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SAMMANFATTNING  

 

Inledning: Att drabbas av en ryggmärgsskada innebär att nervimpulserna mellan hjärna, 

muskler och hud blockeras. Detta gör att ett rörelse- och känselbortfall uppstår. 

Vårdpersonalens bemötande är betydelsefullt för patientens upplevelse av vården samt 

återhämtning och rehabilitering.  

Syfte: Syftet är att undersöka hur patienter på en rehabiliteringsavdelning på ett sjukhus i 

mellansverige upplever personalens bemötande, förmåga att informera samt deras förmåga att 

göra patienter delaktiga i vården. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie, sex patienter på rehabiliteringsavdelningen intervjuades. 

Intervjuerna analyserades sedan med kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Det insamlade materialet resulterade i tio kategorier som sorterades in i tre 

frågeområden: bemötande, information och delaktighet. Under frågeområdet bemötande 

framkom följande kategorier; hjälpsamma, engagemang, omtänksamma, professionella och 

bemötande. Frågeområdet information mynnade ut i kategorin informerad. Kategorierna som 

skapades under frågområdet delaktighet var; känner sig delaktig, uppmuntras till 

självständighet, uppmuntras till delaktighet och förbättringsförslag. 

Slutsats: Denna studie visar att bemötande, information och delaktighet är viktiga delar vid 

omvårdnaden av patienterna. Det framkom också att personalen på avdelningen upplevdes 

som omtänksamma, engagerade, hjälpsamma och professionella. Vårdpersonalen informerade 

på ett relevant sätt och gjorde patienterna delaktiga i sin egen vård. 
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ABSTRACT  

 

Background: When someone suffers a spinal cord injury, the nerve impulses between the 

brain, the muscles and the skin are intercepted, thereby resulting in motion and sensory loss.  

During the recovery process, healthcare professionals play a vital role in ensuring that the 

patients have a positive experience of care, recovery and rehabilitation. 

Aim: The aim of this study is to determine how patients at a rehabilitation clinic in Sweden 

experienced the following: The patient’s experience of how well they were received by staff, 

the staff’s ability to explain and inform the patient of important details concerning their care 

and the staff’s ability to involve the patients in their own care.  

Method: A qualitative interview approach was used when undertaking this study. Six patients 

at the rehabilitation clinic were interviewed, and the interviews were later analyzed using 

qualitative content analysis. 

Result: The collected material was divided into ten categories that were sorted into three 

subheadings: reception of staff, information and involvement. Reception of staff, with 

categories: helpfulness, commitment, consideration, professionalism and reception. 

Information, with categories: if the patients felt well-informed. Involvement, with categories: 

perception of level of involvement, how encouraged they felt to participate (both on an 

individual level and by staff), and suggestions to increase the level of improvement. 

Conclusion: It became clear that the patients regarded the above three categories as important 

aspects of their care, and that the healthcare professionals were perceived as considerate, 

committed, helpful, and professional. The healthcare professionals participated in making the 

patients more involved, and were able to inform their patients in a relevant manner. 
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1. BAKGRUND 

Att drabbas av en ryggmärgskada innebär en risk för att drabbas av förlamning och andra 

livsändrande konsekvenser (Kolar, Kingham, Novikova, Wiberg & Novikov, 2014). För dessa 

patienter blir livsförändringar och rehabilitering en stor del av vården. Draistra och 

medarbetare (2012) anser att det är viktigt att som vårdpersonal vara medveten om vilken stor 

inverkan deras bemötande och inställning har på patienternas välmående.  

 

Ryggmärgen är en del av det centrala nervsystemet och det som förbinder hjärnan med det 

perifiera nervsystemet. Ryggmärgen är en omkopplingsstation för många av kroppens reflexer 

(Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006). Vid en ryggmärgsskada blockeras nervimpulserna 

mellan hjärna, muskler och hud. Detta gör att ett rörelse- och känselbortfall uppstår. 

