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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården tillgodose patientens behov av 

trygghet, bygga på respekt för patienten, främja goda kontakter mellan patient och personal 

och tillgodose kontinuitet och säkerhet i vården. Forskning inom psykiatrisk vård har 

undersökt hur patienter uppfattar dessa områden. Denna forskning har resulterat i att Sverige 

har infört en nationell satsning för att mäta patienternas uppfattning om den vård de har fått. 

 

Syfte: Syftet är att undersöka patienters uppfattning om vården på en allmänpsykiatrisk 

heldygnsavdelning. 

 

Metod: En enkät bestående av frågor med skattningsskala eller fasta svarsalternativ gavs till 

25 inneliggande patienter på en svensk heldygnsvårdsavdelning. Enkäten besvarades av 14 

patienter vilket gav en svarsfrekvens på 56 %. Svaren har förts in i programvaran Exel och 

analyserats med utgångspunkt från kategorierna bemötande, information, personcentrerad 

vård, planering av vården, närstående och vårdmiljö. 

 

Resultat: Resultatet visar på att uppfattningen om hur man upplever vården på avdelningen 

varierar kraftigt. Dock kan man tyda att deltagarna upplever sina kontaktpersoner positivt och 

att de anser att den information som ges är tydligt. De områden som deltagarna upplever 

mindre bra är framför allt delaktighet i att utforma sin egen vård och avdelningens 

sammarbete med andra vårdinstanser.  

 

Slutsats: Hur deltagarna uppfattar vården varierar avsevärt. Dock var deltagarna nöjda med 

sina kontaktmän. Delaktighet och långsiktig planering av vården var områden som fungerade 

mindre bra.  Medianvärdet på flertalet av frågorna låg kring den mittersta delen av 

skattningsskalan. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: According to the Swedish health care law the healthcare has to provide the 

patient's need for security, based on respect for the patient, promote good contacts between 

patients and staff and satisfy the continuity and safety of healthcare. Research in psychiatric 

care has examined how patients perceive these areas. This research has led Sweden to 

introduce a national effort to measure patients' perception of the care they have received. 

 

Purpose: The purpose is to examine patients' perception of care in a general psychiatric 

hospital ward. 

 

Method: A questionnaire consisting of questions with rating scale or fixed answer was given 

to 25 inpatients at a Swedish hospital ward. The questionnaire was completed by 14 patients, 

yielding a response rate of 56%. The responses have been inserted in the software Excel and 

analyzed on the basis of categories: treatment, information, person-centered care, planning of 

care, family members and health care environment. 

 

Results: The results show that the perception of how they experience the care varies greatly. 

However, it’s possible to suggest that participants feel that contact with their contactnurses is 

positive and they also feel that the information they got is given clearly by the wards staff. 

The areas that the participants perceive as not so good are their involvement in planning their 

own care and the collaboration with the ward and other health care agencies.  

 

Conclusion: How participants perceive health care varies considerably. However, participants 

seem to be satisfied with their contactnurses in the ward. Participation and long-term planning 

of health care seem to be areas that are less effective. Otherwise the result is estimated 

average on most of the questions. 
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INLEDNING 

I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) framgår att vård ska ges med respekt för alla människors 

lika värde och för den enskilda människans värdighet. Lagen ställer en rad krav på vården 

som ges. Dessa krav består bland annat av att vården ska tillgodose patientens behov av 

trygghet, bygga på respekt för patienten, främja goda kontakter mellan patient och personal 

och tillgodose kontinuitet och säkerhet i vården. Lagen ställer också krav på vårdgivaren att 

ge individuellt anpassad information om hälsotillstånd och vilka möjliga 

behandlingsalternativ som finns (SFS 1982:763, 1982).  

 

Med hälso-och sjukvårdslagen som grund har vi i denna studie gjort en enkätstudie hur 

patienter uppfattar psykiatrisk slutenvård utifrån sex områden: Personcentrerad vård, 

Bemötande, Information, Närstående, Vårdmiljö och Planering av vården. 

BAKGRUND 

Patientperspektivet 

Under de senaste 30 - 40 åren har vården gått från en biomedicinsk inriktning till ett mer 

holistiskt förhållningssätt. I samband med detta har patientens perspektiv blivit en central 

företeelse inom vårdforskning. Många studier med patientperspektiv har genomförts 

internationellt och nationellt både inom somatisk och psykiatrisk vård. Forskningen har lett 

till att Sverige har infört en nationell satsning att mäta patienternas uppfattning om den vård 

de har fått. Utgångspunkten är att patienters synpunkter och erfarenheter av vården behöver 

lyftas fram mer och patientupplevd kvalitet behöver systematiskt mätas för att vården ska få 

underlag för utvecklings- och förbättringsarbete (Sveriges kommuner och landsting, 2013). 

 

Att en stimulerande vårdatmosfär finns tillgänglig inom vården och att vården har resurser att 

anpassa sig och visa ett genuint intresse för patientens situation gör att patienten känner sig 

sedd och betydelsefull. Faktorer som att tillvarata patientens resurser, erbjuda kontinuitet, ge 

anpassad information om de valmöjligheter som finns samt uppmuntra till att patienten blir 

delaktig i sin egen vård, är viktigt för att bygga upp en förtroendefull och god relation mellan 

patient och sjukvård. En dålig vårdatmosfär gör att patienten mister sitt förtroende för 

sjukvården och även blir kränkt. Det blir ett hinder för personlig utveckling och självinsikt, 

vilket är ett stort hinder på patientens väg till ett bättre mående (Sahlsten, Larsson, Sjöström, 

Lindencrona, & Plos, 2007).  
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Autonomi - en förutsättning för patientcentreradevård 

Autonomi betyder självstyrelse och det är rätten att bestämma över sig själv. Autonomi 

innebär också att klara sitt dagliga liv, att ha egenmakt och att fatta sina egna beslut 

(Arvidsson, 2006). Autonomi är grunden till att uppleva hälsa och välbefinnande (Arvidsson, 

2006; Jormfeldt, 2007). Återhämtning från psykisk ohälsa beror i stor utsträckning på att 

personen får tillbaka beslutsrätt och kan styra över sin egen livssituation. Autonomi är ett 

begrepp som rätt ofta ställs på sin spets i psykiatrisk vård eftersom tvångsvård i vissa fall kan 

vara nödvändigt. Om man tänker ur ett etiskt perspektiv är delaktigheten ett värde i sig själv 

och en oundviklig förutsättning för att individens autonomi och integritet ska respekteras som 

i sin tur är grunden till all personcentrerad vård (Arvidsson, 2006; Dahlberg & Segesten, 

2010).  

 

Vård med utgångspunkt från frihet och värdighet 

Förenta Nationerna formulerade sin deklaration av de mänskliga rättigheterna redan 1948 och 

det blev grunden till ett etiskt tänkande som infördes i många länders lagstiftning, däribland 

Sveriges. I den svenska Regeringsformen från 1974 infördes att all offentlig makt ska utövas 

med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och 

värdighet (SFS 1974:152). Svensk sjuksköterskeförening använder det holistiska 

hälsobegreppet som betonar människans möjlighet och förmåga att avgöra vad hälsa innebär 

för den egna personen. Vårdens förhållningssätt och handlingar syftar till att främja hälsa och 

motverka ohälsa genom att ge stöd för hälsosamma levnadsvanor, lindra lidande och 

motverka obehag och illabefinnande hos patienten (Nordström Torpenberg, 2008). De etiska 

principerna om lika värde, frihet och värdighet är också återkommande i Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL). Lagen utgår från att all vård ska ges med respekt för människors lika 

värde och värdighet. Vården som ges ska i den utsträckning det är möjligt bedrivas på det sätt 

som patient och hälso- och sjukvårdspersonal kommit överens om (SFS 1982:763,). I 

undantagsfall kan vård ges mot patientens vilja vid psykisk sjukdom. I dessa fall finns speciell 

lagstiftning som reglerar hur vården ska bedrivas, lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). För 

att vårdas under LPT måste vissa kriterier uppfyllas; patienten måste lida av en allvarlig 

psykisk störning och det måste föreligga ett behov av vård som patienten motsätter sig (SFS 

1991:1128). Ett vårdtillfälle där patienten blev inskriven under lagen om psykiatrisk 

tvångsvård ska ändras till vård enligt Hälso- och Sjukvårdslagen då patientens tillstånd 

förbättras (Ottosson, 2010)   



3 

 

 

Personcentrerad vård  

Personcentrerad har sitt ursprung i psykologin. På 1960-talet talade psykologen Carl Rogers 

om individens perspektiv och betonade vikten av egen upplevelse av sin situation. Tom 

Kitwood anses vara den person som började använda begreppet personcentrerad vård inom 

hälso- och sjukvården för att belysa exempel på god vård av personer med demenssjukdom 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Vid personcentrerad vård eftersträvas att synliggöra 

individen som en helhet. Vården bedrivs genom att prioritera och tillgodoseende de andliga, 

existentiella, sociala och psykiska behoven i samma utsträckning som individens fysiska 

behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Den personcentrerade vården fokuserar på att 

stärka patientens tilltro till sin egen förmåga och på så sätt främja patientens hälsa. Den 

personcentrerade hållningen har avgörande betydelse för att patienten ska kunna känna sig 

inviterad till ett samarbete där den är medproducent i arbetet för sitt eget välbefinnande 

(Hertting & Kristenson, 2012)  

 

Empowerment 

Nationalencyklopedin (2013) beskriver empowerment som individens möjlighet att bli mer 

självständig, formulera egna mål samt att ta makt över sitt eget liv. Centralt för empowerment 

