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SAMMANFATTNING 

Syfte: Att utifrån 2012 års Nationella patientenkät och dess öppna svar, studera hur patienter 

upplevt vårdkvalitén under vårdtiden på en kirurgisk division. 

Metod: I studien sammanställdes 306 patienters svar och analyserades genom kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet redovisas deskriptivt i löpande text. 

Resultat: Sjukvårdpersonalens bemötande, deras tillmötesgående och förstående attityd 

uppskattades. Maten som serverades beskrevs som undermålig, osmaklig och tråkig. 

Städningen på avdelningarna uppgavs vara bristfällig, framförallt i hygienutrymmen. Känslor 

av obehag, störd sömn och integritetskränkning kom sig av att dela sal med andra patienter 

och patienter av motsatt kön. Sjukvårdspersonal upplevdes som pressad och stressfylld. Detta 

oroade respondenterna, då detta innebar en ökad risk för att misstag skulle begås och då 

vårdmöten och informationsutlämning blev knapphändiga och präglades av tidsbrist. Det 

fanns en generell uppfattning om att avdelningarna var underbemannade, inom alla 

yrkeskategorier, men framför allt på läkarsidan. Information kring pågående behandling 

upplevdes bristande, framför allt från läkare. En känsla av bristande uppföljning efter 

vårdtiden och ovisshet om var respondenter kunde vända sig med frågor efter utskrivning 

framkom. I samband med utskrivning saknades information om planerade återbesök och 

förhållningsregler och/eller restriktioner. Väntetider upplevdes av en betydande del av 

respondenterna som för lång. 

 

Slutsats: Respondenterna redogjorde främst för en upplevelse av brister under vårdtiden på 

den kirurgiska divisionen.  Positiva upplevelser handlade om förtroende för och ett gott 

bemötande från vårdpersonal. Respondenterna uttryckte ett behov av mer tid tillsammans med 

sjukvårdspersonal och att miljön och maten på avdelningarna var i behov av förbättring.   
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ABSTRACT  

Aim: On the basis of the Swedish 2012 National Patient Survey and its open answers, study 

how patients experienced the quality of care during hospitalization in a surgical division 

Method: In this study, 306 patients' responses was compiled and analyzed by qualitative 

content analysis and reported descriptively in running text. 

Results: The way patients were treated by staff was experienced by respondents mainly as 

positive. The staffs’ courteous and sympathetic attitudes were appreciated. The food that was 

served was described as substandard, distasteful and dull. The cleanliness of the hospital 

departments were reported to be inadequate, particularly in washrooms. Feelings of 

discomfort, invasion of privacy and disturbed sleep arose by sharing rooms with other patients 

and patients of the opposite sex. Medical professionals were experienced as rushed and 

stressful. This worried the respondents, as it could result in an increased risk of mistakes 

being made and that care meetings and information disclosures were parsimonious and 

characterized by lack of time. There was a general perception that the hospital departments 

were understaffed, in all professions, but especially the doctors. Information about ongoing 

treatment was perceived as lacking, especially from doctors. There was reported a sense of 

lacking in follow-up after hospitalization and uncertainty of where respondents could turn to 

with questions after being discharged. When being discharged, respondents wanted more 

information of follow-ups and instructions and / or restrictions. Waiting times were 

experienced by a significant portion of the respondents as long. 

Conclusion: Respondents mainly reported of experiencing shortcomings during the hospital 

stay in the surgical division. Positive experiences were about trusting healthcare staff and of 

good treatment and communicational skills. Respondents expressed a need for more time 

together with staff and that the environment and the food that was served on the hospital 

wards were in need of improvement. 
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BAKGRUND 
Samhällsutveckling har lett till att befolkningen nått större medvetenhet om rimliga 

förväntningar som kan ställas på sjukvården och dess kvalité. Här innefattas bland annat gott 

bemötande, tillfredsställande information, chans till medbestämmande i vården och god 

samordning mellan olika vårdinstanser och yrkesgrupper (Göransson, Skärsäter & Wijk, 

2006).  

 

Patientcentrering 

Patientcentrering som begrepp används frekvent inom vården och eftersträvas, men kunskap 

om dess egentliga betydelse saknas ofta. För att enkelt försöka klargöra begreppet kan det 

ställas i kontrast mot vad det inte är. Det är varken teknologi-, läkar-, sjukhus- eller 

sjukdomscentrerad vård (Stewart, 2001). Inom patientcentrerad vård eftersträvas en god 

kommunikation mellan patient och vårdgivare. Detta bidrar till högre grad av följsamhet till 

behandlingen för patienten och en ökad förståelse kring patientens situation för vårdgivaren. 

Det eftersträvas även att patienten inkluderas i vårdprocessen och beslutsfattandet kring 

vården, detta för ett mer jämlikt förhållningsätt mellan patient och vårdgivare som gynnar 

helheten (Hughes, Bamford & May, 2008). 

 

Patientcentrering innebär inte att all information och beslut alltid kan ske i samråd med 

patienten. Förhållningssättet innebär snarare att man hela tiden har patientens önskan om 

information och delaktighet som en värdegrund att arbeta ifrån. 

Det bästa sättet att utvärdera om vård har bedrivits patientcentrerat är att mäta detta utifrån 

patienten själv (Stewart, 2001). 

 

Enligt Hornsten, Lundman, Kihl- Selstam och Sandström (2005)  innefattar patientcentrerad 

vård för patienterna god kommunikation med vårdpersonal. De vill bli hörda, få utrymme att 

ställa frågor och funderingar samt motta välgrundad och utförlig information. Om patientens 

tankar och funderingar ej ges utrymme att ventileras, kan det leda till stora missförstånd, 

missnöje och till att patienten genomgår oönskade behandlingar.  

 

Wåhlin (2010) skriver i Läkartidningen om hur läkekonsten historiskt byggts på den 

paternalistiska läran, genom att läkaren styrt och patienten har lytt. Läkaren antogs alltid veta 

bäst. Patienten skulle följa ordinationen, och därmed tillfriskna. Grunden till den 



patientcentrerade läran, etiken, har dock varit förekommande under millennium. Ur etiken 

växte begreppet patientcentrering fram, bland annat genom att patientens upplevelse av sitt 

tillstånd till större del skulle tas i beaktning från alla personalkategorier inom sjukvården. 

Wåhlin menar att vården idag är mer personaltät och av högre kvalitet än tidigare. 

Sjukdomstillstånd är idag mer sällan dödsorsakande, utan oftare kroniska och patienten kan 

ofta med rätt behandling och verktyg leva med sin diagnos. Patientcentreringen ses av Wåhlin 

som en förutsättning för att vården ska bedrivas effektivt. Även en studie av Lusk och Fater 

(2013) tyder på att patientcentrerad vård är betydelsefull för tillhandahållandet av en vård av 

hög kvalité. Den för med sig positiva verkningar för patienter, organisationer och för personal 

inom hälso- och sjukvården. 

 

Taylor (2009) beskriver möten för konsultation mellan läkare och patient, dels som ett möte 

mellan två individer, dels som ett möte mellan sjukvården och samhället. Han menar att 

kommunikationen inom vården på en kort tid gått ifrån att vara dominant paternalistisk till att 

vara pluralistisk, där demokratisk beslutsfattning råder, meningar delas och patienter stärks i 

sina åsikter och tankar. Vidare menar Taylor att samhället och sjukvården rört sig ifrån fokus 

på diagnoser och sjukdom, till att istället fokusera på individen och de behov som finns. 

 

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård är ett relativt nymyntat begrepp. Dess koncept är att utgå från personen 

som vårdas. Personen synliggörs som en helhet, både fysiskt, psykiskt, socialt och andligt. 

Behov som finns hos personen ska tillgodoses i lika hög grad, oavsett om de är av andlig, 

fysisk eller existentiell karaktär. Upplevelsen hos personen av dess hälsa eller ohälsa och 

personens tolkning av den ska utgöra grunden för behandling och planering av vård. 

Personens perspektiv av sin situation väger likvärdigt tungt som det medicinska och 

professionella perspektivet (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).   

 

Begreppen person- respektive patientcentrering används flitigt som synonymer, emellertid 

felaktigt, då begreppen skiljer sig från varandra i innebörd. Begreppet ”person” beskriver en 

holistisk mänsklighet och ett likavärde hos individer, medans begreppet ”patient” kan ses som 

ett reducerande, stigmatiskt begrepp som reducerar människan till ett subjekt (Edvardsson, 

Winblad & Sandman, 2008).      
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Vårdkvalitet 

Edvardsson, Winblad & Sandman (2008) beskriver, för att illustrera personcentrerad vård i 

praktiken, hur beteenden kopplade till Alzheimers sjukdom ur ett biomedicinskt perspektiv 

kan tolkas som symtom på neurologisk skada på hjärnan. Emellertid kan samma beteenden ur 

ett personcentrerat perspektiv tolkas som ett sätt att framföra otillfredsställda behov, såsom 

hunger, törst eller smärta. Om beteendena tolkas enbart som sjukdomssymtom, kommer det 

mest troliga resultatet vara en ökad medicinering, för att antingen reducera eller eliminera 

beteendena. Med utgångspunkt i personcentrerad vård skulle fokus istället ligga på att tolka 

beteendena och eftersöka orsaken för att nödvändiga anpassningar skulle kunna ske.  

 

Hälso- och sjukvården tvingas ständigt ekonomiskt möta upp de stegrande förväntningarna på 

vårdkvalitén och de ökade kraven på effektivisering och minimering av vård- och 

behandlingskostnader. På vårdpersonalens lott faller ett stort ansvar att arbeta för att 

säkerställa kvaliteten av patienters individuella vård. Detta uppdrag ska dessutom förenas med 

de övergripande politiska prioriteringar som ställs på vården (Nortvedt & Grönseth, 2011). 

 

Socialstyrelsens handbok om handläggning av God Vård (2005) är ett kunskapsunderlag 

byggt på att hälso- och sjukvården ska bedrivas kunskapsbaserat och ändamålsenligt, säkert, 

patientfokuserat, effektivt, jämlikt och ske i rimlig tid. Författningen omfattas av områden 

rörande bland annat bemötande, metoder för diagnostik, vård och behandling, kompetens, 

samverkan och samarbete, riskhantering, avvikelsehantering och spårbarhet och ska tillämpas 

för att god vård ska kunna bedrivas.   

