sedda. Deltagarna beskrev att de kände sig sedda som 

personer när den inskrivande personalen behandlade dem med respekt, liksom även att deras 

känsla av att bli sedd som person stärktes när de kände att de blev hörda och tagna på allvar 

vid inskrivning. En upplevde sig sedd när hen inte kände sig bortglömd av personalen, vilket 

hen hade haft erfarenhet av under ett tidigare vårdtillfälle. Att personalen kom ihåg vem 

deltagaren var och dennes historia hade en positiv påverkan på deltagarens upplevelse av 

vårdrelationen till den inskrivande personalen. 

 

När personalen hade förutfattade meningar om personen upplevdes detta ha en negativ 

påverkan på känslan av att känna sig sedd. Deltagarna beskrev upplevelser av att personalen 

inte alltid anpassade sitt agerande efter deltagarens färdigheter, utan förutsatte att denne kunde 

hantera ett hjälpmedel, eller skulle säga till vid till exempel rädsla. En deltagare berättade 

följande: 

 

”Jag tycker att de tar inte hänsyn till att man är äldre. Det är bara att man ska göra 

en vårdinsats. Inte vårda en äldre. Det tycker jag… Det är för att vi är ju olika 

allihopa.” 

(Intervju 1) 

 

Upplevelsen av att den inskrivande personalen inte tog hänsyn till hens ålder, utan arbetade 

utan att anpassa sitt agerande utifrån den patient de hade framför sig, upplevdes av att bli sedd 

som person på ett negativt sätt.  

 

  

Närvarande personal 

Känslan av att känna sig sedd påverkades av personalens agerande. Personalens fysiska och 

emotionella närvaro hade en påverkan, liksom personal som med sina ord och kroppsspråk 

visade närvaro i stunden vid inskrivningen gav känslan att känna sig sedd. Det framkom också 

att de inte kände sig bortglömda när personalen var fysiskt närvarande hos dem vid 

inskrivningen. Emotionell närvaro i form av visad omtanke och intresse från personalen 

beskrevs ha en positiv inverkan på att känna sig sedd. Även personal som tog sig tid att lyssna 
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på deltagarens berättelse upplevdes stärka känslan av att känna sig sedd, och därigenom även 

stärka vårdrelationen. En deltagare berättade följande: 

 

"Ja det är ju att personalen visar och frågar hur jag EGENTLIGEN mår".  

(Intervju 4) 

 

När personalen visade genuint intresse för dennes mående upplevde denne sig sedd, liksom 

när personalen lyssnade aktivt och gav deltagaren tid att berätta om sig själv samt dela sin 

historia vid inskrivningen.  

 

Fysisk närvaro upplevdes positivt påverka känslan av vara sedd när personalen gav god 

omvårdnad och var tillgänglig ifall deltagarna behövde hjälp vid inskrivningen. Att varken 

behöva vänta på hjälp eller känna sig bortprioriterad vid inskrivningen upplevdes stärka 

känslan av vara sedd av personalen. Ingen upplevde att personalen var frånvarande 

emotionellt eller fysiskt vid inskrivningen, utan kände att den inskrivande personalen var både 

fysiskt och mentalt närvarande och fokuserad på patienten framför sig. Detta gjorde att 

deltagarna upplevde en intresserad och engagerad personal som visade att de ville finnas där, 

vilket hade en stärkande påverkan på vårdrelationen. 

 

Få information 

 

Det framkom olika behov av att få information vid inskrivningen på den kirurgiska 

vårdavdelningen. Upplevelsen av informationens påverkan på den upplevda vårdrelationen 

varierade, men informationen var viktigt för tryggheten och behövdes för att skapa en trygg 

vårdrelation. 

 

Behov av information 

Information gällande diagnos samt orsaken till symtom var viktig att få veta vid inskrivning 

och efterfrågades. Deltagarna upplevde sig generellt sakna information om diagnosen och 

dess etiologi, även om de annars upplevde sig ha blivit välinformerade vid inskrivningen på 

avdelningen. Ofta är det just diagnosen patienterna är intresserade av när de söker vård.  

 

Trots avsaknad av information gällande diagnos eller orsak, fanns förståelse för detta när de 

fortfarande var under utredning. Deltagarna beskrev ändå frustration över att inte ha fått 
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tillgång till den efterfrågade informationen. Det framkom att avsaknad av information var 

lättare att hantera om det fanns en tidsplan att förhålla sig till och om när man kommer att bli 

informerad. En deltagare beskrev följande om behovet att veta när information ska ges: 

 

“...så det är nog viktigt att få med NÄR kommer en läkare för att informera...för det är 

ändå läkaren som sitter inne med informationen. Övriga personalen har ju sällan så 

mycket information att ge...så skulle jag nog säga det...att få någon tidsaspekt. Om de 

talar om för mig att läkaren kommer om tio timmar. Ja då vet jag att den kommer om 

tio timmar…” 

(Intervju 5) 

 

Deltagaren upplevde frustration över att inte ha fått tillräckligt med information. Hen 

upplevde att det var läkarens ansvar att informera och kände att den inskrivande personalen 

inte kunde bidra med det informationsbehov hen hade. Upplevelsen blev att personalen inte 

hade hjälpt hen att hantera denna ovisshet, vilket påverkade vårdrelationen med personalen. 