är att man arbetar utifrån ett patientcentrerat förhållningssätt. I empowermentprocessen är 

information och kunskap avgörande delar i vården då de ökar patientens förståelse för sin 

livssituation samt möjliggör en utveckling och förändring av gamla tankemönster och 

beteende (McCann & Clark, 2004). Forskning visar på att emporwerment också bidrar till 

förändring inom patienten och förändring i relationer till andra människor. Patienter i studier 

har beskrivit att empowerment medförde att patienterna kunde använda sina positiva 

egenskaper och att de uppmärksammade möjligheterna i livet. Patienternas kreativitet ökade 

samtidigt som man blev mer villig att ta risker vilket är en viktig del i arbetet till att nå sin 

fulla potential. Ökat självförtroende och ökad självkänsla är andra förändringar som beskrivs 

som positiva effekter av empowerment (Svedberg, Jormfeldt, & Arvidsson, 2003) Vården har 

en viktig del i empowermentarbetet genom att inge trygghet till patienten i form av närvaro, 

tro på patientens potential, ha patientfokus och ett individuellt perspektiv, vilka är avgörande i 

empowermentarbetet. Personalen måste också visa respekt för patientens egen 

sjukdomsupplevelse och att värdesätta patientens kunskaper.  Då vågar patienten anförtro sig 

till vårdpersonalen som får förutsättningar till att utföra ett empowermentarbete utifrån 

patientens behov. Viktiga faktorer för att skapa trygghet och stöd hos patienten är att vårdaren 
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känner sig trygg i sin yrkesroll, ger av sin tid, befinner sig på en jämlik nivå samt att vårdaren 

kan dela med sig av sin kunskap (Jormfeldt, Svedberg, & Arvidsson, 2003; Klang Söderkvist, 

Björvell, & Insulander, 2008) 

 

Livsvärld  

Livsvärldsperspektivet tillhör en av de filosofiska grunderna i vårdvetenskapen. Det innebär 

att försöka se, förstå, granska och beskriva världen som den upplevs av den enskilda 

människan. För att skapa en förståelse av människan samt kunna utveckla vården utifrån 

denna förståelse hjälper livsvärldsperspektivet till att se personens livserfarenhet. Begreppet 

livsvärld myntades av Edmund Husserl som är grundaren av den gren inom filosofin som 

kallas fenomenologi. Husserl menade att människor befann sig i en medvetandeström och att 

det är jaget som skapar sammanhang genom att jaget sorterar intrycken och förvandlar dem til 

legna intryck. Utgångspunkten för kontakten med livsvärlden är vår upplevelse av den. 

(Husserl, 2002). Enligt Bengtsson (2001) kan livsvärlden betraktas som en tredje dimension, 

där det finns en flytande rörelse som sammanflätar subjektet och tingen i världen så att de 

formas av varandra, till en helhet – livsvärlden (Bengtsson, 2001). I livsvärldsperspektivet står 

människans vardagsnära och dagliga tillvaro i centrum och är den levda erfarenheten. Med 

den utgångspunkten ges vårdaren möjlighet till att förstå patientens tillvaro som denne själv 

ser den samt att möta patienten där den befinner sig. Den bästa möjliga vård kräver att 

vårdaren har rätt kunskap och förmågan att uppmärksamma vad hälsa, välbefinnande och 

sjukdom betyder för den människan man träffar just då (Dahlberg & Segesten, 2010; 

Dahlberg, 2003).  

 

Bemötande 

Bemötande är ett begrepp med många olika betydelser, inte minst inom vården. Statens 

offentliga utredning menar att ordet beskriver hur man uppträder och beter sig gentemot 

andra. Inom vården kan man beskriva bemötande som personalens allmänna beteende mot 

patienten, hur man kommunicerar, interagerar, skapar möjligheter till patientinflytande samt 

olika aspekter på servicekvalitet (Statens offentliga utredningar, 1999). Ett bra bemötande hos 

personalen har avgörande betydelse för vårdens kvalitet. Att personal har kunskaper och 

förmågor om bemötande bidrar till att man kan kommunicera på ett bra sätt med människor 

som har psykisk och fysisk problematik (Socialstyrelsen, 2011). Fossum (2007) menar att 

bemötande handlar om hur vi agerar mot en individ med vårt kroppsspråk. Exempelvis hur vi 

hälsar, hur vi står i förhållande till den andra och hur vi använder oss av ögonkontakt. Även 
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artighet, vänlighet och tillgänglighet är grundläggande faktorer för ett bra och respektfullt 

bemötande. Johansson, Skärsäter, & Danielson (2007) har identifierat tre olika typer av 

möten/relationer som uppstår i vården. Dessa är: vårdande relation, ej vårdande relation och 

”oredovisad” relation. De två första relationstyperna belyser mötet mellan personal och 

patient medan den sista fokuserar på patient till patientrelation. Vilken typ av möten och 

relationer som uppstår beror till stor del på bemötandet och har stor betydelse för resultatet av 

vården. 

 

Grunden i ett bra bemötande är att bli mottagen på ett värdigt och respektfullt sätt vilket är en 

del av den humanistiska människosynen som beskrivs i kompetensbeskrivning för 

legitimerade sjuksköterskor. Sjuksköterskans arbetsuppgifter ska präglas av en helhetssyn och 

ett etiskt förhållningssätt oavsett vilket arbetsområde som berörs. Bemötande, information och 

undervisning är delkompetenser som en sjuksköterska förväntas behärska. Praktiska förmågor 

i dessa områden är att vara respektfull, lyhörd och empatisk i sitt bemötande av både patienter 

och närstående samt att ge stöd och vägledning för att sträva efter högsta möjliga delaktighet 

för både patienten och anhöriga (Socialstyrelsen, 2005). Man har i studier undersökt hur 

patienter upplever bemötandet från vårdpersonalen genom att fokusera på hur bemötandet 

påverkade relationen som skapades mellan patient och personal samt känslan av att känna sig 

förstådd under vårdtiden. Bemötandet visade sig vara en viktig del för patienterna och en 

central aspekt i frågan om vårdkvalitet. Patienter i psykiatrisk vård anser att relationen med 

vårdpersonal är en av behandlingens viktigare delar. Vidare har studierna visat att patienter 

som har varit nöjda med vården upplevde att deras relation till personal var varm och 

empatisk och att vårdpersonalen visade hänsyn till den andras rättigheter och autonomi. Att 

personalen visade intresse för patientens unika situation samt att de tog sig tid att lära känna 

patienten var också betydelsefulla aspekter för en bra upplevelse av vården (Eriksson & 

Åkerman, 2012). 

 

Då bemötandet brister från vårdpersonal och då aspekter som engagemang, respekt och tillit 

inte finns, kan detta bidra till att patienterna bagatelliserar eller förnekar sina problem. Detta 

kan få till följd att patienten inte följer den planerade behandlingsplanen och vården blir 

ineffektiv. Då en patient uppfattas som svårbehandlad kan ofta barriärer i bemötandet vara en 

del av orsaken och inte bara de medicinska omständigheterna. I Sverige har vi idag en 

överkonsumtion av vård vilket delvis beror på att många patienter är missnöjda med 

bemötandet. Patienter känner sig inte sedda eller lyssnade till, vilket leder till att de 
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återkommer till vården för en förnyad konsultation eller söker sig till en annan mottagning 

eller vårdcentral (Hertting & Kristenson, 2012). Förslag har därför lagts fram om att alla 

vårdutbildningar inom medicin och omsorg bör fokusera ännu mer på bemötande (Fossum, 

2007). 

 

Gamla och nya fördomar 

Fördomar gentemot andra människor har under många tusen år kommit till uttryck i olika 

former som exempelvis rasism och religiöst förtryck. Det finns också en tro i många länder, 

även bland vårdpersonal, att psykiskt sjuka är besatta av onda väsen (Chikaodiri, 2009). 

Grupper i samhället som har varit utsatta för fördomar har varierat mellan olika kulturer och 

förändrats med tiden. Dock har psykiatriskt sjuka personer varit en grupp som diskriminerats 

både i de flesta kulturer och i olika tidsåldrar. Historiskt har det varit vanligt att granska och 

skratta åt psykiatriskt sjuka personer, något som sker även idag (Ottosson, 2010). Att minska 

den negativa bilden av psykisk sjukdom är en viktig uppgift som vårdpersonal har. Det kräver 

ett förhållningssätt som bidrar till att öka patientens förtroende till egen utveckling och stärka 

förmågan att återgå till samhället. Patienter i psykiatrisk vård beskriver ofta värdet av att bli 

tagen på allvar och bli sedd som en människa snarare än en diagnos (Arvidsson, 2006)  

 

Information 

I rollen som patient har man rätt till att få kunskap om orsakerna till uppkomsten av sin 

sjukdom samt att vara med i beslutet om lämpliga åtgärder eller behandlingar för sin 

problematik. På så sätt kan patienten själv bidra till att bevara och förbättra sin hälsa (SBU, 

2013). Brist på information till patienten kan tolkas som bristande respekt och påverka 

behandlingens effektivitet negativt. Vårdgivaren har skyldighet att ge information om olika 

behandlingsalternativ samt hjälpa patienten att värdera dessa och på detta sätt stärka 

patientens möjlighet till självbestämmande. Information ger patienten möjlighet att få en 

känsla av kontroll över sin situation och minskar eller tar bort ovissheten kring sjukdomen. 

Det finns positiva samband mellan information, delaktighet och behandlingsresultat då 

information till patienten också ökar möjligheten till planering (Sahlsten, Larsson, Sjöström, 

& Plos, 2009; Socialstyrelsen, 2003). Informationen bör anpassas till patientens individuella 

förutsättningar som exempelvis mottaglighet och bearbetningsförmåga. För att vara delaktig i 

de beslut som fattas och ge sitt samtycke måste patienten förstå den information som ges och 

konsekvenserna av ett beslut som tas (Statens offentliga utredningar, 1997).  För detta ska 

vara möjligt behöver också vårdgivaren information och kunskap om patienten. Kunskap om 
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patienten och dess situation är en viktig del i vården och bidrar till att båda parter kan vara 

aktiva i hälsoprocessen. En bra kommunikation mellan patient och vårdgivare där information 

utbyts och förstås ger vårdgivaren möjlighet att behandla patienten som en självständig person 

som har möjlighet att fatta egna beslut och vara delaktig i sin behandling (Hallstrom & 

Elander, 2001). Vårdpersonalens förmåga att kunna kommunicera främjar patientens 

delaktighet i sin vård. Utbildningsinsatser inom detta område har en stor betydelse för 

psykiatrisk vård i framtiden både för patienter och närstående (SBU, 2013). 