 

Att utvärdera vårdkvalitet 

Kvaliteten inom hälso- och sjukvården ska vara garanterbar och ska kontinuerligt utvecklas 

och förbättras. För att uppnå detta måste utvärderingar av vården fortlöpande sammanställas 

och analyseras. Där systematiska brister kan identifieras, skall kvaliteten åter säkras genom att 

arbeta för åtgärdande av aktuella brister (SOFS, 2011:9). Kvalitet är ett omfattande begrepp 

och kan beroende på sammanhang anta olika innebörd och värde. Inom hälso- och sjukvården 

kan det definieras genom att uppsatta mål nås, samt kvalitén på arbetet för att uppnå de tänkta 

målen (Göranson et al., 2006).  

 

För att kunna utvärdera och förbättra vården krävs att den kan mätas. Detta för att kunna 

jämföra utgångskvaliteten med den uppnådda efter förbättringsprojekt. För detta används så 
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kallade indikatorer. Dessa kan vara olika kategoriseringar och typer av mått som ska kunna 

mätas, vara väsentliga för dess syfte samt kunna tolkas och sättas in i det relevanta 

sammanhanget. Indikatorer möjliggör presentationer av resultat inom vården, samt används 

som verktyg för lärande, utveckling och förbättring (Göranson et al., 2006).  

 

En indikator, som visar att vård bedrivs patientcentrerat, är nöjda och belåtna patienter. Det är 

av stor vikt att arbeta för att tillgodose patienters tillit och upplevelse av vården samt att 

undvika kommunikationsproblem mellan patient och vårdgivare. Patientcentrerad vård har 

brustit om indikatorer kan peka ut situationer där patienter saknat förtroende för vården. Det 

kan röra sig om förhållanden där patienten känt sig underlägsen, otrygg, osedd, tvingats till 

anpassning eller upplevt att vårdgivaren inte delat uppfattningen om behandlingens mål 

(Hörnsten, 2012). 

 

Nationell patientenkät utförs varje år och är ett verktyg för granskningen av vårdens 

förbättringsarbete. Enkäten genomfördes första gången 2009, då inom öppenvården. 2010 

började mätningar genomföras även inom specialiserad sjukhusvård och inom öppen och 

sluten vuxenpsykiatrisk vård.  Den nationella patientenkäten möjliggör utvärdering av 

patientens egen upplevelse av bland annat bemötande, information och delaktighet i sin vård. 

Enkäten består av två delar, en kvantitativ del med frågor som besvaras genom att välja bland 

redan befintliga svarsalternativ, och en kvalitativ del, där patienterna själva får texta svar på 

de tre frågor som ställs.  

Ansvariga för granskningen är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (Sveriges 

Kommuner och Landsting [SKL], 2012). Undersökningarna utförs av Institutet för 

kvalitetsindikatorer, Indikator, vilket är ett privat, fristående företag. (Indikator, 2012). 

 
Problemformulering  

Som ett led i hälso- och sjukvårdens utveckling är det centralt att studera hur patienter själva 

upplever och beskriver kvalitén av deras individuella vård.  

Detta arbete skrivs på uppdrag av Patientsäkerhetsavdelningen på det berörda sjukhuset, med 

utgångspunkt i den Nationella patientenkäten från år 2012. Vad som meddelats i den 

kvalitativa delen av enkäten har av patienterna upplevts som viktigt att förmedla till 

sjukvårdsledningen. Det rör sig om upplevelser som inte inryms i kvantitativa svarsalternativ, 

men som inte desto mindre är en del av enkäten och som bör redogöras för och tas i 

beaktande. Detta som ett steg emot en mer personcentrerade vård, anpassad efter patienters 
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upplevelse och behov. Patienters upplevelser synliggör förbättringsmöjligheter, 

utvecklingspotential och lyfter dessutom fram välfungerade delar av landtingets 

sjukvårdsorganisation.  

 

Syfte 

Att utifrån 2012 års Nationella patientenkät och dess öppna svar, studera hur patienter upplevt 

vårdkvalitén under vårdtiden på en kirurgisk division.  

 

Frågeställningar 

1. Vad upplevdes som positivt under vårdtiden? 

2. Vad upplevdes som negativt under vårdtiden? 

 

METOD 
 
Design 

Studien är kvalitativ och utgår ifrån patienternas egenupplevda patientkvalité. Insamlade data 

blir i form av uttryck för upplevelserna, inte i form av numerisk data. Detta eftersom syftet är 

att förstå uppfattningar och upplevelser (Nyberg & Tidström, 2012). 

 

Urval 

Patienter som vårdats på den kirurgiska divisionen på ett sjukhus i Mellansverige under år 

2012. 

 

Urvalet har skett slumpmässigt. Landstinget skickade namn- och adressuppgifter på samtliga 

besök och utskrivningar för urvalsperioden till företaget Indikator. Efter borttagning av 

dubbletter, till exempel då en patient varit inskriven flera gånger under urvalsperioden, 

utfördes ett obundet slumpmässigt urval så att antalet utskickade enkäter blev det antal som 

avtalats. För vissa enheter innebar detta att var 10:e patient slumpades, för andra varannan. 

Om antalet namn inte räckte för att nå upp till det urval som avtalats gjordes ett totalurval på 

de patientnamn som fanns. Urvalsdragning och slumpning skedde automatiskt i Indikators 

datasystem (Institutet för kvalitetsindikatorer, 2012). 

 

Den kirurgiska divisionen tilldelades 996 enkäter, varav 574 besvarades. Bortfallet bestod av 

45 enkäter, varav tio respondenter föll bort på grund av sjukdom, 22 hade avlidit, en 
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hindrades av språkproblem, fyra ansågs som opassande för studien och åtta av de utskickade 

enkäterna returnerades till avsändaren. Nitton av de tillfrågade ville ej delta och 358 av 

enkäterna returnerades ej. Den totala svarsfrekvensen var 60,4 % 
 

Till denna studie analyseras endast de enkäter där patienter givit svar på de kvalitativa, öppna 

enkätfrågorna. 

 

Inklusionskriterier var alla patienter som varit inskrivna under kirurgiska divisionen under 

minst 24 timmar och skrivits ut från enheterna under mätperioden. Dessa patienter måste ha 

kunnat ta del av enkäten. Därmed måste de, med eller utan hjälpmedel, kunnat se, läsa och 

förstå innehållet och innebörden av enkäten. De som exkluderades var endast de som inte 

hade en adress i Sverige samt de som hade skyddad identitet/adress samt de som avlidit. Om 

patienten var under 16 år så fick målsman istället besvara enkäten utifrån barnets upplevelse 

(Indikator, 2012).  

 

Den nationella patientenkäten bestod av 64 kvantitativa frågor, det vill säga frågor med slutna 

svarsalternativ. Utöver dessa fanns även en kvalitativ del, bestående av en enkät med öppna 

svarsalternativ, där patienten själv fick skriva sina svar. Urvalet till denna studie är de enkäter 

där patienter givit svar på de kvalitativa, öppna enkätfrågorna. Av totalt 564 returnerade 

enkäter med öppna svarsalternativ, var 306 besvarade.  

 

Datainsamlingsmetod  

Den Nationella patientenkäten som helhet bestod av 64 kvantitativa frågor. Den kvalitativa 

enkäten som analyseras i denna studie bestod av tre frågor. Den fysiska utformningen på 

enkäten bestod av ett A4-format, med tomma fält för att skriva ned sina upplevelser efter 

vardera fråga. Fälten för svar begränsades med ett visst antal färdigmarkerade rader. Se bilaga 

2.  

 

Tillvägagångssätt 

På berörda avdelningar på sjukhuset fanns affischer med information om pågående 

patientenkät. Där förklarades att patienterna hade möjlighet att påverka kvalitén av vården vid 

medverkan. SKL meddelade även skriftligt i samband med att patienterna fick enkäten 

hemskickad, om innebörden och syftet av enkäten, samt att de skyddas av sekretess och att 

frivillig medverkan gällde. Se bilaga 1 för informationsbrev. 
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Färdiginsamlat material fanns att tillgå i databasen Indikator. Enkäter har slumpmässigt 

skickats hem till patienter en till fem veckor efter besök på avdelning eller mottagning inom 

divisionen. För att minimera bortfall skickades upp till två påminnelser till de som inte 

besvarat enkäten. Den första påminnelsen i form av ett påminnelsebrev, skickades två veckor 

efter utsändningen av formulären. Därefter sändes ett påminnelsebrev tillsammans med ett 

nytt frågeformulär efter ytterligare tvåveckor. Enkäten kunde även besvaras på webben, på 

svenska såväl som på engelska, spanska, franska, finska, farsi och arabiska (Institutet för 

kvalitetsindikatorer, 2012). 

 

Författarna erhöll enkätsvaren via Patientsäkerhets- och kvalitetsavdelningen på det berörda 

sjukhuset. Materialet tilldelades i inscannat format på en usb-sticka. Materialet bestod av 

enkätsvaren från de tio kirurgiska avdelningarna tillhörande vederbörande sjukhus. 

Författarna delade materialet mellan sig och ansvarade för svar från fem avdelningar vardera. 

Som ett första steg räknades antalet enkäter. Därefter transkriberades enkäterna av författarna 

var för sig. Författarna läste därefter igenom de transkriberade svaren för att få en 

grundläggande uppfattning av innehållet. En diskussion sinsemellan fortlöpte för att se hur 

innehållet uppfattats av båda. Under analysarbetet arbetade författarna tillsammans och var 

för sig för att sortera ut och kategorisera svaren. Detta arbete kom att äga rum i en miljö 

avgränsad från utomståendes insyn.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna har sakligt och representativt redogjort för studiens resultat, utan att väga in 

personliga åsikter eller förväntningar. Hänsyn har också tagits till de inblandade personerna 

inom studien. Sekretess gäller för undersökningen som helhet. Personer kan inte härledas till 

svaren. Inte heller uppges vilken avdelning patienten vårdats på eller vilken åkomma 

patienten vårdats för. Inom ramen för den kvantitativa undersökningen har frågor med 

svarsfrekvens under tio strukits. Detta för att inte kunna härleda svaren till specifika 

avdelningar eller patientgrupper. Detta innebär att även att materialet för den kvalitativa delen 

av studien säkerställs inte kunna härledas till en specifikavdelning eller individ. Eventuella 

namn på svarsformulären makulerades. Författarna har skrivit kontrakt gällande 

sekretess/tystnadsplikt. Ansökan om tillstånd att bedriva studien har lämnats till och godkänts 

av divisionschefen. 
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Bearbetning och analys 

De öppna frågeställningarna sammanställdes och analyserades genom kvalitativ 

innehållsanalys och redovisas deskriptivt i löpande text. Arbetsmaterialet strukturerades, 

analyserades och kopplades till teori och forskning enligt Graneheim och Lundman (2003). 