Upplevelsen av vårdrelationen påverkade även deras vilja att ställa frågor till personalen. När 

relationen upplevdes bra, beskrev deltagarna att det kändes bekvämt att ställa frågor om 

diagnosen och vården. 

 

Alla deltagare beskrev sig inte ha behov av att själv få information. De som hade anhöriga 

som ville vara involverade i deras vård, där hade anhöriga i vissa fall tagit över ansvaret för 

informationsutbytet med personalen. Då var det den anhöriga som hade kontakt med 

personalen och informerade sedan deltagaren i den mån denne önskade. Följande berättades: 

 

“För det är så där med backupen jag får i form av min hustru. Då säger hon så här 

´nu gör de så här, de gör det här, har de gjort det här och har du fått smärtlindring´ 

- och så här va… Så det är hon som förhör och kollar av mig. Och jag behöver inte 

laga om så mycket.”  

(Intervju 1) 

 

Deltagaren kände inte lika stort behov av att få information själv, utan lät sin fru sköta det, 

och kände sig nöjd med detta. Det framkom att frun hade större kunskap och förståelse för 

vården och visste därför bättre vad som var viktigt att ta upp, och vilka frågor som var 

väsentliga att ställa. 
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Anpassning av information 

Det kliniska tillståndet vid inskrivningen påverkade förmågan att ta emot information. De som 

vid inskrivningen inte mådde bra på grund av sina symtom eller trötthet, beskrev att de hade 

svårt att komma ihåg den informationen som de hade fått under inskrivningen. Därför 

uppskattades det att informationen upprepades senare under vårdtillfället, när deltagarna hade 

återhämtat sig tillräckligt. En deltagare beskrev sitt problem med att ta till sig information vid 

inskrivning: 

 

“...och jag upplever nog så...att de kanske märkte att jag inte fattade någonting när 

jag kom hit va. Sen har jag fått informationen pö om pö så att säga...och det har varit 

bra.” 

(Intervju 10) 

 

Det upplevdes att den inskrivande personalen hade förståelse för deltagarens tillstånd vid 

inskrivningen vilket gjorde att hen hade svårt att ta emot information. Personalen såg till att 

inte ge för mycket information åt gången, utan deltagaren upplevde sig ha fått informationen i 

sin takt, vartefter vårdtiden gick, när hen var mottaglig för den, vilket uppskattades. Det var 

inte bara när informationen gavs, utan även hur information gavs som var av betydelse. 

Deltagarna upplevde att informationen inte alla gånger var anpassad till deras nivå då det 

kunde vara svårt att förstå vad vårdpersonalen pratade om när personalen använde medicinska 

termer och begrepp. Följande berättades om svårigheten att förstå vad personalen sa vid 

inskrivningen: 

 

“Och så är det väl det här med...de säger att vi ska ha den här och den här narkos. 

Det har jag inte en aning om!” 

(Intervju 1) 

 

Det efterfrågades att personalen skulle prata ett alldagligt språk istället för att använda 

yrkestermer. Att inte förstå information skapade frustration och påverkade vårdrelation till 

personalen. Även om några hade svårigheter att förstå informationen, upplevde majoriteten att 

informationen ändå var anpassad på deras nivå och förståeligt. Detta hade en stärkande effekt 

på vårdrelationen. 
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Informationens betydelse för trygghet 

Rak och tydlig information var önskvärt att få, och de uppgav sig ha ställt frågor till 

personalen om de inte förstod informationen som gavs. Även vid avsaknad av information 

ställdes frågor till personalen. Vid frågan om information och vårdrelation framkom det att 

avsaknad av eller bristande information påverkade deltagarnas upplevelse av trygghet vid 

inskrivning på avdelningen. Därmed påverkades även förtroendet till vårdrelationen med den 

inskrivande personalen. En deltagare beskrev att hen fått en rollator utan vare sig information 

eller frågan om hen visste hur den skulle användas, och berättade om händelsen: 

 

“Jag var skraj och använda den där. Man måste veta hur man gör det. Jag menar 

någon ska inte ta för givet bara för att man är äldre att man fått lära låsa det där 

[rollatorn]. Vart skulle jag lärt mig det någonstans? Jag har aldrig använt någon.”  

(Intervju 1) 

 

Att inte få korrekt information eller få frågan om ens förkunskap om hjälpmedel påverkade 

känslan av trygghet. Denna orsakade frustration och påverkade vidare upplevelsen av trygghet 

och vårdrelationen med personalen.  

 

Förstå planering av vården 

 

Deltagarna hade varierande upplevelser av planeringen av vården vid inskrivningen. En 

handlingsplan och vårdtidens längd lyftes som viktiga delar av planeringen.  