 

Närstående 

Erfarenhet och forskning har visat att närstående har stor betydelse för patientens hälsa och 

vård samt är viktig i patientens process till ett bättre mående. Ofta kan en förutsättning vara 

att närstående är direkt eller indirekt delaktiga för att en behandling ska vara effektiv. En 

direkt medverkan innebär att den anhöriga deltar eller är en del i behandlingsplanen. En 

indirekt medverkan kan exempelvis innebära att den anhöriga underlättar för patienten att 

utföra hemuppgifter eller att skapa förändringar i dennes miljö. När vårdpersonalen bjuder in 

den närstående till att delta i vården på ett respektfullt sätt skapas ett förtroende mellan 

närstående och personal och information kan utbytas på ett ömsesidigt sätt (Bergström, 2006; 

Socialstyrelsen, 2007). 

 

I slutenvård kan närståendes delaktighet bistå med att föra in delar av patientens vardagsvärld 

in på vårdavdelningen och på så sätt hjälpa patienten att behålla vardagsrutiner och kontakten 

med världen utanför avdelningen. Den anhöriga är med i vården utifrån sina egna 

förutsättningar och delaktigheten kan variera under vårdtiden. Vårdpersonalen tycker också 

att detta kan vara ett bra stöd för patienten (Bergström, 2006). Ur personalens synvinkel finns 

det aspekter som hindrar närståendes medverkan i vården. Det största hindret är tidsbrist. 

Andra hinder är då personalen upplever rädsla att hamna i eventuell konflikt mellan patientens 

och närståendes behov samt att man upplever avsaknad på bevis att närståendes delaktighet 

hjälper patienten till återhämtning eller att den eventuellt skadar patienten (Kaas, Lee, & 

Peitzman, 2003) Det har visat sig att en låst avdelningsdörr fungerar som en naturlig 

mötesplats för närstående att få kontakt och att prata med personalen (Bergström, 2006; 

Haglund, Von Knorring, & Von Essen, 2006). Närstående till patienter som ofta vårdas på 

heldygnsvårdsavdelningar upplever att då de inte får möjlighet att vara delaktiga i vården blir 

deras vardagsvärld ibland inte hanterbar mellan inläggningarna. En känsla av utanförskap 

infinner sig och en känsla av att man är betydelselös för både patienten och vården 
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(Bergström, 2006). I en studie av Doornbos (2002) visade det sig att 82 % av deltagarna 

önskade sig anhörigstöd och anhörigutbildning (Doornbos, 2002). 

 

I forskning har man sett att arbetet kring närståendes delaktighet inte alltid fungerar optimalt. 

En amerikansk studie visade att det var svårt för närstående att få relevant information om 

patienten och att dom blev exkluderad från planeringen av vården. Som närstående kunde 

man uppleva att vårdpersonalen inte ville prata med dem, vilket de närstående var 

förundrande över då man till exempel inte tog dem till hjälp när man exempelvis sökte 

historik om patienten. Samma studie visade på att tillgängligheten till sjukvården hade brister. 

De närstående upplevde att det måste vara en krissituation för att få hjälp från sjukvården, 

men även då var det en utmaning att få hjälp snabbt. De insatser som kunde erbjudas 

upplevdes otillräckliga och personalen kunde upplevas som inkompetent (Doornbos, 2002). 

 

Vårdmiljö 

Svensk sjuksköterskeförenings målsättning med vårdmiljön är att den ska skapa en 

personcentrerad miljö där patienter, närstående och personal känner sig välkomna, sedda och 

delaktiga.  För att en sådan miljö ska kunna skapas förutsätter det att både kunskap och 

erfarenhet från olika ämnes-och vårdområden baseras på evidens och erfarenhet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Dock är psykiatriska slutenvårdsavdelningar ofta dåligt 

underhållna med dålig atmosfär och brist på terapeutisk hjälp samt aktiviteter. Också 

planering och syfte med vården på dessa avdelningar är ofta oklart. Detta leder till att 

vistelsen på avdelningen ofta blir tråkig med frekventa incidenter av ilska och lätt våldsamhet 

som följd, vilket är ett problem i många länder (Lelliott, 2006). Antalet vårdplatser inom 

psykiatrisk slutenvård har under många år minskat vilket har inneburit höga beläggningstal, 

högre grad av patienter med olika diagnoser på vårdavdelningar samt en mer 

personalkrävande patientgrupp. Utformningen av slutenvårdsavdelningar är inte anpassade till 

den mängd vård som ska bedrivas där och överbeläggningar är vanliga (Lelliott, 2006; 

Tuvesson, Eklund, & Wann-Hansson, 2011).   

 

Kontrollera eller kontrolleras 

Ett tydligt tema i forskningen om vårdmiljö inom sluten psykiatrisk vård är känslan av 

kontroll. Detta gäller både patienter och personal. Johansson (2006) undersöker detta och 

hittar två underliggande teman: Att ha kontroll eller att vara kontrollerad. Artikeln beskriver 

hur personalen har olika strategier för att kontrollera patienter. Samma strategier för kontroll 
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används oavsett om patienten vårdas under Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) eller Lagen om 

psykiatrisk tvångsvård (LPT). Exempel på en kontrollmetod var att registrera när patienter 

kom och gick till och från avdelningen. Detta gjorde personalen på en anslagstavla. Då en 

patient ville komma in eller ut behövde vårdpersonalen avbryta sina sysslor för att omedelbart 

ta reda på om patienten fick gå ut eller kontrollera när det stod uppskrivet att patienten skulle 

komma tillbaka, för att sedan uppdatera anslagstavlan och öppna dörren. Man gick också 

igenom patienternas tillhörigheter då de varit ute för att undvika att inget farligt fördes in på 

avdelningen (Johansson, Skärsäter, & Danielson, 2006). En studie av Haglund m.fl. (2006) 

visar på att personal inom slutenvårdspsykiatri anser att arbetsuppgiften att öppna den låsta 

dörren är den nackdelen som oftast nämns då man frågar om vilka för- och nackdelar det är att 

ha en låst dörr till en psykiatrisk slutenvårdsavdelning. Personalen ansåg att det var en 

tidskrävande och obekväm arbetsuppgift som avbröt patientkontakt och avdelningssysslor. De 

två fördelarna som nämns flest gånger var att man ansåg att det gav kontroll över patienterna 

samt att det blev en säker och effektiv vård. Man ansåg också att en fördel var att skydda både 

personalen och patienterna från världen utanför avdelningen, exempelvis genom att inte få in 

ovälkomna besökare samt alkohol och droger. I studien framkom fler nackdelar än fördelar 

med låst dörr. Exempel på nackdelar som personalen nämnde var minskat självförtroende hos 

patienterna, en ej vårdande miljö och att patienter blev beroende av personalen (Haglund et 

al., 2006). I en annan studie framkom (Johansson et al., 2006) att personalens kontroll över 

patienterna medförde att patienter också kontrollerade personalen för att försäkra sig om att 

personalen gjorde sina sysslor på ett riktigt sätt. Ibland hotade patienter med att kontakta 

media eller använda våld när de var missnöjda med vården. Det hände att patienter gjorde 

verklighet av sina hot (Johansson et al., 2006).  

 

Avdelningsatmosfärens påverkan på mötet mellan människor 

Känslan att vara välkommen till en låst avdelning uppstår redan då personalen öppnar den 

låsta dörren till avdelningen menar anhöriga om man känner en atmosfär till ett välkomnande 

klimat eller inte (Bergström, 2006). Atmosfären på vårdavdelningar kan variera. Johansson 

(2007) har undersökt hur möten mellan människor ter sig på en psykiatrisk 

slutenvårdsavdelning. Resultatet visade på att det ofta var en avslappnad atmosfär på 

avdelningen där patienter umgicks tillsammans, ibland tillsammans med personal och att 

avdelningen erbjöd både plats och möjligheter till möten. Man konverserade, tittade på tv, 

läste, etc. Miljön på avdelningen kunde också kännas krävande och hotfull. Patienter fick ofta 

inblick i varandras situation och blev involverade i varandras vård. Man stöttade varandra när 
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personal inte fanns tillgänglig. Patienter kände obehag då det fanns patienter som upplevdes 

hotfulla på avdelningen. Denna typ av patient till patientrelation var inte alltid synlig för 

personal på avdelningen (Johansson et al., 2007). Då man i en norsk studie har undersökt 

sambandet mellan avdelningsmiljö och behandlingsresultat visade artikelns resultat på att 

sambandet är mer indirekt än sambandet mellan hur nöjda patienten är med vården och 

behandlingsresultat (Johansson et al., 2007; Jörgensen, Römma, & Rundmo, 2009).  

 

Planering av vården 

Vårdplaner – att arbeta mot ett gemensamt mål 

I hälso-och sjukvårdslagen § 2a beskrivs att vården i största möjliga mån ska utformas och 

utföras i samråd med patienten och i journalen ska det finnas beskrivet vilka egna önskemål 

patienten har om vård och behandling (Socialstyrelsen, 2008). Ett sätt att uppfylla detta är att 

arbeta med hälso- och vårdplaner. Där står vilket behov av vård patienten har, vilken 

målsättningen med vården är samt hur genomförandet för att uppnå målsättningen ska gå till. 

Patienten ska vara delaktig i att utveckla sin egen vårdplan tillsammans med hälso- och 

sjukvårdspersonal och den ska vara formulerad så att alla yrkeskategorier samt patienten 

förstår den. Vårdplanens syfte är att alla som är involverade i vården kring en patient 

gemensamt ska arbeta mot samma mål och samarbeta kring de åtgärder som har beslutats. 