De öppna enkätsvaren kodades utefter befintliga kategorier från de tidigare nationella 

patientenkäternas analyser. Kategorierna som användes var ”Bemötande”, ”Delaktighet”, 

”Information”, ”Tillgänglighet”, ”Förtroende”, ”Välbefinnande” och ”Upplevd nytta”. Utöver 

dessa kategorier tillkom kategorin ”Miljö”, anpassat utifrån enkätsvarens innehåll.  

 

Materialet var vid analysens början indelat efter kirurgdivisionens olika avdelningar. Under 

analysens gång behölls dessa uppdelningar mellan författarna som analyserade sitt material 

utefter gällande metod för innehållsanalys. En fortlöpande kontakt med rådgivning och 

samstämning hölls. Vid tveksamheter gällande lämplig kategoriplacering undanlades 

enkätsvaren för att sedan diskuteras mellan författare.  

 

De öppna enkätsvaren, i form av meningsenheter, kondenserades först för att göra enheterna 

mer överskådliga. Detta innebar att materialet förkortades och förenklades, utan att den 

essentiella informationen försvann. Utifrån detta kodades enkätsvaren, vilket innebar en att en 

ytterligare etikett sattes för att förtydliga meningsenhetens innehåll. Detta för att tydligt kunna 

överblicka materialets kärna och vilka kategorier svaren skulle komma att tillfalla. Därefter 

underkategoriserades materialet. Inledningsvis försökte författarna att med halva materialet 

var, enskilt dela upp enkätsvaren i olika underkategorier. Därefter kom enheterna att 

kategoriseras utifrån befintliga kategorier från de tidigare analyserna av de kvantitativa svaren 

från de Nationella patientenkäterna.  

Underkategorierna visade sig vara alltför omfattande och spretande. Då beslutades att 

frågeställningarna tillhörande syfte skulle användas som kategorier. Detta innebar att 

materialet delades in i positiva respektive negativa upplevelser för att göra underkategorierna 

tydligare. För exempel, se tabell 1. 
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Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag hade velat 
att läkaren 
kunde ha 
berättat mer om 
min sjukdom 
och vad som 
verkligen hände 
mig. Jag hade 
även velat ha 
mer information 
om min 
sjukdom kan 
återkomma osv. 

Önskat mer 
information av 
läkaren om 
sjukdomen och 
risk för återfall. 

Ej informerad 
om sjukdom och 
risker. 

Negativ 
upplevelse av 
information 

Negativ 
upplevelse 
 

RESULTAT 
Resultatet presenteras med syftets frågeställningar som var sin kategori. Under dessa 

presenteras tillhörande underrubriker. Se figur 1. 

 

Vad upplevdes som positivt under vårdtiden? 

 

Miljö 

Några få av respondenter upplevde 

sängarna på avdelningen som bekväma. 

En uppgav att denne upplevde att miljön 

blivit mer hygienisk efter att draperier 

mellan sängarna blivit borttagna ”Att 

draperierna mellan sängarna är borttagna 

och att det är nya saker mellan sängarna. 

Mer hygieniskt”. En respondent tyckte att 

avdelningen var ren och snygg och såg det 

som positivt att det fanns kaffeautomat i 

anhörigrummet. En ytterligare uppskattade 

möjligheten att hyra telefon på 

avdelningen. 

 

 

Kategori: Vad upplevdes som positivt under 
vårdtiden? 
Underkategorier: 
Miljö 
Bemötande 
Information 
Välbefinnande 
Förtroende 
Delaktighet 
Tillgänglighet 
Upplevd nytta 
 
Kategori: Vad upplevdes som negativt under 
vårdtiden? 
Underkategorier: 
Miljö 
Bemötande 
Information 
Välbefinnande 
Förtroende 
Delaktighet 
Tillgänglighet 
Upplevd nytta 

Tabell 1.  Exempel på kategorisering 

Figur 1. Kategori och underkategori
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Bemötande 

Flertalet upplevde i hög grad ett mycket positivt bemötande under vårdtiden, som ingav en 

känsla av trygghet ”All personal – både dag och natt – var trevlig, hjälpsam, tålmodig, 

kunnig, omtänksam, glad och vänlig. Dom gjorde min vistelse på avdelningen till ett ljust 

minne trots smärta och fysiska problem”.  Det beskrevs att personalen var serviceinriktade 

och professionella och att de utstrålade en vilja att informera och vara till hands för sina 

patienter även när deras arbetsbelastning var hög.  

 

Det uppskattades att personal tog sig tid att tala om andra saker än om sjukdomstillståndet.  

Respekt för individen upplevdes då personal frågade om önskemål av allt från påklädning och 

smärtlindring. Personalens förhållningssätt framhölls som extra betydelsefullt då patienter 

mådde dåligt och upplevde smärta under vårdtiden.  

 

Information 

Flertalet respondenter upplevde att de mottagit bra och personlig information från personalen 

på avdelningen. En uppsatt tavla med uppgifter om tjänstgörande personal upplevdes som 

positivt.  

 

Välbefinnande 

Personalens goda bemötande och en god stämning på avdelningen främjade välbefinnandet 

”Den kamratliga atmosfären och den goda stämningen på avdelningen var påfallande god”. 

Kunnig personal, seriöst mottagande och en god smärtlindring var något som uppskattades. 

Några uppskattade maten som serverades på avdelningen.  

 

Förtroende 

Förtroende kom som en följd av god och adekvat behandling och smärtlindring ”Att man blev 

kollad så ofta och att man fick den hjälp man behövde”.  Många provtagningar upplevdes 

som en trygghet. Vidare beskrevs att förtroende skapades genom personal och den vård de 

bistått med på avdelningen. Ibland omnämndes enskilda individer som genom sitt goda 

bemötande och/eller sin yrkeskunnighet skapade ett förtroende för hela verksamheten 

”Utmärkt personal. En läkare som talar till mig korrekt, vanligt, utförligt, vänligt. Jag har 

aldrig varit så bra behandlad och bemött som på denna avdelning. Service med telefonsamtal 

samt ett otroligt engagemang för pat”. Snabb och professionell behandling medförde att 

respondenterna kände sig trygga och väl omhändertagna. Det uttrycktes att det utförts god 
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omsorg, god behandling och rationell vård ”Rationell vård, inga onödiga väntetider”. Ett gott 

teamarbete mellan läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter under vårdtiden uppskattades. 

 

Delaktighet 

En döv respondent uppskattade att det bokades en teckenspråkstolk inför betydelsefulla 

samtal med personalen ”… Bör det vara rutin på sjukhus eller annan vårdinrättning att alltid 

boka tolk inför viktiga samtal med läkare och annan personal”. En annan respondent som var 

vegan, uppskattade att kosten kunde tillgodoses under tiden på avdelningen. 

 

Tillgänglighet 

Väntetiderna upplevdes i några fall som rimliga. Anpassad och specifik vård uppskattades 

”Bra genomförd operation och bra förberedelser med bla medicinering eftersom jag hade 

speciella behov”. Tacksamhet uppgavs över att ha blivit uppringd av avdelningen efter 

utskrivning. En positiv aspekt var att personal på sjukhuset upptäckte att en respondents 

åkomma var allvarlig och att de då hade försökt att påskynda en operation i respondentens 

hemstad.  

 

Upplevd nytta 

Svaren visar på att respondenterna upplevde sin behandling som fungerande. Det beskrevs att 

operationer varit framgångsrika och att inga biverkningar upplevdes ”Jag har nu fått två 

proteser – den ena för 2 år sedan – jag har inga problem med den. Jag tillfrisknar nu efter 

ännu ett ”byte” och det går väldigt bra!!”. Det lyftes fram som positivt i att rehabilitering 

påbörjades direkt efter operation.  

 

 

Vad upplevdes som negativt under vårdtiden?  

 

Miljö 

En stor del av respondenterna upplevde och uttryckte bristande renhållning av 

hygienutrymmena på avdelningen. Toaletterna beskrevs av flertalet som ofräscha ”Gammalt 

intorkat skit på toaletten är inte vad man förväntar sig på ett sjukhus”. Det ifrågasattes också 

om inte våtutrymmena var utsatta för mögel.  
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Några uppgav att de tyckte att det var obehagligt att röra saker i hygienutrymmena 

”Städningen urusel, så smutsigt så att man inte ville ta i en del saker. Hemsk toalett, gammal 

och ingrodd, smutsiga och rostiga ”handikapphandtag”… trasiga golvmattor, trasigt kakel, 

trasigt handfat”. Vissa respondenter drog sig för att använda toalett och dusch.  

 

Det upprörde att varken sjuksal eller tillhörande toalett under vårdtiden blivit städad ”Jag 

kände olust var gång jag besökte salens toalett, där var mycket smutsigt. På salen där jag låg, 

städades det inte under de tre dagar jag låg där”. Städningen av salarna beskrevs som 

bristfällig och i behov av förbättring. Det upplevdes att städningen gick för fort samt att synlig 

smuts kunde ses.  

 

En betydande del av svaren från respondenterna behandlar problem kring patientsalar, 

speciellt beträffande flersalar. Respondenterna uttryckte att ”Rummen känns väldigt 

deprimerande” och ”Lokalerna har kraftigt behov av rustning”. Salarna upplevdes som 

oestetiska, oändamålsenliga, slitna och smutsiga. 

 

Det uttrycktes som störande för nattsömnen att dela rum med andra patienter. Det påpekades 

att delade rum medförde att medpatienterna kunde ta del av känslig information ”Vid dialog 

med personalen kan övriga på salen utan problem höra vad man pratar om. Lika när läkaren 

kommer och pratar om sjukdomstillståndet. Jag har inte lust att prata om mina mag- och 

tarmproblem i ett rum med andra patienter, vare sig de är av samma kön som jag eller inte. 

Det borde vara en grundregel att man får gå till ett enskilt rum och prata medläkaren”. 

Enskilda patientsalar efterfrågades av en betydande del av respondenterna.  