 

Planering under vårdtiden 

Majoriteten beskrev att de inte hade fått någon information om planering av vården vid 

inskrivning på vårdavdelningen. De uppgav att planering var ingenting de hade reflekterat 

över under vårdtiden, men som när frågan ställdes uppgav att det var något som de egentligen 

saknade information kring. Ingen av deltagarna som upplevde att planeringen var bristfällig 

vid inskrivningen hade behov av att veta hur undersökningar eller behandlingar skulle 

genomföras. De beskrev istället ett behov av att veta vilka undersökningar och åtgärder var 

inplanerade, samt när saker och ting skulle ske. Det efterfrågades även en handlingsplan att 

kunna förhålla sig till. 
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En deltagare som var väl införstådd i planeringen av sin vård beskrev vid inskrivningen att 

hen uppskattade när vården kunde samordnas, då man bokat in flera tidigare inplanerade 

undersökningar under det aktuella vårdtillfället. Undersökningar som valdes att göra under 

vårdtillfället kunde ha betydelse för deltagarens fortsatta vård. Deltagaren berättade följande: 

 

“Jag hade så många olika saker som kom samtidigt...och problem. Och nu hjälper de 

mig med några till när jag ligger här inne. Och försöker påskynda vissa remisser och 

jag får ju hjälp med den här sigmoideoskopin och så som jag skulle gjort annars. Det 

har blivit uppskjutet en gång… Men det känns jättebra. För annars så det är så 

mycket jag har framför mig ändå som ska göras. Det känns skönt att få hjälp och få så 

mycket gjort som möjligt.” 

(Intervju 7) 

 

Lättnad upplevdes när undersökningar som var inplanerade sedan tidigare kunde samordnas 

under vårdtillfället. Samordningen vid inskrivningen hade stor påverkan på hur deltagaren 

upplevde sin vård och hur införstådd hen var i planeringen. Detta hade en positiv effekt på 

vårdrelationen med personalen.  

 

Förstå vårdtidens längd 

Det upplevdes att det var viktigt att vara införstådd i hur lång tid skulle de behöva stanna på 

sjukhuset. Det framkom av beskrivningarna att personalen inte var tydliga vid inskrivningen 

om den förväntade vårdtidens längd. En beskrev hur hen vid inskrivningen hade fått en 

uppfattning om en mycket kort vårdtid, men som senare själv kom till insikt att 

sjukhusvistelsen skulle bli mycket längre än hen hade förväntat. En annan berättade följande: 

 

“I början när jag kom in då tänkte jag...ja men det här blir bara någon dag...så jag sa 

åt maken att jag blir borta någon-någon dag. Nu förstår jag det är långt det här innan 

jag kommer tillbaka.” 

(Intervju 11) 

 

Det hade inte informerats om vårdtidens förväntade längd vid inskrivningen, så det förutsattes 

att vårdtiden skulle vara kortvarig. Dock kom hen sedan själv till insikt att det skulle ta tid att 

återhämta sig efter sjukdomen. Att själv behöva komma till insikt om vårdtidens längd hade 

en påverkan på förståelsen för planeringen och därigenom vårdrelationen med personalen. 
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Delaktighet 

 

Det framkom varierande upplevelser av delaktighet vid inskrivningen på den kirurgiska 

vårdavdelningen. Även behovet av att känna sig delaktig i vården varierade mellan 

deltagarna.  

 

Upplevelse av delaktighet 

Upplevelse av att vara delaktig i sin egen vård och sättet hur de upplevde delaktighet 

varierade. Delaktighet hade olika betydelse och alla kunde inte beskriva hur de varit delaktiga, 

trots att de uppgav sig haft upplevt delaktighet vid inskrivningen. Flera av deltagarna behövde 

tänka efter en längre stund för att ens kunna uppge om de upplevt sig delaktiga.  

 

Ett sätt att känna delaktighet var genom att de kände sig kunna påverka eller styra sin egen 

vård. Till exempel att få smärtlindring när man behövde och bad om det upplevdes som 

delaktighet. Känslan av att den inskrivande personalen lyssnade upplevdes påverka 

delaktigheten och vårdrelationen positivt. En deltagare berättade följande: 

 

“Jag känner inte att de gör saker över mitt huvud, utan dom meddelar mig hela 

tiden.”   

(Intervju 5) 

 

Att inte uppleva sig vara ett objekt för vård utan bli inkluderad av personalen genom 

information, gjorde att deltagaren kände sig som en del av sin vård och sedd av personalen. 

Att känna sig sedd och förstådd av den inskrivande personalen bidrog till upplevelse av 

delaktighet. Även möjlighet att kunna delta i vårdens planering upplevdes som delaktighet. 

Däremot att inte kunna styra planeringen påverkade upplevelsen av delaktighet negativt. En 

deltagare berättade följande: 

 

“Inte egentligen [upplevt sig delaktig]… eftersom det varit så mycket som jag inte 

kunnat styra över… jag kan inte styra över hur lång tid det tar för varje moment. Att 
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det liksom tar fem timmar innan röntgen är ledig … å… ytterligare fem timmar innan 

nån kan titta på röntgenbilderna och så vidare… Jag kan inte styra dom bitarna… 

så… Det är väl tiden än så länge som jag känner jag inte kan styra över.”  