Vårdplanen är ett tvärprofessionellt verktyg där alla journalföringspliktiga yrkesgrupper tillför 

och ansvarar för sin del i den gemensamma vårdplanen. På så sätt ger vårdplanen en överblick 

över patientens centrala hälsoproblem och den planerade behandlingen (Institutet för hälsa 

och välfärd, 2011) samt möjlighet att bedöma vårdens resultat och kvalitet (Socialstyrelsen, 

2008) 

 

I en fallstudie från USA har man uppmärksammat betydelsen av vårdplanens funktion. Man 

mätte resultatet av planerade vårdåtgärder efter införandet av en vårdplan för att komma 

tillrätta med en aggressionsproblematik hos en patient. Patienten i studien hade schizoaffektiv 

sjukdom och en lindrig mental utvecklingsstörning och en lång historia av aggressivt beteende 

både mot sig själv och andra. Studien visade att då man arbetade med strukturerade åtgärder 

där både personalen och patienten var delaktiga resulterade det i en tydlig minskning i både 

självskada och våld riktat mot personalen jämfört med innan man införde vårdplanen. 

Vårdplanen i studien var utformad tillsammans med patienten och olika yrkeskategorier 

deltog i den (Bisconer, Green, Mallon-Cazajka, & Johnson, 2006) Också i Norge har man 

undersökt hur implementering av omvårdnadsplaner har fungerat på en psykiatrisk 
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heldygnsvårdavdelning med patienter som var 65 år och äldre. Omvårdnadsplanerna som 

implementerades innehöll omvårdnadsdiagnostik, omvårdnadsmål och omvårdnadsåtgärder. 

Resultatet visade att detta dokumentationssätt var ett bra verktyg för sjuksköterskan då ett 

tydligare fokus på omvårdnadsåtgärder framkom jämfört med innan. Dock begränsades 

funktionen av omvårdnadsplanerna då övriga personalkategorier inte använde dem. 

Omvårdnadsplanerna medförde också att teamarbetet mellan olika personalkategorier inte 

främjades. Olika yrkesgrupper arbetade mot olika riktningar och målsättningar. Läkare och 

psykologer upplevde att omvårdnadsplanen fungerade sämre än rapport- och journalsystemet 

man arbetat med innan. Ett annat problem med omvårdnadsplanerna var att de var skrivna på 

ett sätt där patienterna inte alltid förstod ”språket” i dem. Detta kunde vara ett hinder i 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och patient (Elander & Munkvold, 2007). 

 

Hur patienter upplever psykiatrisk vård  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har undersökt hur patienterna upplever psykiatrisk 

heldygnsvård i Sverige. Det visade sig att en relativt stor del av patienterna inte upplevde den 

kvalitet man önskade. Endast 20 % av de patienter som deltog i SKL:s undersökning hade en 

skriftlig vårdplan och bara 26 % en muntlig planering av vården. Av dessa patienter kände 

endast 27 % att de fick vara delaktiga i vårdplanen i den utsträckning de önskade.  Samma 

undersökning visade på att 43 % av patienterna inte upplever att de har, eller endast delvis har, 

blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt inom vården (Sveriges kommuner och 

landsting, 2013). 

 

Av den forskning som genomförts i Sverige är en rapport av Eriksson och Åkerman (2012) 

intressant: Patientens upplevelse av vården för självskadebeteende. Studien innehåller både 

kvantitativa och kvalitativa data och syftar till att beskriva hur patienter med 

självskadeproblematik upplevde vården och hur de önskade att vården skulle vara. I rapporten 

framkommer patientens behov av bekräftelse då det främjar hoppfullhet. Intervjuer med 

deltagarna i studien visar hur centralt det är att bli bemött med respekt och att känna sig sedd 

som en unik individ. Det framkommer att patienter värderar vårdgivarnas förmåga att kunna 

se bortom det självdestruktiva beteendet och att ha förmåga att framhäva patientens styrkor 

och positiva livsförutsättningar (Eriksson & Åkerman, 2012)  

 

Internationell forskning har också undersökt patientens upplevelse av vård. Här kan nämnas 

Taylor, Hawton, Fortune och Kapurs systematiska översiktstudie från 2009. Den är relativt 
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omfattande och också den studien berör patienter med självskadeproblematik. De granskade 

31 kvantitativa och kvalitativa artiklar som fokuserade på upplevelser av vården vid 

självskadebeteende i akut skede. I dessa artiklar samt från Eriksson och Åkermans (2012) 

rapport kan man hitta gemensamma beröringspunkter som är viktiga att lyfta fram. 

Exempelvis uppfattar patienter att vårdpersonal många gånger saknar kunskap om 

självskadebeteende. Patienterna upplever bristen på kunskap som bidragande till negativa 

attityder hos personalen mot personer med självskadeproblematik. Många patienter upplevde 

att de endast förvarades på avdelningen utan att få någon vård eller behandling mot sin 

självskadeproblematik. Andra upplevde slutenvården som en bestraffning (Taylor, Hawton, 

Fortune, & Kapur, 2009).  

 

Problemformulering 

Enligt studier och mätningar visar det sig att många patienter är missnöjda med många delar 

av psykiatrisk slutenvård i Sverige (Sveriges kommuner och landsting, 2013)  

 

Syfte 

Syftet är att undersöka patienters uppfattning om vården på en allmänpsykiatrisk 

heldygnsavdelning 

 

Frågeställning 

Hur uppfattar patienter vården på en psykiatrisk heldygnsavdelning?  

METOD 

Design 

Studien är en tvärsnittsstudie som genomförts vid en tidpunkt (Polit, 2012). Tvärsnittsstudie 

kan användas när man vill undersöka t.ex. människors levnadsförhållande, attityder, etc. vid 

ett bestämt tillfälle utan att relatera till varken förflutna eller framtiden (Ejlertsson, 2012) 

  

Urval 

Under en tidsperiod på tio dagar har patienter inneliggande på en svensk allmänpsykiatrisk 

avdelning tillfrågats om de önskade att delta i studien. Patienterna skulle ha varit inskrivna på 

aktuell avdelning minst fyra dagar för att få delta. Då studien genomfördes vårdades 

merparten av patienterna under HSL och ett fåtal under LPT. Studien var inte begränsad till 

någon specifik diagnosgrupp eller vårdform utan har som syfte att mäta patientens uppfattning 
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av vården på aktuell avdelning. 

 

Avdelningen som studien genomförts på är en allmänpsykiatrisk vårdavdelning för patienter 

över 18 år. Avdelningen har 23 vårdplatser och bemannas av sjuksköterskor, skötare, läkare 

samt har tillgång till kurator och psykolog vid behov. Avdelningen är uppdelad i två sidor där 

de olika sidorna har olika personalgrupper.  Sjuksköterska och skötare finns på plats dygnet 

runt, läkare finns på plats dagtid och kan övrig tid kontaktas vid behov. Vården planeras 

individuellt för varje patient genom att en vårdplan görs där alla som är involverade i 

patientens vård deltar. Varje patient har två kontaktpersoner som har ett huvudansvar att 

erbjuda stödsamtal och att hålla i kontakt med öppenvård, kommunala insatser eller andra 

vårdkontakter.  

 

Datainsamlingsmetod 

Data har samlats in med patientenkäter (Bilaga 1). En enkät består av en grupp frågor som är 

skapade för att samla information om ett specifikt ämne (Ejlertsson & Axelsson, 2005) eller 

ämnen från en informant. Enkäten som har använts är utformad med utgångspunkt från 

Sveriges kommuner och landstings (SKL) Nationell patientenkät för psykiatrisk slutenvård 

(Sveriges kommuner och landsting, 2013). Enligt Ejlertsson (2005) bör man bryta ner 

frågeområden till konkreta frågor som sedan konstrueras till en enkät. Att använda färdiga 

frågor som redan använts tidigare ökar enkätens reliabilitet och validitet (Ejlertsson & 

Axelsson, 2005).  

 

Utformning av patientenkäten 

Handläggaren för Nationell patientenkät har kontaktats för att tillfrågas om det var möjligt att 

använda deras enkät i studien. Det var inte möjligt att använda den men att ha den som grund 

vid utformning av en ny enkät var SKL positiva till.  Syftet med att använda Nationell 

patientenkät var att det skulle vara möjligt att jämföra insamlade data med data för länet och 

landet. Då det inte var möjligt att använda Nationell patientenkät valde vi att utesluta de 

frågor där avdelningen inte har möjlighet att påverka sitt arbetssätt för att i framtiden få bättre 

resultat.   Sammanlagt användes 40 frågor med utgångspunkt från Nationell patientenkät av 

samanlagt 67 frågor. Dessa frågor både formulerades och strukturerades om för att inte vara 

samma som nationell patientenkät. Efter denna bearbetning bestod enkäten av 34 frågor där 

sex av frågorna har flera underfrågor. Med dessa inräknade finns samanlagt 58 frågor i 

enkäten bortsett från ålder och kön, vilka är de enda personuppgifter som efterfrågas av 



14 

 

deltagarna. Alla frågor skattas på en skala eller har fasta svarsalternativ. Åtta patienter testade 

enkäten innan mätningen för att ge feedback. Efter enkäten testats gjordes ändringar genom 

att förtydliga vissa frågor. Att testa en enkät är en grundläggande del i arbetet vid skapandet 

av ett slutgiltigt enkätformulär (Ejlertsson & Axelsson, 2005).  

 

Tillvägagångssätt 

Då projektplanen var godkänd kontaktades allmänpsykiatrisk verksamhetschef samt berörd 

avdelningschef som gav tillstånd för studien. Potentiella deltagare fick av oss muntlig och 

skriftlig information om studien (bilaga 2) och att det var frivilligt att delta. Personalen på 

avdelning fick informationen om studien och i vilket syfte studien gjordes. Då vi arbetar på 

samma avdelning som studien genomfördes fanns vi tillgängliga för att svara på frågor samt 

under dessa tio dagar påminna potentiella deltagare om att studien pågick. Efter tio dagar 

samlades enkäterna in och svaren fördes in i Excel. Resultatet redovisades sedan i tabeller och 

löpande text. 

 

Dataanalys 

Av 25 utdelade enkäter fick vi 14 besvarade enkäter i retur, vilket ger en svarsfrekvens på 56 

%. Sammanställning och analys av resultatet har utförts med programvaran Microsoft Excel. 

Enkäterna har numrerats och svaren har förts in i Excel. Enkätens frågor har delats upp i sex 

områden: Bemötande, Information, Personcentrerad vård, Planering av vården, Närstående 

och Vårdmiljö och resultatet redovisas utifrån dessa områden genom att beskriva resultatet. 