Det upplevdes bland annat som konstigt och ovanligt att dela sal med en patient av det 

motsatta könet. Flera respondenter uttryckte det som obehagligt och/eller integritetskränkande 

”Jag tycker det är fruktansvärt förnedrande att kvinnor och män ska tvingas dela sjuksal. Hur 

är det möjligt att behöva utsättas för detta”, uttryckte en respondent.  Omläggningar och 

kateterinsättning framhölls som känsligt och något som endast personal skulle närvara vid.  

 

Ljudnivån på avdelningen påpekades vara problematisk, framför allt under nattetid, både ifrån 

medpatienter och vårdpersonal ”Tyvärr mycket högt ljud nätterna igenom både från personal 

och patienter”. Det efterfrågades även en ökad hänsyn av personalen att kontrollera sin 

ljudnivå när de samtalar med medpatienter i delade salar.   
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Det beskrevs olust över att tvingas ligga i korridoren. Luftkvalitén på avdelning upplevdes 

som bristande. Gällande material uppgavs teveapparaten i ett av dagrummen som undermålig. 

I vissa fall saknades både teve och radio. Slutligen ifrågasattes det huruvida larmknappen 

fungerade som den skulle. 

 

Bemötande 

 Brister i vårdpersonals attityd och bemötande har framkommit mot både patienter och 

närstående ”Stämningen på avdelningen tyckte jag var rent fientlig mot patienterna. Bad man 

om hjälp- fick man till svar att det får du göra själv – det är rehabilitering – trots att smärtan 

var nästintill outhärdlig. Anhöriga fick inte information om ens tillstånd. Man sade att ” det 

har vi inte tid till”. Det handlade om en allmän känsla av fientlighet, att personal inte 

presenterat sig då de träffat patienten eller närstående för första gången, eller att personal 

upplevdes som ovilliga att hjälpa patienten vid efterfrågan, eller överlämnat det till annan 

personal. 

 

Personal upplevdes som otrevliga och bistra och ska ha behandlat sina patienter ovänligt och 

respektlöst. Det uppgavs även att personal utstrålade att patienterna mest var till besvär ”Total 

brist på empati och respekt för patienten. Integritet hos patienter tycks vara ett helt okänt 

begrepp hos u-sköterskor och sjuksköterskor på avdelningen”. Det uppgavs vara synd, då 

patienterna befann sig i en sådan utsatt situation och är beroende av vårdande personal. 

 

Upplevelse fanns av att ansvaret att driva vårdprocessen legat hos patienten själv: ”Ni måste 

ändra attityden och bemötandet! Patienten/vårdtagaren är viktig. Tyvärr fick jag driva min 

egen vårdprocess, tack och lov är jag ung, välutbildad och kan tala för mig”.  Det fanns även 

åsikter om ett ytterligare behov av uppmärksamhet i den enskilda situationen och ett behov av 

att få ventilera tankar som uppkom under vårdtiden. Rondande läkare upplevdes i en del fall 

ha uppvisat brist på engagemang och intresse för patienterna och några uppgav att de 

uppfattade specifikt läkarna som otrevliga 

 

Information 

Respondenterna upplevde i flertalet fall att de fått bristande information om pågående 

behandling. Det efterfrågades tydligare information om vederbörande sjukdomstillstånd och 

om hur behandling planerades att fortlöpa ”Jag efterlyser bättre information till patienten. 

Vad som ska göras, när det ska göras och varför det ska göras ... Som det är nu känns det 
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som man bara ligger och väntar och att man inte vet vad som skall hända. Man känner sig 

ibland bortglömd... Ibland känns det som att läkarna inte vill berätta vad det vet, eller vad de 

inte vet”. Information kring aktuella läkemedel och effekterna av dessa saknades även. 

 

Flertalet respondenter uppgav att de efter utförda behandlingar inte fullt ut förstått vad som 

skett ”Jag har inte fått något svar på det som sög ut ur min mage. Var det urin eller?”. 

Respondenter ansåg sig inte ha blivit informerade om hur de kunde förväntas må efter 

vederbörande behandlingar ”Mer information om hur man skall må efter operationen”. 

Information kring eventuella förhållningssätt och begränsningar efter behandlingen upplevdes 

även saknas ”Mer/bättre information om hur man bäst rehabiliterar sig och var man vänder 

sig med ev. frågor”. Det fanns också önskemål om mer information före ett planerat ingrepp 

och om att få prata med ansvarig kirurg. 

 

En betydande del respondenter upplevde sin utskrivning från avdelningen som bristfällig. 

Främst upplevdes den information som förmedlades som bristande. Det efterfrågades och 

önskades i flera fall information angående planerade återbesök. Respondenter upplevde även 

att de inte blivit informerade om förhållningssätt efter utskrivning, gällande medicinering 

och/eller hur de skulle handla vid eventuella återfall. Skriftlig information efterfrågades flitigt.  

 

Även själva utskrivningen var problematisk för vissa, då det saknades klara svar om när 

utskrivning kunde tänkas bli aktuell och då sena ronder innebar transportproblem. Vissa 

uppgav att de saknade en sjuksköterska vid utskrivningen. Andra ville att läkare skulle 

närvara, eftersom de besatt en högre medicinsk kompetens om och kunskap om aktuell 

sjukdom och behandling. Det framfördes önskemål om att det i samband med utskrivningen 

skulle ges information om var man kunde vända sig för klagomål över felaktig behandling 

och bristfällig vård. 

 

Det framkom av respondenterna att många saknade vetskap om vem i personalen som hade 

huvudansvaret över den pågående vården. Detta eftersom det fanns flertalet inblandad från 

personalen. En upplevelse var att det var oklart vilken yrkeskategori personer från personalen 

tillhörde. 

 

Bland ett flertal upplevdes det att man inte visste var man kunde vända sig med frågor efter 

utskrivning ”När jag kom hem behövde jag få svar på frågor som jag inte visste att fråga om 
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när jag var på sjukhuset. Men vart skulle jag ringa”? Det efterlystes ett konkret 

telefonnummer dit man kunde vända sig. Önskevärt uppgavs att få denna information 

skriftligt i samband med utskrivning.  

 

Ett flertal hade upplevt bristande information från läkare ”Undersökande läkare meddelade 

mig kort att det var misstänkt cancer i ändtarmen, inga andra ord!” Framför allt upplevdes 

läkaren som tidspressad eller onåbar för respondenten. ”Informationen från läkaren. Han 

borde ge sig tid till sin patient. Det märks att han måste stressa sig vidare till nästa patient”. 

Det upplevdes även att läkare hänvisade till varandra, istället för att direkt bistå med 

information. 

 

Ett fåtal upplevde att informationen till deras närstående varit bristande under vårdtiden. De 

beskrev att personal inte haft tid att ägna sig åt de närstående och att närstående blivit 

hänvisad runt bland personal för att få efterfrågad information.  

 

Information kring behandling och läkemedel upplevdes av respondenter ha blivit dem 

delgivna under förhållanden då de inte varit mottaglig för informationen ”Efter min operation 

fick jag en inflammation pga. att jag inte ätit antibiotika. Jag visste inte att jag skulle ta det. 

Jag kommer inte ihåg att någon sagt det till mig. Jag blev mycket sjuk”. 

Respondenternas svar indikerar ett behov av mer information från vårdpersonal om vårdtiden 

och förhållningsregler under tiden på avdelningen.  

 

Välbefinnande 

Det riktades i flertalet fall kritik mot maten som serverats på avdelningen ”Maten! Var vissa 

gånger så dålig att jag inte ens åt av den, trots att jag var hungrig. (Jag är inte kinkig med 

maten)”.  Det beskrev hur tillagning, utseende och uppläggning av maten är viktig för sjuka 

patienter. Dåligt näringsanpassad mat för vegetarianer uppgavs då proteiner saknades i den 

kosten.  

 

Upplevd bristande smärtlindring framkom i några svar ”Jag hade extremt mycket smärta 

under tiden och fick ingen smärtlindring för att lättare ställa diagnosen. Det har jag full 

förståelse för men det var nästan olidligt. Jag skulle vilja ändra det”. Det framfördes 

önskemål om alternativa metoder för smärtlindring och också önskemål om bättre anpassning 
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av smärtlindring i samband med mobilisering.  Otillräcklig assistans från vårdpersonalen med 

hygien och duschning uppmärksammades.  

 

Otillräcklig renhållning på salarna beträffande sängkläder och byte av patientskjortor 

upplevdes som negativt ”Byte av sängkläder oftare än 4 dagar. Svett och blod på lakanen”.  

Det framkom i ett fall att en infektion uppkommit snart efter utskrivning från en avdelning, 

och frågan ställdes om huruvida infektionen erhållits på avdelningen. Efter en händelse av 

felmedicinering krävde en respondent bättre kontroll av läkemedel, flera andra var oroade 

över att personal framstod som mycket stressade ”Jag vore glad om dom tog lite lugnare. Alla 

var så jäktade ungefär som jobbade på ackord”. Respondenter upplevde bristande kontinuitet 

i personalkontakterna.  

 

Förtroende 

Vissa i personalen upplevdes sakna kompetens inom vissa medicinsktekniska områden. Det 

framfördes hur en del sjuksköterskor ansågs behöva träna i nålsättning då det upplevts som 

dåligt. Av svaren framkom att sängbundna medpatienter inte fått tillräcklig eller adekvat hjälp 

med personlig hygien.  

 

En upplevde sig ha blivit hemskickad utan att man på avdelningen kunnat hitta eller åtgärda 

det problem som denne inkom för ”Eftervården är pinsamt dålig! Då man inte kunnat 

konstatera vad som var fel på mig på avdelningen så skickade man hem mig och lämnar över 

mig till min husläkare. Mina problem kvarstår men ingen vill ta reda på vad som är fel!”. 

Sviktande förtroende för vården upplevdes då respondenter under sin vårdtid mötte ett så högt 

antal olika sjukvårdpersonal.  

 

I flera fall upplevdes en brist på läkare. En respondent skrev beträffande läkare ” De ska 

snabbt prata med och besluta om ett stort antal behandlingsfrågor och kan rimligtvis inte ha 

tid nog att alla gånger fatta genomtänkta sådana. Därför saknar de helhetsperspektiv – för få 

med för mycket ansvar”. Att olika läkare gav olika svar, behandlingsmetoder och besked 

upplevdes som negativt för förtroendet. 