Konsekvenser av ryggmärgsskador kan exempelvis vara förlamning, nedsatt muskelstyrka, 

nedsatt känsel och inkontinens (Kolar, Kingham, Novikova, Wiberg & Novikov, 2014). 

Beroende på vart skadan uppstår i ryggmärgen drabbas personen av olika förlamningar, se 

figur 1. 

 

 

Figur 1: Ryggmärgen och ryggmärgsskador (Wu Medical Center, 2013). 

 

Enligt Krueger och medarbetare (2013) är det vanligt att personer med ryggmärgsskador 

drabbas av fysiska följder, exempelvis att inte längre kunna styra över sin kropp och att inte 

kunna delta i aktiviteter som till exempel att självständigt sköta personlig hygien. Det 

framkommer även att de fysiska följderna av en ryggmärgsskada kan leda till depression, oro 

symtom samt dålig självkänsla.  
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Fler fysiska följder av en ryggmärgsskada kan bland annat vara svår smärtproblematik, 

pareser och kramper samt sexuella rubbningar. En av de komplikationer som kan uppkomma 

är sexuell dysfunktion, vilket betyder att män och kvinnor kan uppleva brister i den sexuella 

sfären. Vårdpersonal kommer ofta i kontakt med patienter som upplever dessa problem och i 

dessa fall är det mycket viktigt att respektera patienten och inte avböja från att tala om 

problemet med dem (Ricciard, Szabo & Poullos, 2007). Campos och medarbetare (2013) 

lägger fram ett förslag om att sjuksköterskor som ofta träffar dessa patienter borde utforma ett 

utbildningsprogram som inkluderar emotionell och sexuell information. Detta ses som 

nödvändigt då vårdpersonalen ska kunna hjälpa patienterna att återgå till ett så normalt liv 

som möjligt efter skadan. Det ska även leda till att personalen kan ta upp frågan på ett mer 

avdramatiserat sätt och att patienten inte ska känna oro inför att tala om problemet. 

 

Pyskosocialt kan patienten drabbas av depression och ångest, svårigheter med att hantera 

vardagen och vissa aktiviteter kan bli en svår utmaning (Lohne, Raknestangen, Mastad & 

Kjärstad, 2010). Den drabbade känner ofta motstridiga känslor såsom förtvivlan, hopp, 

optimism och besvikelse (Lohne & Severinsson, 2004).  Även andra studier visar att 

depression är vanligt förekommande hos patienter med ryggmärgsskador. Huang och 

medarbetare (2014) menar att ju mer negativ inställning patienterna har, desto större är risken 

att de utvecklar symptom på depression. Att ha mycket socialt stöd minskar risken för att 

patienterna ska drabbas av depression. 

 

Vården ska, enligt hälso-och sjukvårdslagen (SFS, 2006;493), bygga på respekt för patientens 

självbestämmande, detta stadgas i 2§. Vården ska utformas och utföras i samråd med 

patienten så långt det är möjligt. Goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska främjas och patientens behov av trygghet i vården och behandlingen 

ska också tillgodoses. De olika insatser som patienten har behov av ska samordnas på ett 

ändamålsenligt sätt.   

 

Draaistra och medarbetare (2012) menar att en viktig komponent för vårdgivaren i 

bemötandet under rehabiliteringen är att försöka förstå patientens upplevelse och uppfattning. 

Att som vårdpersonal dela med sig av sin kunskap samt att stödja effektiv kommunikation för 

att gynna en gemensam målsättning är av stor vikt. Enligt Shah och medarbetare (2013) måste 
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många patienter som drabbats av en ryggmärgsskada återhämta sig både fysiskt och psykiskt 

och sjukvården är en viktig del i denna återhämtningsperiod. Detta är något som kräver 

mycket stöd från vårdpersonal. Middleton och medarbetare (2014)  menar att 

ryggmärgsskadade patienters upplevelse av vården hänger samman med vårdgivarens 

engagemang. Patienternas känsla av psykisk stress och grad av välmående på en 

vårdavdelning i Australien har jämförts med hur väl personalen anpassar sig till utmaningen 

att vårda ryggmärgsskadade patienter. 