Deskriptiv statistik är att organisera, summera och presentera data på ett överskådligt och 

informativt sätt. Det har gjorts genom att räkna ut medelvärde och variationsbredd (Range) 

samt redovisa svar i tabeller. Typiskt för den statistiska analysen är att visa resultat som berör 

grupper och inte enskilda individer (Ejlertsson, 2012).  

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Det finns fyra forskningsetiska principer vilka har som avsikt att skydda människors 

grundläggande rättigheter. Den första är informationsprincipen som innebär att eventuella 

deltagare i en undersökning måste informeras om syftet med själva undersökningen.  Den 

andra är samtyckesprincipen som innebär att eventuella deltagare har rätt att bestämma om de 

vill delta i undersökningen eller inte. Konfidentialitetsprincipen är den tredje och innebär att 

uppgifterna om deltagarna ska hanteras varsamt. Om personuppgifter är nödvändiga ska de 
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förvaras på ett sätt så att obehöriga inte få ta dela av dem. Den fjärde principen är 

nyttjandeprincipen som innebär att de uppgifterna som samlas in av respondenterna endast får 

användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2013). 

 

I detta arbete är den första och andra principen uppfyllda genom att alla deltagare fick veta 

undersökningens syfte samt att det är frivilligt att delta genom både muntlig och skriftlig 

information. De som valde att delta genom att fylla i enkäten och lämna in den gav i och med 

deltagandet sitt samtycke. Den tredje principen, konfidentialitetsprincipen, uppfylldes då 

enkäterna inte frågade efter personliga uppgifter samt att de ifyllda enkäterna lämnades i en 

utsedd låda i två avskilda lokaler på avdelning. På så sätt gick det inte att identifiera någon 

enskild person utifrån materialet. Nyttjandeprincipen är uppfylld genom att allt insamlat 

material har använts vetenskapligt syfte. 

RESULTAT 

De områden som enkäten fokuserat på är hur patienter på aktuell avdelning upplever 

bemötande, information, patientcentrerad vård, planering av vården, närstående och 

vårdmiljö. Åldern på deltagarna i studien var mellan 22 till 52 år, två män och 12 kvinnor 

deltog. 

 

Bemötande 

För frågor om bemötande fick deltagarna skatta från 0 till 10, där 0 var det sämsta värdet och 

10 var det bästa värdet. Deltagarna skattade bemötandet vid inskrivningen på avdelningen 

som relativt bra och ger ett medianvärde på 7 (Range= 5). Ingen av deltagarna skattade ett 

lägre värde än 5. Deltagarnas uppfattning om personal bemötte dem med respekt och 

förståelse på avdelningen visade sig bero på vilken funktion eller vilket yrke personalen hade. 

Kontaktpersoner var den grupp som fick det högsta medianvärdet på 9 (R= 7) och av 13 

giltiga svar skattade tio patienter 7 eller högre. Omvårdnadspersonal (skötare och 

sjuksköterskor) fick något lägre median på denna fråga med ett medianvärde på 7 (R= 8).  

 

Då deltagarna skattade hur det uppfattade visad förståelse och respekt från läkarna, skilde sig 

den jämfört med skattningarna om omvårdnadspersonal. För skattning om 

omvårdnadspersonal användes värden från den mittersta delen av skalan, medan de flesta 

skattningar för läkarna placerades i den lägsta (0-2) (n=5) eller högsta (8-10) (n=5) delen av 

skalan.  
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Frågan om deltagarna upplevde att personalen tog dem på allvar, då de mådde dåligt och bad 

om hjälp fick ett medianvärde på 6 (R= 10). Två deltagare skattade 10 medan 12 deltagare 

skattade mellan 0- 6.  

 

Information 

Kontaktpersoner, omvårdnadspersonal och läkare skattades var för sig, angående frågan om 

hur lätt deltagarna upplevde det var att förstå vad personalen menade när de pratade med dem. 

Kontaktpersonerna skattades högst med en median på 8 (R= 5), följt av läkare och 

omvårdnadspersonal som fick medianvärdet 7 (R= 10). På frågan om deltagarna ansåg att 

man fick ett tydligt svar av personalen, då man frågade dem något som man upplever viktigt, 

blev medianvärdet 7 (R= 8). Frågan om man får samma svar om samma fråga ställs till olika 

personal fick ett medianvärde på 5 (R= 8).  

 

I enkäten finns frågor angående information om behandling och diagnostik vilka har fyra 

svarsalternativ: Ja, nej, delvis och vet ej. Dessa frågor fokuserar mer på vilken information 

deltagarna har fått i specifika områden, jämfört med frågorna i stycket ovan som mäter hur 

deltagarna uppfattar informationen som ges. Vid frågan om deltagarna har blivit informerade 

om vilken/vilka diagnos/diagnoser de har, är det två deltagare som fått information och två 

som inte fått information samt åtta som delvis har fått information. Endast en av deltagarna 

hade fått information om eventuella varningssignaler gällande sin sjukdom eller behandling 

medan åtta deltagare inte uppfattade att de hade fått det. Två deltagare hade fått information 

om hur dennes sjukdom eller besvär kan komma att påverka det dagliga livet och sju deltagare 

hade delvis fått sådan information. Frågan ” Hur bra information fick du om avdelningens 

rutiner vid inskrivningen” fick ett medianvärde på 5 (R= 10) 

 

Personcentrerad vård 

Enkäten fokuserar på frågor om hur deltagarna uppfattar personalens kunskap om dennes 

unika situation och i hur stor utsträckning deltagarna upplever att vårdgivaren har tagit hänsyn 

till individuella behov samt hur aktivt man arbetar med dessa. 

 

Här skattas kontaktpersonerna högst med ett medianvärde för samtliga frågor från tabell ett på 

7,5 (R=10), följt av omvårdnadspersonal (tabell 2: Median =6, R=10) och läkare (tabell 3: 

Median= 6, R=10). Här finns en liknande tendens som vid skattningen av bemötande där 
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läkarna skattades endera väldigt högt eller väldigt lågt, medan omdömet om personalen och 

kontaktpersonerna var mer utspritt över hela skalan. 

 

Tabell 1. Hur uppfattar du dina kontaktpersoner inom följande områden? 

 Min Max Range Median 

Kunskap om din situation 6 10 4 8 

Insatt i planeringen kring din vård 0 9 9 7 

Observanta på hur du mår 3 10 7 7 

Aktiv i din vård 2 10 8 7 

 

Tabell 2. Hur uppfattar du omvårdnadspersonalen inom följande områden? 

 Min Max Range Median 

Kunskap om din situation 2 10 8 6 

Insatt i planeringen kring din vård 0 10 10 4 

Observanta på hur du mår 1 10 9 5,5 

Aktiv i din vård 2 10 8 6 

  

Tabell 3. Hur uppfattar du läkarna inom följande områden? 

 Min Max Range Median 

Kunskap om din situation 0 10 10 4,5 

Insatt i planeringen kring din vård 0 10 10 6,5 

Observanta på hur du mår 0 10 10 5 

Aktiv i din vård 0 10 10 7 

 

I frågan om deltagarna och sjukvården hade samma uppfattning om vilken/vilka 

diagnos/diagnoser deltagarna hade ansåg fyra patienter att deras diagnos överensstämde med 

sjukvårdens bild. Åtta deltagare ansåg att diagnosen delvis stämde och två visste inte om 

deras uppfattning om diagnos var den samma som sjukvårdens. 

 

Planering av vården 

Frågan ”I vilken utsträckning uppfattar du att du är med och påverkar innehållet i din 

behandling” har medianvärdet 4,5 (R= 10). Åtta av 14 svar är skattade 5 eller lägre. 

 

En av deltagarna uppgav att denne hade en tydlig behandlingsplan för att långsiktigt må bra, 

medan sex deltagare uppfattade att de inte hade någon långsiktig behandlingsplan över huvud 

taget. Sex deltagare uppfattade att de delvis hade en sådan planering. Frågan om deltagarna 
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tyckte att personalen gjorde tillräckligt för att hjälpa dem att långsiktigt må bättre, fick ett 

medianvärde på 5 (R= 9). Tre av deltagarna hade, eller hade diskuterat med personal om att 

göra en planering av fortsatt vård efter utskrivning och fyra av deltagarna hade delvis gjort 

detta. Deltagarna i studien uppfattade att samarbetet mellan avdelningen och andra 

verksamheter fungerar mindre bra och skattade ett medianvärde på 2 (R= 10). Frågan hur 

deltagarna i studien uppfattade samarbetet mellan personal på avdelningen kring deras vård 

fick ett medianvärde på 4 (R= 10). 

 

Närstående 

I enkäten fanns två frågor om närståendes del i vården. Resultatet visar att fem av 14 deltagare 

i studien inte visste om deras närstående hade varit delaktiga i vården, till den grad som 

deltagarna själva hade önskat. På frågan om närstående har fått information om vården till den 

grad som deltagarna själv har önskat, är det tre deltagare som uppger att de inte vet. De övriga 

deltagarnas skattningar fördelas jämt. Sammanslagning av skattningarna på frågorna om 

närstående får ett medianvärde på 7 (R= 10). 

 

Vårdmiljö 

I enkäten är det en fråga som tar upp den fysiska vårdmiljön där man frågar om deltagarna 

upplevde att avdelningen är en trygg miljö. Denna fråga får ett medianvärde på 6,5 (R= 10) 

och nio av de 14 deltagarna skattade 6 eller högre.  

 

Vid frågan hur stort förtroende deltagarna har för personalen varierar medianvärdet mellan 

olika personalgrupper. Störst förtroende hade deltagarna till sina kontaktpersoner med ett 

medianvärde på 9 (R= 5). Omvårdnadspersonal hade ett medianvärde på 6,5 (R= 7) och 

läkarna 3,5 (R= 10). Medianvärdet för samtliga personalkategorier är 7 (R=10). 