 

Vissa upplevde att kvalitén av vården skiftade mellan olika avdelningar och att detta vållade 

skada för förtroendet.  Det upplevdes bristande kompetens hos vårdpersonal inom olika 

yrkeskategorier, feldiagnostisering och behandling var en del av detta. Stressad och slarvig 
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personal ingav hos några av respondenterna oro för misstag: ”Mycket olika på personalen. 

Nästan alla va så stressade och slarviga och skyllde på varandra, hann inte med det dom 

skulle göra. Dom ska inte jobba inom vården, medan en del flöt det på hur bra som helst och 

trevliga och rara”. En bild av att avdelningen var ineffektiv och oorganiserad ledde till 

bristande förtroende. Bristande insyn i och förståelse för journaler och dålig hantering av 

maten var också ärenden som respondenter reflekterat över.   

 

Delaktighet 

Av enkätsvaren kunde utläsas att en del till större del hade velat att vårdpersonal skulle lyssna 

och ta tillvara på patienters egna kunskaper om sin kropp och sjukdom ”Man måste lyssna 

noga på patient men läkarna brukar läsa på datan”. Det framhölls som viktigt att lyssna på 

patienter, då nya, odokumenterade sjukdomar kunde ha uppstått.   

 

Det upplevdes som kränkande av att inte bli tillfrågad av personalen om vad som önskades att 

äta. Det framhölls också av vissa att det var synd att bli serverad stora portioner som sedan 

behövdes slängas. Önskemål framfördes om att få vara delaktig gällande att dela rum med 

andra patienter ”Jag fick ligga på ett rum med 3 äldre män. Tycker att man åtminstone skulle 

få frågan om det”. Möjlighet att neka till delad sal saknades.  

 

Några få respondenter uppgav att dess önskemål inte blivit respekterade av 

sjukvårdspersonalen. Till exempel tilldelades lugnande medicinering inför operation trots 

önskemål om att få avstå. Önskemål om närståendes närvarande ansågs inte bli tillgodosett 

”Dåligt visad hänsyn om min önskan att ha familj närvarande vid viktiga läkarbesök”. 

Möjlighet att som patient få förbereda sig och sina närstående inför undersökningar uppgavs 

som önskvärt ”Som patient vill jag ha tydligare besked om när olika undersökningar etc. ska 

ske så att jag kan förbereda mig och/eller be närstående att vara närvarande”. En respondent 

som lidit av en mycket besvärande klåda uppgav känslan av att den inte togs på allvar. 

 

Tillgänglighet 

Flertalet upplevde att väntetider mellan olika behandlingar eller undersökningar var alldeles 

för lång. Även upplevdes svårigheter att nå avdelningen för frågor efter utskrivning, 

anledningen till den önskade kontakten var, enligt några av respondenterna, ett bristfälligt 

utskrivningssamtal och för lite information om återbesök och uppföljning ”Vid utskrivningen 

talade läkaren om att man kunde höra av sig om man hade problem eller ville fråga om 
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något. Jag har ringt och talat med sekreteraren 2 ggr. Läkaren skulle ringa upp, men fast 

sekreteraren har kontaktat olika? Läkare har ingen ringt upp. Mycket besvärande tycker 

jag.”  En känsla av dålig planering uppkom då kallelse anlände efter arton veckor, istället för 

inom utlovade fem till sex veckor. Några respondenter hade fått vänta på att få en plats på 

avdelningen, då det inte funnits några lediga.  

Det uppgavs vara svårt att få tag i personal under vårdtiden, framförallt läkare var 

svåråtkomliga och några beskriver att de fick för lite och för oregelbunden kontakt med 

läkarna. Det fanns önskemål om att få ha samma läkare under hela vårdtiden. Närstående 

upplevde vid ett tillfälle svårigheter att få kontakt med personal för att få information om 

tillståndet hos respondenten.  

 

Besökstiderna på avdelningarna upplevdes av några svarande så pass begränsade och 

oflexibla och att de inte stämde överens med närståendes arbetstider. En upplevelse var även 

att transportmöjligheterna till sjukhuset var bristande och dåligt anpassade till 

undersökningstider för avdelningen.  

 

Inskrivningen på avdelningen upplevdes ta alldeles för lång tid och att det rådde bristande 

samordning mellan olika enheter och avdelningar på sjukhuset. Även bristande 

rehabiliteringsmöjligheter på avdelningen kritiserades, samt anpassning av avdelningarna till 

döva och rullstolsburna patienter. En ammande kvinna saknade möjlighet att låna bröstpump.  

 

Upplevd nytta 

En respondent delgav sig ha råkat ut för en oförutsedd biverkan efter en provtagning och 

ansåg att vårdavgiften inte skulle behöva betalas på grund av detta. ”… fel att jag ska behöva 

betala vårdavgift för biverkan av provtagning”. 

 

Flertalet respondenter upplevde att utredningen av deras tillstånd brustit. En fraktur hade 

missats vid röntgen och upptäckts först tre dagar senare. Det ansågs att skäliga 

undersökningar uteblev ”Nästa förmiddag, utan någon ytterligare undersökning eller dyl. fick 

jag veta att det var ryggskott och jag kan åka hem med smärtlindring. Jag tycker att jag borde 

åtminstone ha röntgats. Jag har fortfarande smärtor kvar och jag är orolig över att det är 

något annat”.  Kritikframfördes över att det tagit för lång tid att påbörja en utredning inom 

specialistvården. Förbättring av kallelserutiner efterlystes, då kallelser glömts bort att skickas 

ut och sedan blev inlagda med kort varsel. Systemet upplevdes som ineffektivt. 
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Upplevelser framkom av att arbetet bland sjuksköterskor ibland var ostrukturerat. 

”Sjuksköterskorna gjorde ibland dubbel jobb – flera var inblandade i duschning och 

klädbytning hos min sänggranne, vilket gjorde att hon upplevde deras beteende som 

oplanerat”. En respondent skrev att personal på avdelningen beklagat sig över att 

sjuksköterskorna på det aktuella passet var oerfarna och nervösa. 

 

Det uttrycktes önskemål om att få med sig medicin från avdelningen. Detta för att ordinerade 

läkemedel inte alltid fanns att tillgå på sjukhusapoteken.  

 

DISKUSSION 
I diskussionen presenteras de tyngst vägande resultaten utifrån de gällande frågeställningarna. 

Dessa resultat diskuteras sedan i resultatdiskussionen.   

 

Personalens bemötande och tillmötesgående och förstående attityd uppskattades av 

respondenterna. Det uppgavs vara viktigt att patienten stod i centrum och att frågor togs tid att 

besvaras, detta i linje med patient- och personcentrerad vård. Maten beskrevs som 

undermålig, osmaklig och tråkig. Städningen på avdelningarna uppgavs vara bristfällig, 

framförallt i hygienutrymmen. Känslor av obehag, störd sömn och integritetskränkning kom 

sig av att dela sal med andra patienter och patienter av motsatt kön. Sjukvårdspersonal 

upplevdes som pressad och stressfylld och vårdmöten och informationsutlämning blev 

knapphändig och präglades av tidsbrist. Det fanns en generell uppfattning om att 

avdelningarna var underbemannade, framför allt på läkarsidan. Information upplevdes som 

bristande beträffande pågående behandling och uppföljning efter vårdtiden. Väntetider 

upplevdes av en betydande del av respondenterna som för lång. 
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Resultatdiskussion 
Resultaten från denna studie visar på fler negativa än positiva upplevelser av vårdtiden på 

kirurgiska divisionen. Orsaken till detta kan antas vara komplex och mångfacetterad. Många 

av enkätsvaren har lyft fram att respondenterna upplevt vården som positiv, utan vidare 

utsvävningar om varför eller vad som upplevts som speciellt bra. Däremot har negativa 

upplevelser beskrivits mycket noggrant och målande. Anledningarna till detta kan inte utredas 

endast med stöd från det befintliga materialet från enkäterna, utan skulle kräva ytterligare, 

mer djupgående analyser. De satsningar som görs för att förbättra vården, medför 

ofrånkomligt ökade förväntningar från patienter och allmänheten. Om dessa förväntningar 

inte skulle motsvaras av vården kan detta tänkas leda till frustration och en känsla av 

besvikelse, som kan komma att påverka hela uppfattningen av vårdtiden negativt. Övriga 

möjliga förklaringar till varför resultatet är så övervägande negativt kan tänkas vara till 

exempel att de negativa upplevelserna sätter djupare spår i den utsatta situation det innebär att 

vårdas på sjukhus. Att noggrant beskriva de negativa upplevelserna kan även tänkas mena att 

fungera som ett föredöme, för att inte andra ska utsättas för samma sak. En orsak till att 

vårdtiden upplevs som övervägande negativ, kan också bero på att det fysiska tillståndet vägs 

in i upplevelsen. Behovet av vård som utgår från personen själv kan i detta läge tänkas bli 

ännu mer angeläget.   

 
Resultaten från studien kan komma till användning både inom den kliniska verksamheten och 

som underlag för framtida forskning. Specifika områden synliggörs och inspirerar till vidare 

forskning inom ramen för personcentrerad vård och vårdkvalité. Ytterligare intervjustudier 

skulle kunna utreda orsaker bakom både positiva och negativa upplevelser, och resultaten från 

dessa studier skulle kunna stå som grund för utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården. 

Den kliniska verksamheten och dess inrymda sjukvårdspersonal lyfts av positiv feedback och 

klara mål att jobba emot. Goda resultat inspirerar både inom divisionen och utanför, på både 

regional och nationell nivå.  

En satsning på patientcentrering skulle kunna leda till stora skillnader i upplevelsen av 

vården, både för de inom och utom verksamheten. Detta skulle i sin tur kunna bana väg för 

både ekonomiska vinningar, en ljusare syn på och en bättre sammanhållning inom vården. 

Det skulle även på ledningsnivå kunna medföra positiva konsekvenser, om fokus 

omfördelades från data, ekonomi och resultat av behandlingar och operationer, för att ge plats 

för det mänskliga, som inryms inom alla typer av vård.  
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Positivt 

Bland respondenterna har positiva upplevelser av miljön beskrivits med att sängarna har varit 

sköna. En avdelning uppgavs vara ren och vacker. Möjlighet att hyra telefon på avdelningen 

upplevdes som positivt. 

 

Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug (2005) beskriver hur miljö inom sjukvården handlar 

om flera aspekter. Dels den övergripande strukturen av lokaler och dess kvalitet. Därtill finns 

även en mer personlig miljö för patienten. Där innefattas bland annat upplevelsen och 

närmiljön vid exempelvis måltider, att det i situationen är ordningsamt och välbelyst. 