(Intervju 5) 

 

Känslan av att inte ha kontroll över det som hände samt att inte få vetskap om hur lång tid 

saker och ting skulle ta, gjorde att deltagaren inte upplevde sig delaktig i vården. Det beskrevs 

en önskan om att bli inkluderad och informerad om tidsperspektivet, något som skulle skapat 

delaktig. Kommunikationens betydelse lyftes och beskrevs vara en upplevelse av delaktighet 

när informationen delgavs via en öppen dialog med personalen och inte var enkelriktad.  

 

Behov av delaktighet 

Deltagarna beskrev varierande behov av delaktighet vid inskrivning. Alla upplevde sig inte ha 

behov av att själv vara direkt delaktig i sin vård, utan lämnade det ansvaret till en annan 

person. Denna kunde vara en anhörig som var delaktig i vården istället för deltagaren. En 

deltagare kände inte behov av egen delaktighet utan litade på vårdpersonalen som “expert”, 

medan en annan upplevde sig inte kunna vara delaktig då sjukhusmiljön inte var anpassad för 

honom, och beskrev det som:   

 

“Allt är för stort, för högt. Det blir väldigt besvärligt för mig som är styv och stel och 

svårt att röra mig. Den här världen är inte anpassad för mig.”  

(Intervju 8)  

 

Behovet av att känna delaktighet och vilja att kunna vara delaktig, blev avvisad då hjälpmedel 

blev funktionshinder i en patientsal som skulle vara anpassad för patienters individuella 

fysiska behov. Olika upplevelser och behov av delaktighet visade på bred variation 

och skiljde sig från deltagare till deltagare, både personligt och individuellt. 

 

DISKUSSION 

 

Deltagarna upplevde generellt en god vårdrelation till vårdpersonalen vid inskrivning på 

kirurgisk vårdavdelning. Deltagarna lade stor vikt på personalens bemötande och 

engagemang, och påtalade betydelsen av upplevd trygghet samt erhållen information. Det 
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fanns även behov att få ta del av planering och att få känna sig delaktig i den utsträckning som 

deltagarna själva önskade. 

Resultatdiskussion  

 

Förtroende 

Deltagarna upplevde trygghet med personalen och att personalens agerande påverkade 

upplevelsen av förtroendet. Detta bekräftas dels av Raudonis (1995) som beskriver att 

patientens individuella behov och vårdpersonalens agerande har en påverkan på hur 

vårdrelationen utformas. Det första intryck som personalen ger patienten har även det 

påverkan på vårdrelationens utveckling (Baillie, 2005). Sjuksköterskor har ansvar för att 

vårdmiljön stödjer patientens integritet och utgår från patientens individuella behov, resurser, 

vilja och preferenser (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Patientens upplevelse av trygghet 

och förtroende till vårdpersonalen påverkar dennes upplevelse av säkerhet (Berg & 

Danielsson, 2007). Kontakten mellan patienten och vårdpersonalen behöver utvecklas till en 

trygg förtroendeingivande vårdrelation, även om mötet är kort (Kitson, Conroy et al., 2013). 

Vårdrelationen är ramverket Fundamental of Care´s kärna, och det är genom denna som ett 

etablerat förtroende startar och den grundläggande vården baseras på enligt Kitson (2018). 

 

Att bli sedd 

Personalen ska bekräfta och respektera personens upplevelse av sjukdom och hälsa för att 

uppnå personcentrerad vård (Morgan & Yoder, 2012). Deltagarna i studien beskrev motsatta 

upplevelser när inskrivande personal hade förutfattade meningar om deltagaren baserat på 

dennes ålder, vilket påverkade deltagarnas upplevelse av att bli sedd som person negativt. 

Omvårdnaden syftar enligt ramverket Fundamentals of Care till att ge personcentrerad vård 

(Kitson, Conroy et al., 2013; Kitson, 2018) och personcentrerad omvårdnad stödjer 

tillfrisknande och välmående hos patienten (Kitson, Marshall et al., 2013). Sjuksköterskan är 

ålagd att arbeta personcentrerat i partnerskap med patient och närstående för att bevara 

patientens värdighet och integritet. Detta leder till att patienten blir sedd och förstådd som en 

unik person med individuella behov, resurser, värderingar och förväntningar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Enligt Fundamentals of Care anammas detta genom alla delar 

av patientens relationella, fysiska och psykiska behov, vilket stärker vårdrelationen (Kitson, 

Conroy et al., 2013). Att lägga fokus på personalens engagemang förbättrar vårdrelationen 

och därmed kvaliteten på omvårdnaden (Avallin et al., 2020). Detta bekräftas av studiens 
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resultat där deltagare upplevde att engagerad och närvarande personal stärkte känslan av att 

vara sedd vilket påverkade vårdrelationen positivt.  