 

Frågan där deltagarna skattade hur tillgängliga personalen är då man behöver dem fick ett 

medianvärde på 4 (R= 9). Vidare fick frågan om deltagarna ansåg att personalen hade 

tillräckligt med tid för att hjälpa dem vid exempelvis oro eller ångest, ett medianvärde på 5 

(R= 10). Där deltagarna skattar om de ansåg att personalen hade tillräcklig kunskap att hjälpa 

dem vid oro, ångest och sömnsvårigheter är medianvärdet 6 (R= 8). 

 

Frågorna ”Hur bedömer du som helhet den vård du fått på avdelningen har varit” och ”Skulle 

du rekommendera den här avdelningen till andra” får medianvärdena 5 (R= 9) respektive 6,5 

(R= 10).  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att medianen på flertalet av frågorna ligger på den mittersta delen av 

skattningsskalan. Då de områden som resultatet undersöker (bemötande, information, 

personcentrerad vård, planering av vård, närståendes delaktighet och vårdmiljö) ofta går in på 

varandras områden är det svårt att räkna ut ett medelvärde för varje område separat utan att 

det har påverkats av andra områden. Dock ligger medianen på en liknande nivå på de flesta 

frågor i enkäten bortsett från några undantag. Två områden som sticker ut positivt är: Hur 

man uppfattar sina kontaktpersoner och Hur tydlig man upplever information som ges. Inom 

dessa områden hittar man enkätens högst skattade svar. Frågan ”Hur stort förtroende känner 

du inför dina kontaktpersoner” fick medianvärdet 9 vilket är enkätens högsta. Ett annat 

område som skiljer sig från övriga skattningar är deltagarnas uppfattning om läkarna, då deras 

prestationer generellt sett skattades väldigt högt eller väldigt lågt. Det finns ingen tydlig trend 

att detta fenomen visar sig bland omvårdnadspersonal eller kontaktpersoner. Medianen på 

frågorna som berör läkarna blir missvisande då det är väldigt få deltagare som har skattat dem 

i mitten på skalan medan medianen på frågorna befinner sig mellan 4,5 till 7. Det är ungefär 

lika många deltagare som skattar läkarna väldigt högt som väldigt lågt. 

 

Ett intressant område som framkom i enkäten var att det endast var fyra av deltagarna som 

uppgav att de delade uppfattning med vården om vilken eller vilka diagnoser de har. Åtta 

deltagare höll delvis med att diagnosen stämde medan två stycken inte visste. Vid tanken att 

vårdpersonalen och patienter gemensamt ska hitta målsättningar och åtgärder med vården är 

det viktigt att alla involverade ser på patientens utgångsproblematik på samma sätt (Dahlberg, 

2003). Då tio deltagare inte fullt ut delar eller inte är medvetna om utgångspunkten för 

vården, speglar det rimligtvis hur deltagarna upplever vården ur en mängd aspekter. 

Exempelvis frågeställningen ”I vilken utsträckning uppfattar du att du är med och påverkar 

innehållet i din behandling” ligger medianen på 4,5 vilket är bland de lägre i studien. Att det 

finns ett samband mellan att inte fullt ut arbeta utifrån samma utgångspunkt och känna att 

man inte är delaktig i planeringen av vården är inte ett helt ogrundat antagande. I riktlinjerna 

för hälso-och sjukvård (Socialstyrelsen, 2003, 2008) framgår det tydligt att patienten har rätt 

till delaktighet i vården och god information och kommunikation mellan patient och vårdare 

är viktigt för upplevelsen och resultatet av vården (Sahlsten et al., 2009). Då patienten får 

kunskap om sin sjukdom och är delaktig i beslut om behandling ger det denne möjligheter att 

själv bidra och påverka sin hälsa till det bättre (SBU, 2013). Att ha en samsyn på 
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målsättningen med vården och med vilka åtgärder man vill nå dessa mål är grundläggande för 

att bedriva vård utifrån en vårdplan (Institutet för hälsa och välfärd, 2011). En av orsakerna 

till att vissa av deltagarna och vården har olika uppfattningar om diagnostik kan grunda sig i 

brist på information och dålig kommunikation. Frågan ” Har någon berättat/informerat dig om 

vilken/vilka diagnoser du har” visar resultatet att två deltagare har blivit informerade och två 

inte har det. Åtta har delvis blivit informerade. Om patienter inte får saklig och tydlig 

information om diagnoser är det inte säkert att de vet vilka diagnoser sjukvården har gett dem. 

 

Brist på information kan tolkas som brist på respekt och påverkar patientens möjlighet till att 

vara delaktig i vården (Sahlsten et al., 2009; Socialstyrelsen, 2003). På så sätt hänger känslan 

av delaktighet och uppfattningen av att bli respektfullt bemött ofta ihop. Enkätsvaren visar att 

det varierar en hel del hur deltagarna uppfattar att de blir respektfullt bemötta och tagna på 

allvar. Dock skattar sju av deltagarna 4 eller lägre på frågan hur de uppfattar att läkarna visar 

förståelse och respekt för deras situation. Många av deltagarna upplever inte heller att 

personalen tar dem på allvar då de mår dåligt och ber om hjälp. Sex deltagare skattade 5 eller 

lägre på denna fråga, sex deltagare skattade 6 och två deltagare skattade 10 vilket innebär att 

det bara var två deltagare som skattade högre än 6 på frågan. Det är rimligt att göra en 

koppling mellan att deltagarna inte uppfattar att de är med och påverkar innehållet i vården 

och att man uppfattar att vården inte lyssnar och visar förståelse för ens situation. Om 

deltagarna känner att man har olika utgångspunkter både gällande syftet med vården, vilka 

åtgärder som ska göras och eventuellt också synen på diagnos kan lätt en känsla av att inte bli 

tagen på allvar uppstå. Ett exempel på hur viktigt det är för vårdpersonal att lyssna på 

patienten och planera åtgärder utifrån patientens önskemål och utföra dem på ett strukturerat 

sätt visar Bisconers (2006) studie på, då man sett betydande framsteg i vården av en 

svårbehandlad patient med komplex sjukdomsproblematik (Bisconer et al., 2006). Vikten av 

att alla yrkeskategorier inklusive patienten arbetar mot ett gemensamt mål och där allas 

kompetenser tas till vara för att uppnå målet är fundamentalt för att få kontinuitet och 

stabilitet i vården.  

 

Studiens resultat visar att endast en deltagare upplevde att det fanns en tydlig behandlingsplan 

för att långsiktigt må bra. Sex av deltagarna uppgav att de inte hade en långsiktig 

behandlingsplan och sex patienter hade delvis en. Att arbeta med en gemensam vårdplan för 

varje patient är ett bra sätt att ge effektiv vård med bra resultat (Institutet för hälsa och välfärd, 

2011; Sahlsten et al., 2009). Varför deltagarna inte tycker att de har, eller att de endast delvis 
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har en långsiktig vårdplan är svårt att svara på. Enligt avdelningens arbetssätt skall alla 

patienter ha en vårdplan. Då studien gjordes på en avdelning med dygntruntvård är det 

tänkbart att deltagarna uppfattade att syftet med vården var att fokusera på den akuta 

problematiken. Det är också möjligt att personalen hade en planering för vården som inte var 

förankrad hos patienten. Oavsett detta, är en tydlig planering viktig för att patienten ska 

uppleva kontroll över sin situation och uppleva trygghet (Sahlsten et al., 2009). En viktig del i 

heldygnsvård är att knyta kontakt med andra vårdinstanser som öppenvård och kommunal 

vård så att patienten känner trygghet i vad som kommer att hända även efter utskrivningen. 

Dock uppfattade inte deltagarna att avdelningens samarbete med andra verksamheter 

fungerade och var det område som blev lägst skattat i hela studien med ett medianvärde på 2. 

Eftersom en långsiktig planering oftast innefattar andra verksamheter som exempelvis 

öppenvård och kommunala insatser är kanske bristerna i detta samarbete orsaken till varför 

många deltagare kände osäkerhet kring den långsiktiga planeringen. En intressant 

frågeställning, utifrån resultatet i ovanstående områden, är om deltagarna uppfattade att det 

fanns en kortsiktig planering för vistelsen på avdelningen. 

 

Närstående är ofta en viktig del i planeringen av vården och kan till och med vara en 

förutsättning för att ge en effektiv vård (Bergström, 2006). Enkätens två frågor om närstående 

tog upp om information till närstående hade givits i den grad patienten själv önskade samt om 

närstående hade varit delaktiga i vården utifrån patientens önskemål. Frågorna fokuserade inte 

på om närstående varit delaktiga i vården eller inte utan om närstående hade involverats i 

vården till den grad deltagarna själva önskade. Många av deltagarna var osäkra och kryssade i 

rutan vet ej istället för att göra en skattning. Om det beror på om deltagarna själva var osäkra 

på till vilken grad de önskade involvera närstående eller om deltagarna inte viste hur mycket 

kontakt och information vården hade med och givit närstående är oklart. De deltagare som 

skattade på dessa frågor var generellt sett nöjda med vårdens prestation och medianen är 7 då 

man slår samman skattningarna på dessa två frågor.  Doorsbos studie från 2002 visar på att 

arbetet kring närståendes delaktighet i vården inte alltid fungerar optimalt och att de ofta 

känner sig exkluderade från vården (Doornbos, 2002). Dock gjordes den studien utifrån ett 

närståendeperspektiv till skillnad från denna mätning som gjordes ur ett patientperspektiv.  

 

Enkäten har bara en fråga som mäter den fysiska vårdmiljön med frågan om man uppfattar att 

avdelningen är en trygg miljö. Medianen på frågan är 6,5. Dock är vårdmiljö så mycket mer 

än den fysiska miljön. Faktorer som anpassad information, erbjuda kontinuitet, bemötande 
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och tydlighet är aspekter som påverkar atmosfären på avdelningen. Känslan att som patient ha 

kontroll över sin situation är en annan viktig faktor som påverkar upplevelsen av vistelsen på 

avdelningen (Johansson et al., 2006; Sahlsten et al., 2007). Detta är frågor som berörts 

tidigare i diskussionen. Då många av ovannämnda faktorer har fått väldigt varierande 

skattningar skulle man kunna anta att många av deltagarna kände sig kluvna över vårdmiljön 

då vissa områden tycks fungera relativt bra medan andra mindre bra. Frågorna om deltagaren 

skulle rekommendera denna avdelning till någon annan och hur man som helhet bedömer den 

vård som givits kan anses som ganska tongivande hur deltagarna upplever avdelningen och 

dess vårdmiljö. Den första av dessa frågor får ett medianvärde på 6,5 och den andra frågan får 

ett medianvärde på 5. Svaren skattas över hela skalan på båda frågorna och det är svårt att dra 

någon slutsats om vården. Det verkar snarare som deltagarnas uppfattning av avdelningen? 

vården varierar kraftigt.  