 

Torunn Björk & Breievne (2005) förklarar hur fysiska aspekter av sjukhusrummet är högst 

beroende av situationen. Patienter som ligger på en intensivvårdsavdelning har ett fysiskt rum 

som skiljer sig helt från behovet en demensavdelning har kring sin miljö.  

Vad som upplevs som lugn och tryggt särskiljer sig även från patient till patient. En del 

patienter kan bland annat uppleva det kala kliniska rummet med ljuden från 

sjukvårdutrustning som en trygghet i den aktuelle tillvaron. Miljön är i många hänseenden en 

subjektiv upplevelse (Jahren Kristoffersen, Nortvedt, & Skaug, 2005). 

 

Respondenterna uppgav att de upplevt ett mycket positivt bemötande under vårdtiden, som 

ingivit en känsla av trygghet. Vårdpersonal beskrevs som positiva, lyhörda, kunniga, 

tålmodiga, hjälpsamma och med ett glatt humör trots stor arbetsbelastning.  

Det beskrevs att personalen varit serviceinriktade och professionella och att de utstrålade en 

vilja att informera och vara till hands för sina patienter trots stressad arbetsmiljö. 

Socialstyrelsen menar att ett bra bemötande är svårt men ändå lätt. Svårt, eftersom vi 

människor är olika och uppfattar saker på olika sätt. Lätt, eftersom det i grunden handlar om 

att möta andra, så som vi själva skulle vilja bli bemötta (Socialstyrelsen, 2012).  

 

Personal på ett sjukhus möter inte sällan människor drabbade av oro och i kris. Världen kan 

snabbt vändas upp- och ner efter till exempel en olycka, eller efter både glada och svåra 

besked. Att kunna visa empati och en god förmåga att kommunicera är viktigt när det gäller 

att möta olika människor, just på den platsen där de befinner sig i livet, just då. Det krävs både 

stöd och utbildning av vårdpersonal för att lyfta fram betydelsen av deras egna 

förhållningssätt och beteende och hur det påverkar uppfattningen av patientens behov. Enligt 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007), kännetecknas ett professionellt bemötande av att 
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alla patienter, oberoende av ålder, kön, etnicitet, utbildning, social ställning, religiös 

tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder, kommunikationssvårigheter eller personliga 

egenskaper bemöts med omtanke och respekt. Det hör också till vårdarbetet att verka för en 

vårdmiljö byggd på respekt för mänskliga rättigheter, värderingar och trosuppfattningar på 

både ett individ-, familj- och samhällsplan. 

 

Bland respondenterna upplevdes det att personal bistått med bra och personlig information. 

Socialstyrelsen (2012) belyser hur en dialog mellan patient och vårdgivare främjar både 

säkerhet och delaktighet. För att informationsutbytet skall vara verkningsfullt behöver den 

sättas in i ett långsiktigt perspektiv. Under vårtiden kan det bli nödvändigt att för patientens 

räkning uppdatera tidigare given information och klargöra den ytterligare. En trygghet 

gentemot patienten är genom tydlig och fortlöpande information som även återkopplas från 

patienten efter att den ges.  

 

Personalens goda bemötande och en god stämning på avdelningen främjade välbefinnandet 

hos respondenterna. Kunnig personal och en god smärtlindring uppskattades av 

respondenterna.  

Hälsa och välbefinnande är närstående begrepp, förknippade med och beroende av varandra.  

Enligt världshälsoorganisationens definition innebär hälsa inte bara avsaknad av sjukdom 

eller funktionshinder, utan definieras som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande. Hälsa åstadkoms genom en kombination av fysiskt, mentalt, 

emotionellt och socialt välbefinnande. Den fysiska hälsan innefattar kroppens funktion och 

omfattar kost, sömn, motion, alkohol och droger och viktkontroll. Den psykiska hälsa 

omfattar vad och hur vi tänker, känner och hanterar vår vardag, men det innefattar också 

lärande, psykiska sjukdomar och stresshantering. Den sociala hälsan omfattar slutligen 

interaktion med människor som finns runt omkring oss, den sociala hälsan inkluderar alla 

typer av relationer, familjeförhållanden och allmän folkhälsa (WHO, 1948).  

 

Respondenterna uppgav att de upplevt förtroende som en följd av god och adekvat behandling 

och smärtlindring. Omvårdnaden och de täta kontrollerna medförde att respondenter kände sig 

trygga. Många beskrev att de funnit förtroende i personal och den vård de bistått med på 

avdelningen.  
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International Association for the Study of Pain [IASP] deklarerade år 2010 följade som 

mänskliga rättigheter; Alla människor har rätt till smärtlindring utan diskriminering. Alla 

människor som lider av smärta har rätt att vidkänna denna och att bli informerad om hur 

smärtan kan bedömas och behandlas. (International Association for the Study of Pain [IASP], 

2010).  

 

Statens medicinsk-etiska råd har utgivit en rapport, Etiska vägmärken 9: Mänskliga rättigheter 

i vården (1999). En av de uttryckta rättigheterna är rätten till optimal smärtlindring. Eckerdal 

uttrycker att det finns ett dilemma inom smärtbehandling, när patienter förväntar sig 

smärtfrihet. Smärtfrihet kan erbjudas alla, menar Eckerdal, men det förutsätter att patienten är 

villig att genomgå de biverkningar som smärtfrihet skulle innebära. Det är en svår avvägning 

mellan effekten av smärtlindringen och biverkningarna. Optimal smärtlindring kan utlovas 

från vårdens sida, men löfte om helt smärtfria patienter är svårare att hålla. 

 

Den amerikanske psykologen Abraham Maslow presenterade på 1950-talet en teori i form av 

ett rangordningssystem av människans behov. Han presenterade rangordningen i fem 

trappsteg, från det mest fundamentala till det minst. De kroppsliga behoven utgjorde 

behovsbasen, därefter kom trygghetsbehov, gemenskaps- och tillgivenhetsbehov, behov av 

uppskattning och sist och överst i trappan behov av självförverkligande 

(Nationalencyklopedin, 2013). Tryggheten som respondenterna upplevt på avdelningarna 

ledde till ökat förtroende för vården.  

 

Respondenter upplevde det som positivt att särskilda behov respekterade och tillgodosågs, 

såsom adekvata åtgärder vid funktionsnedsättning och tillgodosedd önskekost. Myndigheten 

för vårdanalys (2012) har i sin utvärdering indikerat hur patienter överlag anser att de möts 

med respekt och blir hörda av vårdpersonalen.  

 

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) 1 § framgår hur 

både kommuner och landsting har vissa skyldigheter att möta upp särskilda behov. Däribland 

innefattas bland annat autism, bestående begåvningsmässiga funktionshinder och bestående 

psykiska och fysiska funktionshinder som inte är en konsekvens av ett naturligt åldrande.  

I hälso- och sjukvårdlagen regleras även hörselskadades och dövas rättigheter till tolk via 

landstinget (HSL). I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) står det lagstadgat att bosatta, 

kvarskrivna eller stadigvarande vistandes inom ett landsting har rätt till habilitering och 
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rehabilitering. Dessutom måste landstinget kunna erbjuda hjälpmedel för funktionshindrade 

och tolktjänst vid behov. Habilitering, rehabilitering och/eller tillhandahållande av hjälpmedel 

planeras tillsammans med den enskilde. En gemensamt upplagd plan ska kunna visa på 

beslutade insatser. 

 

Utifrån resultaten har respondenter upplevt vården som nyttofull i olika aspekter. Det 

framhävdes att behandlingar varit fungerande, rehabiliteringen varit snabb och vården 

rationell. Upplevelse av ett gott samarbete vårdpersonal sinsemellan och mellan patienter och 

vårdpersonal sågs också främja uppfattningen av upplevd nytta.    

Sveriges kommuner och landstings [SKL] (2005) rapport påvisar hur svensk sjukvård i 

internationell jämförelse sammantaget är god. Det innefattar faktorer som behandlingsresultat, 

kvalitet och effektivitet.  

 

Negativt 

En markant del av respondenterna upplevde städningen på avdelningarna som undermålig. 

Främst handlade det om hygienutrymmen men även salarna upplevdes som dåligt städade. 

Även lokalerna som helhet upplevdes som slitna.  

 

Delar av det berörda sjukhuset står inför ombyggnads- och renoveringsarbeten. Övergripande 

kring hygien, beskriver Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 2a § att vården skall 

bedrivas med en standard innefattande god hygien. Enligt 2e § för att tillgodose en god vård 

skall lokaler, utrustning och personal finnas som möter upp behovet.  

 

Städningen utgör grunden för en rad betydande komponenter inom vården. Den främjar en 

miljö som gynnar patienter och deras anhöriga, men även personalen välbefinnande ökar. Ett 

fungerande städ ökar trivsel och främjar en hygien av god standard, bland annat påverkas 

luftkvalitén positivt då mikropartiklar avlägsnas (Artinger & Häggström, 2011).  Beträffande 

luftkvalitén upplevdes den som bristande och personal skulle enligt uppgift även vara 

medveten om detta problem. Gott underhåll har även en ekonomisk aspekt, då slitage och 

utgifter för underhåll blir lägre på sikt (Artinger & Häggström, 2011). Även Socialstyrelsen 

rekommenderar städning av hygienutrymmen flera gånger dagligen (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Ansvarig för verksamhet har en skyldighet att efterfölja Miljöbalken (SFS 1998:808)26 kap 

19§. Där beskrivs det hur verksamhetsansvarig kontinuerligt skall granska och förebygga 
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miljön i verksamheten så människors hälsa inte påverkas negativt av denna. Svensk förening 

för vårdhygien [SFVH] (2012) har uppmärksammat hur vetskap om effekterna av städning 

inom vården är otillräcklig.  

 

Utmärkande negativa upplevelser bland respondenterna handlade om att dela sal med andra 

patienter. Att dessutom dela sal med patienter av motsatt kön uttrycktes i flera fall med starka 

ordalag som negativt. Aspekter som togs upp innefattade störd nattvila, obehag och 

integritetskränkande. 