 

Få information 

Resultatet visar att information om diagnos och tidsplan för information efterfrågades och att 

patientens fysiska tillstånd påverkar hur information förstås. Saklig information och tydlig 

kommunikation bidrar till minskad oro och större förståelse för vårdens kontext. 

Framgångsrik kunskap stöds om personalen fokuserar på patienten genom att fråga, lyssna, 

svara och informera (Avallin et al., 2018). Detta gör att en bekräftande holistisk översyn av 

patienten svarar på både objektiva och subjektiva behov (Avallin et al., 2020). Enligt Marca-

Frances och medarbetare (2020) upplever patienterna brister i hur och när de får information 

vid inläggning från akutmottagning till en vårdavdelning. Patienten har enligt Patientlagen 

(SFS, 2014:821) rätt att få anpassad information om sitt hälsotillstånd och den planerade 

vården utifrån sina individuella förutsättningar och enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2017b) är det sjuksköterskans ansvar att informera patienten genom hela vårdprocessen. 

Genom att arbeta fram rutiner som främjar god vårdrelation, kan patientens upplevelse av 

information påverkas positivt.  

Förstå planering av vården 

Vid mätning av patientnöjdhet hos akuta kontra elektiva kirurgiska patienter konstaterades att 

elektiva patienter skattar sig mer nöjda med vården än patienter som söker vård på grund av 

akuta kirurgiska besvär (Rogers et al., 2012). Det är lättare att följa en befintlig plan för 

elektiva kirurgpatienter eftersom patienterna ofta är medvetna om planeringen. För de 

akutkirurgiska patienterna finns sällan så mycket information att få under första dygnet, vilket 

bidrar till frågor och funderingar. Planen för akuta kirurgpatienter utvecklas däremot steg för 

steg baserat på patientens individuella status (Yngman-Uhlin et al., 2016). Kommunikation 

om planering påverkar vårdrelationens utveckling (Bramley & Matiti, 2014). Resultatet visar 

att patienter behöver vara införstådda med vårdens planering och längd. Detta bekräftas i 

Jerofke-Owen och Dahlmans (2019) studie där deltagarna upplevde frustration över att inte 

veta plan för vården och därför inte kunna vara förberedda vid undersökningar. Plötsliga 

ändringar i vårdtidens längd är vanliga och ger nya perspektiv som patienten måste sätta sig in 

i (Yngman-Uhlin et al., 2016). Samordning mellan olika vårdinsatser under samma 

vårdtillfälle uppskattades av patienterna, och multidisciplinär samverkan ska stödja patientens 

hälsa och välbefinnande (NFSK, 2014). 
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Delaktighet 

Att känna sig sedd av personalen var stärkande för deltagarnas känsla av delaktighet, vilket är 

kongruent med tidigare forskning som belyser att patienternas upplevelse av delaktighet 

påverkas av personalens engagemang (Frank, Asp & Dahlberg, 2009), och att bekräftelse kan 

ses som en förutsättning för delaktighet i vården (Eldh, Ehnfors & Ekman, 2006). Att 

patienten känner sig lyssnad till och delaktig är avgörande när en vårdrelation skapas enligt 

ramverket Fundamentals of Care (Feo, Rasmussen, Wiechula, Conroy & Kitson, 2017). 

Deltagarnas upplevelse av delaktighet påverkades negativt när de vid inskrivningen inte 

upplevde sig kunna påverka vårdens planering, vilket styrker tidigare forskning som har visat 

att patientens delaktighet begränsas när hen måste kämpa för att få kontroll över sin vård 

(Janlöv, Rahm Hallberg & Petersson, 2006).  

Patientdelaktighet regleras i Patientlagen (SFS, 2014:821) som stärker patientens rätt till 

medverkan vid utformning och genomförande av vården, men utan skyldighet att vara 

delaktig. Studiens resultat visar att alla patienter inte känner sig ha behov av delaktighet och 

att det finns olika anledningar till varför man valde att avstå från delaktighet. Anhöriga kan ha 

större behov av delaktighet än patienten själv, vilket de enligt Patientlagen (2014:821) har rätt 

till om det är lämpligt och godkänns av patienten. En del patienter litar på personalens beslut 

gällande sin vård och känner därför inte behov av delaktighet. Patienter som värderar 

sjuksköterskornas kompetens skapar trygghet i vårdrelationen (Berg & Danielsson, 2007).  

Vårdetiskt perspektiv 

Deltagarnas upplevelse av vårdrelationen påverkades negativt när personalen inte såg 

personen bakom symtomen, eller gjorde egna antaganden om patientens förmågor baserad på 

patientens ålder. Att patienten ska känna sig sedd kräver att personalen är närvarande och inte 

visar någon nonchalans mot patienten. Visat ointresse kan göra att patienten drar sig från att 

dela med sig av sin historia, vilket kan leda till sämre vård och lidande. Att sätta sig in i 

patientens upplevelse och göra det möjligt för patienten att bibehålla sitt oberoende har 

beskrivits som en moralisk dygd, vilket ger en etisk dimension i vården (Bramley & Matiti, 

2014).  