 

Metoddiskussion 

Valet att använda en enkätstudie istället för en intervjustudie gjordes då det var önskvärt att få 

svar på många olika frågeställningar kring vården samt att det skulle vara möjligt att göra nya 

mätningar senare för att se om resultatet ändrar sig. De data man får fram i en enkätstudie kan 

lätt bearbetas och resultatet kan redovisas på ett överskådligt sätt. En annan styrka som ansågs 

relevant är en större möjlighet till mer ärliga svar av deltagarna då svaren på enkäten är 

anonyma. Det är också en av anledningarna till att frågeställningen om vårdform inte togs upp 

i enkäten då det var förhållandevis få patienter inskrivna som vårdades under LPT vilket 

skulle kunna leda till att det gick att identifiera dessa patienter. Dock kan det vara viktigt att 

ha i åtanke att vården kan upplevas annorlunda om den inte sker på frivillig basis. Ytterligare 

en positiv faktor att använda enkät är att deltagarna får möjlighet att läsa och tänka igenom 

frågorna och svarsalternativen i lugn och ro. Intervju som metod gör att antalet deltagare i 

studien blir färre, något som vi ansåg skulle vara en nackdel för slutresultatet (Ejlertsson & 

Axelsson, 2005). Dock visade sig svarsfrekvensen vara 56 %, vilket innebar att gensvaret blev 

14 enkäter, vilket inte är väldigt många fler än vad som hade varit rimligt vid en 

intervjustudie. Med tanke på det förväntade gensvaret på en enkätstudie som är mellan 50 – 

75 % låg vår svarsfrekvens mellan dessa värden (Trost & Hultåker, 2007). Vid beslutet att 

använda enkäter fanns en förväntan på ett större patientflöde på aktuell avdelning, större än 

vad det faktiskt var. Detta hade möjliggjort att dela ut enkäten till ett större antal patienter och 

på så sätt få ett högre antal svar. Ett annat alternativ hade varit att bedriva undersökningen 

under en längre tid än tio dagar, vilket inte var möjligt då studien genomfördes. Ejlertsson 
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(2005) menar att för att göra en generalisering av resultaten bör inte bortfallet understiga 20 % 

vilket det gjorde i denna studie (Ejlertsson & Axelsson, 2005). Med tanke på en liten 

urvalsgrupp samt en svarsfrekvens på 56 % är det inte lämpligt att generalisera svaren från 

denna studie, men fortfarande är den ett bra underlag för att få en uppfattning om patienternas 

syn på vården och vilka områden som bör förbättras.  

 

Det är vanligt att det är ett visst motstånd att fylla i enkäter eftersom det vanligtvis är 

tidskrävande och man inte alltid förstår syftet med det. Många olika frågor kan också skapa 

ett motstånd för att delta i studien (Trost & Hultåker, 2007). I enkäten fanns 34 frågor samt ett 

antal följdfrågor vilket kan ha påverkat deltagandet på ett negativt sätt. Deltagarna fick 

information om syftet med studien, både skriftligt och muntligt och ett aktivt arbete skedde 

för att påminna deltagarna och återigen informera om syfte. Ett engagemang från de som delar 

ut enkäten kan vara en motiverande faktor för deltagarna (Trost & Hultåker, 2007). 

Avdelningen som studien genomfördes på var också vår arbetsplats vilket kan ha påverkat 

svarsfrekvensen. Vid jämförelse med svarsfrekvensen för Nationell patientenkäts mätning på 

psykiatrisk heldygnsvård, där deltagarantalet var på 31,9 % är en svarsfrekvens på 56 % bättre 

(Sveriges kommuner och landsting, 2013) 

 

Enkätens utformning tycktes vara relevant för frågeställningens syfte. Den testades två 

månader innan studien av inskrivna patienter på samma avdelning där den slutliga mätningen 

genomfördes. Syftet var att se hur patienter uppfattade enkäten, om den var lätt att förstå och 

hur lång tid det tog att svara på den. Efter det bearbetades enkäten på ett flertal sätt genom att 

vissa frågor togs bort och andra omformulerades med hjälp av handledare och examinator. Då 

flertalet av frågorna i enkäten är skrivna med utgångspunkt från Nationell patientenkät ansågs 

enkäten ha en relativt valid grund. Vid sammanställningen av resultatet tycktes flertalet frågor 

fungera bra med några undantag. Exempel på en mindre bra fråga var om någon hade berättat 

vilken/vilka diagnoser patienten har, där det kan vara oklart om man uppfattar att någon har 

berättat det under aktuell vårdtid eller under hela sin kontakt med psykiatrisk vård. Då 

patienter ofta är införstådda med sin/sina diagnoser är det inte alltid aktuellt att berätta detta 

för patienten. Men då brister i information och kommunikation är förekommande i psykiatrisk 

vård kan frågeställningen vara aktuell men behöver omformuleras. 

 

En nackdel med enkät är att det inte finns möjlighet att ställa kompletterande frågor om det 

finns behov att klargöra något. Det finns inte heller någon möjlighet till icke planerade 
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följdfrågor för att undvika eventuella missuppfattningar (Ejlertsson & Axelsson, 2005). Det är 

något som skulle varit till fördel om valet hade varit intervjustudie. Framför allt är det 

frågeställningar som har svarsalternativen: ja, nej och delvis, som väcker nyfikenhet då man 

ofta frågar sig vad delvis innebär. Om det efter varje fråga hade funnits plats till egna 

kommentarer kanske det skulle komma fram annan information än vad enkätens frågor täckte 

in. Dock var syftet med enkätens utformning att ge en övergripande bild över hur vården 

upplevs av patienter vilket innebär att man utifrån svaren kan identifiera områden som 

fungerar bra eller mindre bra. På detta sätt ger dessa svar en förståelse för vilka områden som  

kan förbättras i framtiden. 

 

Det är viktigt att påpeka att en del respondenter har en tendens att kryssa det yttersta 

svarsalternativet medan andra tenderar att kryssa i mitten av skalan för att inte markera sin 

inställning (Ejlertsson & Axelsson, 2005). Det finns tendenser till detta i denna studie, men 

det finns även tecken på att deltagarna har tagit aktiv ställning till frågorna genom att de har 

skattat betydligt annorlunda på vissa frågor än andra, även om merparten av svaren är ganska 

lika. Ett exempel är hur patienterna uppfattade vårdpersonalen jämfört med läkarna. Enkätens 

frågor hur man uppfattade de olika yrkeskategorierna var identiska men deltagarna skattade 

ofta dessa olika. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att valet av metod var bra med utgångspunkt från studiens syfte. 

Tidsperioden på tio dagar var för kort för att få in önskat antal enkäter vilket ledde till en liten 

urvalsgrupp. Vissa frågor i enkäten bör omformuleras och bli tydligare om man ska använda 

den i framtiden. 

 

Slutsats 

Resultatet visar på att medianen på flertalet av frågorna befinner sig på den mittersta delen av 

skattningsskalan. De områden som resultatet undersöker (bemötande, information, 

personcentrerad vård, planering av vård, närstående, och vårdmiljö) går ofta in i varandra 

vilket medför att det svårt att se hur deltagarna uppfattar varje område separat. Två områden i 

undersökningen sticker ut positivt. Dessa är att deltagarna är nöjda med kontaktpersonernas 

arbete och att deltagarna uppfattar att den information som ges är lätt att förstå. Uppfattningen 

om läkarna skattas endera väldigt högt eller väldigt lågt i deras arbete. Det område som 

utmärker sig mindre bra är avdelningens kontakt med andra vårdinrättningar samt brist på 

långsiktig planering. Deltagarna uppfattar inte heller att de är delaktiga i sin egen vård i någon 
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större utsträckning. Endast fyra deltagare uppfattade att de fullt ut hade samma uppfattning 

om vilken/vilka diagnoser de hade som sjukvården, vilket tyder på att vården kan ske med 

olika utgångspunkt mellan patient och vårdgivare. 
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Så här fyller du i enkäten 

Du kommer här att få olika frågor hur du uppfattar vården på avdelningen. På de frågor som det finns 

en skala under ber vi dig skatta din uppfattning av vården mellan 0 – 10 och ringa in dit svar på skalan. 