Persson & Määttä (2012) redogör kring för- och nackdelar av patienters upplevelse kring att 

dela sal. Studier har påvisat hur patienter i enskilda salar upplevt sig bekvämare i att ställa 

känsliga frågor under ronden. Vidare har de upplevt högre grad av integritet och ökad kvalitet 

på sömnen. Det upplevs även som enklare att ta emot besök av anhöriga i en enskild sal då det 

inte finns någon sänggranne som kan bli störd, eller som skulle kunna störa. Patienter som 

delat sal uppgav en rad positiva aspekter, likt hur det kunde ge en känsla av trygghet med en 

rumskamrat. Exempelvis skulle denna kunna skaffa hjälp om något skulle hända. Att kunna 

stötta och motivera varandra upplevdes även som en positiv aspekt. 

Det framkom dock att det var av betydelse vem man delade sal med. Väldigt sjuka eller 

förvirrade personer ledde ofta till en störande ljudnivå från patienten och från den personal 

som i dessa fall mer frekvent behövde komma in i rummet. I de fall nya patienter togs in 

rummet nattetid upplevdes detta även som störande för sömnen.  

 

Enligt Claesson, Winsa & Bolin Wiechel, (2011) har de största sjukhusen i Sverige vid något 

tillfälle behövt blanda kön på salarna på grund av platsbrist Detta enligt en förfrågan som 

gjorts av Läkartidningen. Attityden kring att behöva placera patienter av motsatt kön i samma 

sal skiljer sig i svaren från de stora sjukhusen. En del av klinikerna ser det som högst oönskat 

och försöker undvika det med hänsyn till patienten. Enligt undersökningen förekommer det 

mer frekvent på andra avdelningar.  

 

Respondenterna har upplevt brister i vårdpersonals attityd och bemötande, både gentemot 

patienter och närstående. Det har handlat om att personal uppfattats som otrevliga, bistra och 

med brist på respekt för patienter. Personal har även upplevts som ovilliga att hjälpa patienten 

vid efterfrågan, eller överlämnat det till annan personal.  En studie av Attree (2001), har som 

syfte att belysa vad patienter och dess anhöriga anser vara god- respektive inte god vård. 

Resultaten visar på att patienter och anhöriga beskrev ”inte god vård” som rutinmässig, 
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orelaterad till behov och levererad på ett opersonligt sätt från personal som varken tagit sig tid 

till att lära känna eller involvera sig i patienten. God vård, i sin tur, beskrevs som 

individanpassad och patientfokuserad, med en lyhördhet inför patientens behov. Vården 

skulle genomsyras av välvilja och engagemang och det skulle för patienten stå klart att 

vårdpersonal brydde sig och ville patienten väl.   

   

Respondenterna uttryckte att sjukvårdspersonal upplevdes som stressade och under ständig 

tidsbrist. En artikel av Dugan, Lauer, Bouquot, Dukro, Smith och Widmeyer från 1996 

presenterar en studie om hur stress hos sjuksköterskor påverkar resultatet av vården för 

patienter. Artikeln presenterar att det är troligt att sjuksköterskor som upplever höga 

stressnivåer blir mindre och mindre skickliga på och villiga att bistå patienter deras behov. 

Stress kan vara orsaken till att sjuksköterskor förlorar medmänsklighet och empati och att de 

negligerar patienter och dess familjer. 

 

Artikeln skriven av Attree (2000) belyser att trots att effekterna av stress hos sjuksköterskor 

intensivt studerats fram till nutid, kan ingen direkt koppling återfinnas mellan en ökad nivå av 

stress och ökade antal patientrelaterade incidenter. Ändå lyfts det fram att stress kan vara en 

orsak till att misstag begås. Resultaten indikerar dessutom att sjukhus ansträngningar att 

reducera stress skulle kunna leda till, inte bara färre patientrelaterade incidenter och därmed 

en högre vårdkvalité, utan också en minskning av sjukhuskostnader. 

 

Respondenterna upplevde bristande information om sin pågående behandling. De saknande 

kunskap om hur själva behandlingen skulle fortlöpa, aktuella läkemedel och hur de skulle 

förhålla sig efter avslutad behandling. Socialstyrelsen (2012) beskriver vikten av interaktion 

mellan patient och vårdgivare under vård och behandling. Detta personcentrerade 

förhållningssätt där patienten får kunskap och görs delaktig i sin vård förbättrar 

patientsäkerheten. Följsamheten till behandlingen och resultatet av den gynnas.  Utifrån 

resultaten framkom det att respondenter upplevt att de blivit informerade om behandling och 

läkemedel vid tillfällen då de inte var förmögna att ta in denna information.  

 

Flertalet respondenter upplevde även att informationen från läkare brustit, i och med att deras 

tillgänglighet varit liten och i mötet upplevts som tidspressade. Enligt Patiensäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) 6 kap. 6§ har sjukvården ett ansvar att informera patienten om pågående vård. 

Denna information skall vara lämpad efter varje individuell förutsättning.  
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Myndigheten för Vårdanalys (2012) utvärdering påvisar att patienter i Sverige när det jämförs 

internationellt, upplever högre grad av bland annat bristande tillgänglighet från vårdpersonal, 

otillräckliga möjligheter att få ställa frågor och att de inte fullt ut blivit informerade av läkare 

kring biverkningar av läkemedel. Enlig myndigheten kan den bristande kommunikationen 

grunda sig i ökade krav gällande besparingar och administration som går ut över tiden med 

patienten.  

 

Respondenterna belyste bristande information i samband med utskrivningen. Det efterlystes 

information gällande återbesök samt att hur förhålla sig hemma. Flertalet upplevde även att de 

inte visste vart de skulle vända sig med frågor efter att de skrivits ut. I samband med detta 

efterfrågades även att få skriftlig information vid utskrivning.  

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 4 kap 3§ beskriver att patienten har rätt att vid 

utskrivningen få skriftlig information. Undantaget om det föreligger hinder gällande sekretess.  

Socialstyrelsen (2012) beskriver hur det mellan patient och vårdgivare skapas en trygghet då 

det finns en fortlöpande möjlighet till kontakt. Det beskrivs även hur en stabil kontakt ger 

patienten möjlighet till information och samordning gällande vården.  

Enlig myndigheten för vårdanalys (2012) utvärdering föreligger det relativt sett en god 

möjlighet för kontakt via telefon till svenska vårdgivare. Utöver detta används 

sjukvårdsrådgivningens telefon- och internettjänst i ökad omfattning. 

  

En mycket stor del av respondenterna ansåg att maten som serverats på avdelningen var under 

skarp kritik, både smak-, utseende- och näringsmässigt. Vårdhandboken är en hemsida som 

ägs av alla landsting och regioner. Angående näringsintag formulerar sig, genom 

Vårdhandboken, Sveriges landsting och regioner på följande vis:  

”Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och 

återvinna hälsa. Alla har rätt att få en adekvat, till individen och dennes 

(sjukdoms-) tillstånd anpassad näringstillförsel. Att få sitt energi- och 

näringsbehov tillgodosett är därmed en självklar mänsklig rättighet”.  

Självklart måste pågående sjukdomstillstånd och medicinsk behandling tas i beaktande vilka 

ibland kan försvåra eller omöjliggöra näringsintag. Förutsättningarna för näringsintag 

påverkas också av sociala, psykologiska och kulturella faktorer och ätandet inrymmer många 

dimensioner (Rothenberg, 2010).   
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Detta argumenterar man även för i en artikel av Nordström, Coff, Jönsson, Nordenfelt och 

Görman (2013). Här belyses att nutrition fungerar som ett verktyg för god hälsa och att 

nutritionen, i form av mat, inte kan reduceras till att renodlat räknas som varken biologiskt- 

eller kulturellt betingat.  

Visionen är att alla patienter ska kunna erbjudas en god och säker vård avseende nutrition. En 

sjukdomsdrabbad persons nutrition måste behandlas och betraktas på samma sätt som annan 

medicinsk behandling och kräver, liksom den medicinska behandlingen, utredning, diagnos, 

behandlingsplanering, uppföljning och dokumentation (Rothenberg, 2010). 

 

Bristande förtroende bottnade bland annat i bristande uppföljningsplanering vid utskrivning 

från avdelningen. Stor personalomsättning medförde att respondenter kände bristande 

förtroende för sjukvården. Stressad och slarvig personal medförde oro för misstag.  

God vård och en god vårdupplevelse inger förtroende. En god vård kännetecknas bland annat 

av att den är patientfokuserad, jämlik och säker. Den ska genomföras i samråd och med 

respekt för patientens självbestämmande och integritet. Detta kräver ett ledningssystem för 

kvalitets och patientsäkerhetsarbetet som också omfattar möjligheterna till patientinflytande, 

det vill säga bemötande, information, delaktighet och kontinuitet (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Socialstyrelsens handbok ”Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig - Handbok 

för vårdgivare, chefer och personal”(2012) vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal och 

andra som arbetar med kommunikation med patienter och dess närstående. Socialstyrelsen 

återger hur viktigt samspelet mellan personal och patient för att kunna identifiera vårdbehov 

och skapa en behandlingsplan. Fortsatt menar Socialstyrelsen att dagens samlade kunskap 

visar på att ett patientcentrerat arbetssätt har positivt inverkan på vårdens resultat och hur 

patienter upplevt den vård de mottagit. Uppdraget från hälso- och sjukvårdens sida är att 

informera patienter om dess sjukdomstillstånd, möjliga behandlingsalternativ och vilka 

resultat som kan förväntas uppnås genom dessa. Dessutom ska hälso- och sjukvårdspersonal 

uppmärksamma och lyfta fram patientens egen kunskap och skapa möjlighet till samarbete 

och delaktighet, med patientens egen kunskap som bas.   

 

Respondenter upplevde känslor av bristande delaktighet gällande att personalen inte tog vara 

på patienternas egna kunskaper om sin sjukdom och kropp under vårdtillfället.  

Övergripande beskriver Ekman et al., (2011) hur det visat sig att behandlingsstrategier, 

behandlingsresultat samt patienttillfredsställelse når bättre resultat där patienten gjorts 
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delaktig i sin vård. Socialstyrelsen (2013) lyfter det positiva i att samverka med patienten och 

beskriver de viktiga kunskaper patienten besitter om sin egen kropp och liv överlag. Därav 

bör en patients önskan om delaktighet tillgodoses för att gemensamt uppnå bästa möjliga 

utfall. Socialstyrelsen belyser hur vetenskapliga artiklar och beprövad erfarenhet påvisat hur 

patientsäkerhet och positiva behandlingsresultat ökar där patienten involverats som en 

medaktör i sin egen vård.  