Avsaknad av inskrivningsrutiner som främjar vårdrelationen kan leda till att vårdens kvalitet 

varierar utifrån personalens kunskap och erfarenhet. Rutiner behöver skapas och kunskap om 

vårdrelationens betydelse lyftas för att garantera jämlik vård för alla patienter. Enligt ICN:s 
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etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a) ska sjuksköterskan verka för jämlikhet 

inom vård och omsorg, samt utarbeta riktlinjer för god omvårdnad.  

Samhällsperspektiv   

Vårdkvalitet har setts vara hotad på kirurgiska vårdavdelningar (Jangland, Nyberg & 

Yngman-Uhlin, 2016). Sjuksköterskan och samhället delar ansvaret för att främja insatser 

som tillgodoser en säker vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Studiens resultat 

styrker den tidigare forskningen som har visat att vårdrelationen påverkar hur patienten 

upplever vården och dess kvalitet (Blumenthal, 1996). Dålig vårdrelation kan leda till 

otrygghet och bristande kommunikation. Genom att främja vårdrelationen kan vårdens 

säkerhet förbättras. Specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård har en fördjupad kunskap om 

information och kommunikation, och ska aktivt engagera sig i att utveckla rutiner som stödjer 

omvårdnaden av kirurgiska patienter (NFSK, 2014). Specialistsjuksköterskor kan med sin 

specialistkompetens fortbilda kollegor i vårdrelationens betydelse. Saklig information och 

tydlig kommunikation bidrar till minskad oro och större förståelse för vårdens kontext. För 

vidare forskning kan studier göras kring sjuksköterskans betydelse för och upplevelse av 

vårdrelationen.  

 

Metoddiskussion  

En kvalitativ design användes för att få tillgång till upplevelser och erfarenheter om ämnet, 

och ett strategiskt urval för att hitta deltagare med information om det studerade fenomenet. 

Könsfördelningen var jämn och deltagarna var i medelåldern och äldre. För ett bredare 

resultat skulle yngre personer ha inkluderats i studien, men de fanns inte tillgängliga inom 

tidsramen för datainsamlingen. Deltagarna var svensktalande för att säkerställa en avslappnad 

intervju och minimera risken för missuppfattningar. Svagheten med urvalet är att icke-

svensktalande patienter, som kunde representera minoritetsgrupper inte kunde bidra till 

studien med sina beskrivningar, och mångfalden försvann. Styrkan med strategiskt urval är att 

få tillgång till patienter med informationsrika beskrivningar av fenomenet (Henricson & 

Billhult, 2012). En deltagare fick exkluderas vid början av intervjun när det upptäcktes att 

inklusionskriterierna inte uppfylldes. Detta var oväntat och ingenting som författarna hade 

diskuterat eller förberett innan intervjuerna påbörjades. Intervjuaren bestämde i detta fall att 

avbryta intervjun, vilket troligtvis var en besvikelse för deltagaren som gärna ville delta i 
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studien. Intervjuaren skulle kunnat fortsätta intervjua deltagaren som planerat och sen 

exkludera materialet från studien för att bespara deltagaren besvikelsen.     

Intervju med öppna frågor användes för att komma åt människors personliga upplevelser. 

Trots att författarna använde samma intervjuguide utfördes intervjuerna på olika sätt. 

Författarna hade olika intervjuteknik och ställde olika stödfrågor beroende på deltagarnas 

svar. Detta kan ha påverkat studiens tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

En del av intervjuerna var korta vilket kan ha påverkat djupheten i beskrivningarna av det 

studerade fenomenet. Vissa intervjupersoner kan vara bättre än andra på att ge välgrundade 

svar, vilket även styrks av Kvale & Brinkmann (2014), och frågor om känslor och upplevelser 

kan vara svårare att besvara än frågor om erfarenheter, vilket kan ha påverkat deltagarnas 

svar. Oavsett intervjuns längd upplevde författarna att alla deltagare delade med sig av 

intressanta upplevelser av vårdrelationen vid inskrivning på en kirurgisk vårdavdelning. 

Kvaliteten på insamlad data beror på intervjuarens skicklighet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjuteknik och kvalitet förbättrades vartefter författarna transkriberade intervjuerna och 

identifierade förbättringsområden.  

Dataanalysen genomfördes med manifest innehållsanalys med riktat tillvägagångssätt enligt 

Hsieh och Shannon (2005), och en deduktiv ansats. Analysmetoden valdes för att studera 

deltagarnas upplevelser utan författarnas egna tolkningar med utgångspunkt från en befintlig 

teori. Analysprocessen är tydligt beskriven, vilket ökar studiens bekräftelsebarhet enligt 

Mårtensson och Fridlund (2017). Författarna utförde dataanalysen och arbetade fram 

subkategorier tillsammans, vilket ökar tillförlitligheten enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017). Analysens alla steg har beskrivits i löpande text och tydliggjorts med hjälp 

av tabeller och figurer. Citat har redovisats i löpande text, vilket ökar förståelsen för resultatet 

och studiens giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). De fem centrala delarna som 

utgör vårdrelationen enligt Fundamentals of Care valdes att översättas i denna studie för att 

bättre motsvara patientperspektivet vid inskrivningssamtalet. Detta kan ha lett till att aspekter 

av vårdrelationen som upplevdes viktiga för deltagarna inte togs upp under intervjuerna och är 

därför inte med i resultatet. Författarna upplevde dock att vårdrelationens centrala delar 

berördes och var relevanta för analysen. 