 

Under de frågor som har fyra olika svarsalternativ ber vi dig sätta ett kryss vid det alternativ som du 

tycker stämmer bäst. Om du anser att du inte har tillräcklig information för att ge ett bra svar kan du 

kryssa för alternativet ”vet ej”  

 

1. Hur uppfattade du bemötandet av personalen då du blev inskriven på avdelningen? 

Inte alls bra     Mycket bra 

Vet ej  ⃝ 

 

2. Hur bra information fick du om avdelningens rutiner vid inskrivningen? 

Inte alls bra     Mycket bra 

Vet ej  ⃝ 

 

3. Hur stort förtroende har du för dina  

Kontaktpersoner 

Inget förtroende     Mycket stort 

Vet ej  ⃝ 

 

Omvårdnadspersonal 

Inget förtroende     Mycket stort 

Vet ej  ⃝ 

 

Läkare 

Inget förtroende     Mycket stort 

Vet ej  ⃝ 

 

4. I hur stor utsträckning känner du att följande personal visar förståelse och respekt för dig och 

din situation 

Kontaktpersoner 

Inte alls     Mycket stor 

Vet ej  ⃝ 
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Dagpersonal 

Inte alls      Mycket stor 

Vet ej  ⃝ 

 

Kvällspersonal 

Inte alls      Mycket stor 

Vet ej  ⃝ 

 

Nattpersonal 

Inte alls      Mycket stor 

Vet ej  ⃝ 

 

Läkare 

Inte alls      Mycket stor  

Vet ej  ⃝ 

 

5. Hur uppfattar du dina kontaktpersoner inom följande områden 

Kunskap om din situation 

Inte alls bra     Mycket bra 

a. Vet ej  ⃝ 

 

Insatt i planeringen kring din vård 

Inte alls bra     Mycket bra 

Vet ej  ⃝ 

 

Observanta på hur du mår 

Inte alls bra     Mycket bra 

Vet ej  ⃝ 

 

Aktiv i din vård 

Inte alls bra     Mycket bra 

Vet ej  ⃝ 

 

Lätt att tillgå när du behöver dem 

Inte alls bra     Mycket bra 
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Vet ej  ⃝ 

 

Det är lätt att förstå vad dom menar när du pratar med dem 

Inte alls bra     Mycket bra 

Vet ej  ⃝ 

 

6. Hur uppfattar du omvårdnadspersonalen (skötare, sjuksköterskor) i allmänhet på 

avdelningen inom följande områden 

Kunskap om din situation 

Inte alls bra     Mycket bra 

Vet ej  ⃝ 

 

Insatt i planeringen kring din vård 

Inte alls bra     Mycket bra 

Vet ej  ⃝ 

 

Observanta på hur du mår 

Inte alls bra     Mycket bra 

Vet ej  ⃝ 

 

Aktiv i din vård  

Inte alls bra     Mycket bra 

Vet ej  ⃝ 

 

Närvarande på avdelningen 

Inte alls bra     Mycket bra 

Vet ej  ⃝ 

 

Att det är lätt att förstå vad dom menar när du pratar med dem 

 Inte alls bra     Mycket bra 

Vet ej  ⃝ 

 

7. Hur uppfattar du läkarna på avdelningen inom följande områden 

Kunskap om din situation 

Inte alls bra     Mycket bra 
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Vet ej  ⃝ 

 

Insatt i planeringen kring din vård 

Inte alls bra     Mycket bra 

Vet ej  ⃝ 

Observanta på hur du mår 

Inte alls bra     Mycket bra  

Vet ej  ⃝ 

 

Aktiv i din vård 

Inte alls bra     Mycket bra 

Vet ej  ⃝ 

 

Närvarande på avdelningen 

Inte alls bra     Mycket bra 

Vet ej  ⃝ 

 

Att det är lätt att förstå vad dom menar när du pratar med dem 

Inte alls bra     Mycket bra 

Vet ej  ⃝ 

 

8. Tycker du att du får ett tydligt svar om du frågar personalen om något som är viktigt för dig? 

Inte alls      Mycket bra 

Vet ej  ⃝ 

 

9. I hur stor utsträckning uppfattar du att du får samma svar om du frågar samma fråga till olika 

personal? 

Inte alls      Mycket bra 

Vet ej  ⃝ 

 

10. Hur bra uppfattar du att samarbetet mellan personalen på avdelningen är kring din vård? 

Inte alls bra     Mycket bra 

Vet ej  ⃝ 

 

11. Uppfattar du att dina närstående har fått information om din vård till den grad som du själv 
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har önskat? 

Inte alls      Mycket bra 

Vet ej  ⃝ 

 

12. Tycker du att dina närstående har varit delaktiga i din vård till den grad som du själv har 

önskat? 

Inte alls      Mycket bra 

Vet ej  ⃝ 

 

13. I hur stor utsträckning tycker du att personalen är tillgänglig om behöver prata med någon? 

Inte alls      Mycket bra 

Vet ej  ⃝ 

 

14. I vilken utsträckning uppfattar du att du är med och påverkar innehållet i din behandling? 

Inte alls bra     Mycket bra 

Vet ej  ⃝ 

 

15. Hur ofta uppfattar du att samtal, behandlingar eller undersökningar blir utförda på utsatt 

tid? 

Aldrig     Alltid 

Vet ej  ⃝ 

 

16. Tycker du att personalen gör tillräckligt för att hjälpa dig att långsiktigt må bättre? 

Inte alls     Ja, absolut 

Vet ej  ⃝ 

 

17. Tycker du att personalen har tillräckligt med kunskap att hjälpa dig då du mår dåligt. 

Exempelvis vid ångest, oro, eller att du inte kan sova. 

Inte alls      Mycket bra 

Vet ej  ⃝ 

 

18. När du har exempelvis ångest, oro, eller sömnsvårigheter. Tycker du att personalen har 

tillräckligt med tid för att hjälpa dig?  

Inte alls      I högsta grad  

Vet ej  ⃝ 
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19. Tycker du att personalen tar dig på allvar då du mår dåligt och ber om hjälp? 

Inte alls      I högsta grad 

Vet ej  ⃝ 

 

20. Känner du att avdelningen är en trygg miljö? 

Inte alls     Ja, absolut 

Vet ej  ⃝ 

 

 

21. I vilken utsträckning uppfattar du att ditt behov av vård har blivit tillgodosett under denna 

vistelse på avdelningen? 

Inte alls     Fullt ut 

Vet ej  ⃝ 

 

22. Skulle du rekommendera den här avdelningen till andra? 

Inte alls     Ja, absolut 

Vet ej  ⃝ 

 

23. Har du velat klaga på vården till högre instans än omvårdnadspersonalen eller läkare?  

Aldrig     Hela tiden 

Vet ej  ⃝ 

 

24. Hur tycker du att samarbetet mellan den här avdelningen och andra verksamheter fungerar? 

(T.ex. myndigheter, andra vårdinrättningar, socialtjänst el. likande) 

Inte alls     Ja, absolut 

Vet ej  ⃝ 

 

25. Har du lärt dig något på avdelningen som du kommer att ha nytta av efter utskrivning? 

Inte alls     Ja, absolut 

Vet ej  ⃝ 

 

26. Hur bedömer du som helhet att den vård du fått på avdelningen har varit? 

                Mycket dålig     mycket bra 

Vet ej  ⃝ 
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27. Uppfattar du att du har en tydlig behandling/åtgärdsplan för att långsiktigt må bra? 

Ja  ⃝    Delvis  ⃝    Nej  ⃝    Vet ej  ⃝ 

 

28. Uppfattar du att personalen har samma uppfattning som du om orsaken till varför du blev 

inskriven på avdelningen? 

Ja  ⃝    Delvis  ⃝    Nej  ⃝    Vet ej  ⃝ 

 

29. Finns det en planering, eller har du diskuterat med personal om att göra en planering av din 

fortsatta vård efter utskrivning? 

Ja ⃝    Delvis  ⃝    Nej  ⃝    Ej aktuellt  ⃝    Vet ej  ⃝ 

 

30. Har någon berättat/informerat dig om vilken/vilka diagnoser du har?  

Ja  ⃝    Delvis  ⃝    Nej  ⃝    Ej aktuellt  ⃝    Vet ej  ⃝ 

 

31. Tycker du att din diagnos/diagnoser överensstämmer med din uppfattning? 

Ja, helt och hållet  ⃝    Delvis  ⃝    Nej  ⃝    Ej aktuellt  ⃝    Vet ej  ⃝ 

 

32. Har du fått information om hur din sjukdom eller dina besvär kan komma att påverka ditt 

dagliga liv? 

Ja  ⃝    Delvis  ⃝    Nej  ⃝    Vet ej  ⃝ 

 

33. Har personal berättat om vilka varningssignaler du behöver vara observant på gällande din 

sjukdom eller behandling? 

Ja  ⃝    Delvis  ⃝    Nej  ⃝    Vet ej  ⃝ 

 

34. Har någon under din vårdtid pratat/diskuterat med dig om: 

Matvanor 

Ja  ⃝    Delvis  ⃝    Nej  ⃝    Vet ej  ⃝ 

 

Motionsvanor 

Ja  ⃝    Delvis  ⃝    Nej  ⃝    Vet ej  ⃝ 

 

Tobaksvanor 

Ja  ⃝     Delvis  ⃝     Nej  ⃝     Vet ej  ⃝  
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Alkoholvanor 

Ja  ⃝     Delvis  ⃝     Nej  ⃝     Vet ej  ⃝  

 

Din ålder? 

Man  ⃝      Kvinna  ⃝  
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Enkätundersökning - Vad tycker du om vården? 

I och med att avdelningen har flyttat till nya lokaler den 14 mars 2013 har rutiner ändrats och nya 

arbetssätt har införts. Syftet med den här enkätundersökningen är att ta reda på vad du tycker om 

vården som den bedrivs i nu.  

Dina svar är viktiga för oss då du som är inskriven på avdelningen är den enda som kan svara på hur 

vården upplevs ur ditt perspektiv. Med hjälp av dina svar har vi möjlighet att utveckla vården på ett 

sätt som medför att den blir meningsfull för dig som patient. Undersökningen kommer även att vara 

till underlag för ett examensarbete i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

psykiatrisk vård. 

Självklart är det helt frivilligt att delta i undersökningen, men det är betydelsefullt att så många som 

möjligt svarar på enkäten för att vi ska få en så bra och bred bild som möjligt. Vi ber dig besvara alla 

frågor och sedan lägga enkäten i kuvertet och därefter i den avsedda lådan i dagrummet, eller ge den 

till någon i personalen. 

 

Du är anonym  

Du besvarar enkäten anonymt och det kommer därför inte heller att vara möjligt för oss att se vilka 

som är dina kontaktpersoner eller vilken läkare du har mest kontakt med.  

Om du har några funderingar 

Om du har några frågor eller funderingar kring studien är du välkommen att kontakta oss.  

Vi finns på epost-adresserna: 

1. Anders Hallén:  anders.a.hallen@ull.se  

2. Baltasar Pinheiro:  baltasar.pinheiro@ull.se 

eller via telefon 018- 611 52 20 

Vi är medvetna att vi förorsakar dig en del arbete, men vi hoppas att du vill hjälpa oss. Vi ska göra 

vårt absolut bästa för att utveckla vården till det bättre med hjälp av de svar du ger oss. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Vänliga hälsningar 

Anders Hallén och Baltasar Pinheiro 
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