 

Den internationella jämförelse Vårdanalys (2012) utvärderat visar hur patienter i Sverige 

relativt sett, i mindre grad upplevde sig som delaktiga. I sammanhanget belyser Vårdanalys 

hur låg grad av delaktighet kunnat sättas i samband med medicinska felsteg.  

Respondenter uppgav även upplevelser av att närstående inte gjorts delaktiga i samtal och 

inför undersökningar. Myndigheten för vårdanalys (2012) lyfter i sin utvärdering hur 

närstående kan ha en positiv verkan för patienten under vårdtiden. Anhöriga som involveras i 

vården har en viktig roll i att stötta patienten. 

 

Svårigheter uttrycktes att nå avdelningen för frågor efter utskrivning. Detta berodde, enligt 

några av respondenterna, på ett bristfälligt utskrivningssamtal och för lite information om 

återbesök och uppföljning. Nationalencyklopedin (2013) definierar tillgänglighet som ett 

sammanfattande mått på ett systems tillförlitlighet. Fortsatt mäts tillgänglighet som den andel 

av den rådande tidsskalan som systemet är funktionsdugligt.   

 

Respondenter anmärkte på att väntetider mellan olika behandlingar eller undersökningar 

upplevdes vara för lång, vilket hos vissa medförde ett försämrat sjukdomstillstånd.  

I juni, 2012 blev den nationella vårdgarantin lagstadgad. Det innebar för patienter inom hälso- 

och sjukvården att de skulle kunna tvingas vänta högst 90 dagar på ett första besök inom 

specialistsjukvården. Samma dagantal gäller från och med då även för att inleda en ordinerad 

behandling eller för att utföra en planerad operation (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Socialstyrelsen har utgett en handbok för vårdpersonal, Din skyldighet att informera och göra 

patienten delaktig - Handbok för vårdgivare, chefer och personal (2012). Handboken är ett 

verktyg för vårdpersonal att säkerställa att patienten uppfattat information som givits och ger 

vägledning i uppföljning och underlättande för patienten att få svar på frågor. Det redogörs 

också för att det är önskvärt att varje patient har en bestämd person inom hälso- och 

sjukvården som denne kan vända sig till med frågor och funderingar. 
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Respondenter upplevelser av mindre nyttofull vård framkom i olika aspekter. Flertalet 

upplevde en bristande utredning av aktuellt tillstånd. Däribland upplevelsen av att en röntgen 

uteblivit och i ett annat fall att man missade att röntga en kroppsdel där en fraktur senare 

upptäcktes. Det upplevdes också att specialistvård inte sattes in i tid. 

Respondenter upplevde även en viss bristande struktur bland sjuksköterskor och rutiner kring 

kallelser. 

 

Enligt Socialstyrelsens(2012) är det diagnostik, felaktig, utdragen eller ej utförd behandling 

som patienter överlag upplevt missnöjsamhet med. Socialstyrelsen påpekar att i de fall de 

riktat kritik har det oftast handlat om rutiner i behov av förbättring. 

Hälso- och sjukvårdlagen (SFS 1982:763) 3g § beskriver landstingens skyldighet att via 

vårdgarantin tillgodose att patienter skall få besöksgaranti till specialiserad vård inom viss tid. 

Denna tid föreskrivs av regeringen eller av den utsedd myndighet. I de fall berört landsting 

inte kan tillgodose besöksgarantin skall patienten kostnadsfritt erbjudas behandling av annan 

aktör. 

Metoddiskussion 
Analysmetod 

Den kvalitativa innehållsanalysen är den analysmetod som författarna ansett skälig för att bäst 

uppfylla syftet och besvara frågeställningarna inom detta arbete.  

 

Materialomfattning 

Materialet som behandlats under detta arbete mottogs av författarna som färdiginsamlat och 

komplett. Materialets omfattning var 306 besvarade kvalitativa enkätsvar, utav 564 möjliga.  

 

Materialet till denna studie var relativt omfattande att analysera. Varje enskilds respondents 

svar inte kunnat att presenterats och analyseras i arbetet på grund av dess omfattning. 

Flertalet av respondenternas svar var relativt fåordiga, medan andra var fylligare och mer 

uttömmande. I det senare fallet finns risk att den fysiska utformningen på enkäten begränsade 

respondentens möjlighet att uttrycka sig. Därtill skulle resultaten möjligtvis kunnat visa sig 

annorlunda om möjlighet fanns att följa upp respondenternas svar med följdfrågor, 

exempelvis om materialet samlats in med intervjuer. 
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Materialanalys och bearbetning 

Materialet har i studien presenterats så objektivt som möjligt. Materialets stora omfattning 

innebar att det fanns risk för att relevant material skulle kunna förbises eller bortsorteras. 

Detta tros ha förhindrats genom de indelningar som konceptet för den kvalitativa 

innehållsanalysen innefattar. Materialets omfattning innebar att analyseringen var 

tidskrävande, detta innebär en risk att analysen inte skett helt konsekvent över tid. Materialet 

har dock analyserats systematiskt efter den beskrivna innehållsanalysens steg och principer, 

utifrån de redan befintliga kategorierna. Detta för att upprätthålla en konsekvent linje under 

arbetets gång. För att i största möjliga mån bevara en hög tillförlitlighet kring materialet har 

författarna kondenserat materialet med försiktighet för att bibehålla kärnbudskapen från 

meningsenheterna. Trots att arbetet följt Graneheim & Lundmans (2003) modell för 

innehållsanalys kvarstår en viss risk för att författarna tolkat materialet på ett vis som inte är 

överensstämmande med originaltanken hos respondenterna. Detta kan dock antas vara en risk 

inom alla kvalitativa studier och bör inte avsevärt påverka studiens giltighet. För att på 

förhand inte låsas fast vid en tolkning har kontinuerlig dialog skett mellan författarna under 

analysens gång. 

 

Kategorier 

De utvalda kategorierna som materialet delats in under baserades till en början på tidigare, 

liknande studier och bör därmed kunna ses som relevanta och giltiga. Det tillades under 

arbetets gång ytterligare en kategori, då författarna ansåg att materialet krävde det. Det är 

författarnas åsikt att allt material utan problem kunnat sorteras in inom de valda kategorierna. 

All relevant data anses ha inkluderats i arbetet.    

 

Överförbarhet 

Denna studie har utförts på en grupp av människor som fått vård under en begränsad 

tidsperiod, inom en begränsad vårddivision inom ett begränsat geografiskt upptagsområde. 

Den pre- och postoperativa kirurgiska vården kan ses som mycket specifik och specialiserad. 

Med detta faktum i beaktande, kan det inte påstås att denna studie är överförbar på vilka 

annan grupp av människor som helst. Det är dock heller inte tanken med detta arbete, då 

meningen är att för vederbörande sjukhus och kirurgidivision kunna ta del av detta bearbetade 

material. Detta för att sedan kunna använda det som utgångspunkt i förbättringsarbete 

och/eller kvalitetsförbättring.  
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Generaliserbarhet 

Kvalitativ data alltid svårare att generalisera över stora grupper, men inom detta arbete 

uppmärksammas upplevelser från ett stort antal respondenter. Tillvägagångssättet presenteras 

så tydligt att det är möjligt för utomstående att kunna replikera studien.  

 

Reliabilitet  

Materialet tillhandahölls författarna färdiginsamlat. Reliabiliteten kan ha påverkats genom att 

författarna ibland haft problem att tyda handstil, svårt att förstå syftningar och har träffat på 

språkliga svårigheter i enkätsvaren. Författarna har haft som mål att lyfta fram återkommande 

åsikter för att få en överskådlig bild av respondenternas upplevelse av vårdkvaliteten. Även 

detta faktum kan påverka reliabiliteten, då författarna kan ha feltolkat respondenternas 

huvudbudskap.  Om respondenten var under 16 år fick målsman besvara enkäten utifrån 

barnets upplevelser. Det finns ingen tillgänglig data kring hur många respondenter detta 

gällde i undersökningen. Att målsman beskrev barnets upplevelser kan medföra risk gällande 

att svaren blivit missvisande. Målsman kan eventuellt lagt in sina egna upplevelser och 

värderingar kring barnets vård när denna sammanställt svaren.  

 

Förförståelse 

Författarna har varit verksamma inom olika kirurgiska avdelningar under 

verksamhetsförlagda utbildningar. Därmed finns hos författarna en förförståelse för arbete och 

patientkontakt inom kirurgins fält. Detta medför en risk för att tolkningar oavsiktligt färgas 

utifrån den personliga bild som anskaffats angående kirurgiavdelningar. 

 

Kliniska implikationer 

Författarna önskar att denna studie kan bidra till denna forskning, genom att ge underlag för 

att bibehålla fungerande delar av kirurgdivisionens hälso- och sjukvård. Studien kan som 

helhet bidra till underlag för förbättring och utveckling inom divisionen. Resultaten kan 

fungera som ett konkret instrument för ledning och anställda i arbetet mot god patientkvalité. 

En analys av de öppna enkätsvaren är ett viktigt tillskott till den statistiska undersökningen 

och möjliggör ytterligare nyansering av den upplevda vården under berörd division. 
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SLUTSATS 

Respondenternas svar styrker uppfattningen om att befolkningen nått större medvetenhet om 

rimliga förväntningar som kan ställas på sjukvården och dess kvalité. Resultaten visar att 

respondenterna upplevt brister inom person- och patientcentrering under sin vårdtid. Bristerna 

innefattar bland annat avsaknad av fungerande kommunikation med vårdpersonal. Behov av 

att som patient bli hörd, få utrymme att ställa frågor och funderingar samt motta välgrundad 

och utförlig information anses inte blivit tillgodosedda.  

Vårdpersonalen beskrivs till största del arbeta hårt för att säkerställa kvaliteten av patienters 

individuella vård. Detta trots en upplevelse av underbemanning och anknuten stress till detta. 

En indikator, påvisande att vård bedrivs patientcentrerat, är nöjda och belåtna patienter. 

Patientcentrerad vård har brustit om indikatorer kan peka ut situationer där patienter saknat 

förtroende för vården. I detta arbete har sådana indikatorer bland andra varit att respondenter 

känt sig otrygga, förbisedda och underlägsna. Faktorer som under arbetets gång 

uppmärksammats från enkätsvar är vikten av en god upplevd mat och miljö, som upplevdes 

ha stor betydelse för den totala upplevelsen av vårdtiden.  
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