Att urval, datainsamling, studiens kontext och analys har beskrivits noggrant underlättar 

bedömning av studiens överförbarhet och tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017; Polit & Beck, 2012). Trovärdighet betyder att det insamlade resultatet är rimligt och att 
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det finns en beskrivning om kännedom om forskningsmiljön (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Författarna har förförståelse för patientgruppen genom flera års arbete inom akutkirurgi. 

Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) påverkas pålitligheten av förförståelse vilket har 

beaktats genom kritisk reflektion.  

Studiens urval, deltagare, kontext, datainsamling och dataanalys har beskrivits noga, vilket 

underlättar när studiens överförbarhet ska bedömas (Lundman och Hällgren Graneheim, 

2017). Studiens resultat bedöms vara överförbart till patienter som blir inskrivna på annan 

akutkirurgisk vårdavdelning, där patientgruppen är densamma och om det är patientens 

upplevelse av vårdrelationen vid inskrivning som ska studeras.  

Slutsats  

Vårdrelationen vid inskrivning på en kirurgisk vårdavdelning formas av patienternas 

upplevelse av trygghet, bemötande, engagemang och delaktighet, men även av avsaknad av 

individuell information och en tydlig kommunikation. Miljön på avdelningen påverkade både 

autonomin och upplevelsen av att bli sedd som en person. Det finns behov av att skapa rutiner 

för inskrivning av akutkirurgiska patienter som främjar uppbyggnaden av vårdrelationen och 

att garantera jämlik vård av hög kvalitet för alla patienter. 

 

Författarna Pernilla Lindqvist och Kia Pitkämäki har i lika stor omfattning bidragit till alla 

delar i denna uppsats. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Demografiska frågor: 

Hur definierar du din könsidentitet?    

Man         Kvinna     Ickebinär       Annat alternativ      Vill inte svara 

Hur gammal är du? 

 

Bakgrund: 

Vilken väg har du kommit till vårdavdelningen?  

 Akutmottagningen                                      Akutvårdens diagnostikavdelning (ADA) 

 Annan mottagning på sjukhuset                 Akut med remiss från ett annat sjukhus 

  

Varför sökte du till sjukhuset? _____________________________ 

 

Intervjufrågor:  

  

1.      Kan du berätta för mig om själva tillfället när du kom till avdelningen?  

• Hur gick det till?  

• Vad kände du? 

• Vad hände sen? 

• Vilken personal träffade du? 

• Hur menar du? 

• Kan du utveckla det? 

• Vad tänker du om det? 

2.      Hur upplevde du relationen med personalen? 

• Vad kände du? 

• Hur menar du? 

• Kan du utveckla det? 

• Vad tänker du om det? 

 

3.   Hur upplevde du att du blev bemött av personalen?  

• Kände du dig sedd av personalen? 

• Kände du att personalen var närvarande med dig? 

• Kände du dig trygg? 
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• Vad kände du? 

• Hur menar du? 

• Kan du utveckla det? 

• Vad tänker du om det? 

 

4.    Hur upplevde du samtalet med personalen vid din inskrivning? 

• Kände du förtroende för personalen? 

• Kände du dig trygg? 

• Vad kände du? 

• Hur menar du? 

• Kan du utveckla det? 

• Vad tänker du om det? 

  

5.      Hur upplevde du informationen som du fick vid inskrivningen?  

• Fick du den information du behövde?  

• Förstod du den information du fick? 

• Vågar du fråga om det är någonting som du inte förstår? 

• Vad kände du? 

• Hur menar du? 

• Kan du utveckla det? 

• Vad tänker du om det? 

  

6.     På vilket sätt upplevde du att du var delaktig i din vård?   

• Upplevde du att du fick vara delaktig i planeringen av din vård? 

• Vad kände du? 

• Hur menar du? 

• Kan du utveckla det? 

• Vad tänker du om det? 

  

7.      Vad upplever du är viktigt att få med vid inskrivningssamtalet? 

• Varför tycker du att det är viktigt? 

  

8.      Något mer som du vill berätta eller tillägga innan vi avslutar intervjun? 
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Bilaga 2. Information till forskningspersonerna 

 

Information till forskningspersonerna 

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du 

information om projektet och om vad det innebär att delta. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Vi tillfrågar dig som nyligen blivit inskriven på en kirurgisk vårdavdelning och har varit med 

om/varit delaktig i en inskrivning samt har möjlighet att delge din upplevelse. Information om 

att du nyligen kom till avdelningen har vi fått genom ansvarig sjuksköterska. 

Studien utförs som examensarbete inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot kirurgisk vård vid Uppsala universitet.  

Förhoppningen är att resultatet av studien ska leda till ökad insikt i hur patienter upplever 

vårdrelationen vid sin inskrivning på vårdavdelningen. Detta möjliggör förbättring för 

framtida patienters förståelse, upplevelse och delaktighet i vården genom tydligare 

information från vårdpersonal vilket skapar en förbättrad relation och en tryggare vård.  

Hur går studien till? 

Vi träffas på din patientsal vid ett tillfälle som passar dig, då det är gott om tid och då ingen 

annan undersökning eller omvårdnadsåtgärd är planerad. Vi kommer genom en intervju ställa 

några frågor där vi ber dig berätta kring din upplevde av vårdrelationen vid din inskrivning. 

Vårt samtal kommer vi att spela in för att ha till stöd för oss att komma ihåg allt du berättat. 

Inspelningen sker med hjälp av mobiltelefon med kodlås så ingen obehörig kommer åt 

informationen. 

Vi planerar att göra en intervju som kommer att ta ca 15-30 minuter. 

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Intervjun kan påminna eller väcka obehag om situationen som föranledde till att du blev 

inlagd. Skulle du uppleva att intervjun orsakar obehag för dig, ber vi dig uppmärksamma oss 

på detta. Vi kommer att avbryta intervjun om du på något sätt upplever den som obehaglig 

eller känner att den inkräktar på din integritet. 
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Fortsättning informationsbrev. 

 

Vad händer med mina uppgifter? 

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Du har rätt enligt 

Dataskyddsförordningen (GDPR) att få information hur dina personuppgifter kommer att 

användas. Vid intervjun kommer du att bli tillfrågad att beskriva dina upplevelser av 

inskrivningen på den akutkirurgiska vårdavdelningen som du befinner dig på under intervjun. 

Du kommer att få besvara några inledande frågor om din könsidentitet, ålder, varför du sökte 

akut vård samt beskriva hur du kom till avdelningen. Inga namn kommer att efterfrågas i 

intervjun således kommer inga svar att kunna kopplas till dig som enskild person.  

Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Intervjun kommer att 

spelas in och avidentifieras genom att intervjun tilldelas ett nummer. Inspelat material 

kommer att bevaras inlåst, och endast författarna och studiens handledare har tillgång till 

materialet under studiens gång. All insamlat material kommer att raderas efter att 

examensarbetet är examinerat. 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det 

kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta de ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvariga för studien 

Har du frågor om studien eller intervjun är du välkommen att höra av dig till dem ansvariga i 

studien. 

  

Kia Pitkämäki                    

Specialistsjuksköterskestudent inom kirurgisk vård 

Uppsala Universitet 

Kia.Pitkamaki.9528@student.uu.se                              

  

Pernilla Lindqvist 

Specialistsjuksköterskestudent inom kirurgisk vård 

Uppsala Universitet 

Pernilla.Lindqvist.1188@student.uu.se 
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Bilaga 3. Samtyckesblankett 

 

 

Samtycke till att delta i studien  

“Patienters upplevelse av vårdrelation vid inskrivning på en kirurgisk 
vårdavdelning” 

  

 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen. 

 

☐         Jag samtycker till att delta i studien  

☐        Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen.    

  

Plats och datum Underskrift 
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Bilaga 4. Inklusions- och exklusionskriterier  

 

 

“Patienters upplevelse av vårdrelation vid inskrivning på en kirurgisk 
vårdavdelning” 

  

Studiens syfte 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva kirurgiska akutvårdspatienters upplevelser 

av vårdrelationen vid inskrivning på en kirurgisk vårdavdelning. Resultatet av studien kan 

leda till ökad insikt i hur patienter upplever vårdrelationen vilket möjliggör förbättring för 

framtida patienters förståelse, upplevelse och delaktighet i vården genom tydligare 

information från vårdpersonal vilket skapar en förbättrad relation och en tryggare vård.  

Studien utförs som examensarbete inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot kirurgisk vård vid Uppsala universitet. 

  

Inklusions- & exklusionskriterier  

Undersökningsgruppen är vuxna akutkirurgiska patienter som är inskrivna på en kirurgisk 

vårdavdelning. De vi vill inkludera i studien är patienter över 18 år, patienter av alla 

könsidentiteter, patienter som förstår och kan prata svenska, samt som är orienterade till 

person, tid och rum. Patienten ska med lätthet kunna sitta upp under intervjun och avslappnat 

medverka i samtalet.  

De patienter vi exkluderar är patienter som tidigare under samma vårdtillfälle skrivits in på 

annan avdelning, har minnesproblem, inte muntligt varken kan förstå eller svara på frågor 

ställda på svenska, patienter med misstänkt eller bekräftad Covid-19 infektion eller annan 

direkt överförbar smitta. Även patienter som är tydligt påverkade av sina symtom eller annan 

fysisk påverkan exkluderas.  

  

Kia Pitkämäki & Pernilla Lindqvist 

Specialistsjuksköterskestudenter inom kirurgisk vård 

Uppsala Universitet 

 