 

Ett flertal studier angående hur ryggmärgsskadade patienter upplever betydelsen av 

bemötande från vårdpersonal har gjorts världen över. Enligt Angel och medarbetare (2011) 

kräver rehabiliteringen mycket av patienterna, både fysiskt och psykiskt. I studien belyses att 

personalens attityd gentemot patienterna är en mycket viktig del i rehabiliteringen. Att patient 

och vårdpersonal är överens om hur vägen till målet ska se ut upplevs av patienterna vara lika 

viktigt som målet i sig. Patienterna i studierna upplevde det som positivt då vårdpersonalen lät 

patienten behålla kontrollen, göra så mycket de kunde själva samt att prioritera det patienten 

tyckte var viktigt. Vid tillfällen då patient och vårdgivare inte hade samma syn på mål och 

vägen dit visade studien att patienten kunde känna att denne blivit fråntagen personalens hjälp 

och kompetens vilket påverkade rehabiliteringen negativt. Sand och medarbetares (2006) 

studie visade att rak och ärlig information, delaktighet i planeringen av rehabiliteringen samt 

känslomässig stöttning var viktiga faktorer i rehabiliteringsprocessen efter en 

ryggmärgsskada. Konsekvenser som patienterna hade upplevt var känslan av sårbarhet, 

svårigheter att anpassa sig till en ny livssituation samt känslomässiga konsekvenser av skadan. 

 

Enligt Halldorsdottir (2008) är det viktigt för patienten att känna sig väl omhändertagen och 

trygg och att vårdpersonalen upplevs som professionella, omtänksamma och kompetenta. 

Detta kan göra att patientens upplevelse av vårdtiden förknippas med en känsla av trygghet, 

hälsa och välbefinnande. I Italien finns ett projekt med målsättningen att förbättra vården för 

patienter som drabbats av en ryggmärgsskada. Patienter som vårdats enligt projektets 

riktlinjer har intervjuats om hur de upplever vården samt bemötande av personal. De 

förväntningar patienterna har på rehabiliteringsvården spelar in på hur de upplever vården. 

Sjuksköterskor har en viktig roll i rehabiliteringen och upplevs vara de som tar hand om 

patienterna och som patienterna ofta skapar en nära relation till. Patienterna kände både 

tacksamhet och frustration över att få hjälp av sjuksköterskor med saker såsom daglig hygien 

och matning. Förväntningar, både från patienter och vårdpersonal, kan också påverka om 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Sand%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17042466
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patienten blir en passiv eller aktiv deltagare i sin vård. Detta är en viktig del att som 

vårdpersonal arbeta med att förbättra (Garrino et al., 2011).  

 

 1.1 Omvårdnadsteori 

Utgångspunkten för vårdvetenskapen finns beskrivna i centrala konsensusbegrepp. I Katie 

Erikssons omsorgsteori tas fyra konsensusbegrepp upp, vilka är miljö, människan, omvårdnad 

och hälsa. Hon syftar till att försöka identifiera vårdandets kärna samt att kartlägga vårdandets 

grundläggande egenskaper. Erikssons omsorgsteori bygger på tanken att omsorg ska vara en 

relation mellan jämnbördiga parter där målet ska vara att omvårdnaden ska stärka och stötta 

den naturliga omsorgen. I situationer där människan inte längre kan vårda sig själv och den 

naturliga omsorgen inte längre räcker till ska professionell omsorg, utfört av exempelvis 

vårdpersonal, kompensera och ersätta (Kristoffersen et al., 2008). 

 

Eriksson beskriver begreppet omsorg såsom att vårda någon ska innefatta ansa, leka och lära 

samt att fungera i tro, hopp och kärlek. Ansa innebär att sköta och vårda någon med omsorg. 

Eriksson anser att lekandet ska ses som en naturlig del i den professionella vården, då 

förmågan att leka visar på hälsa samt är något som kan hjälpa människor att uppnå hälsa. 

Lärande slutligen, kan ha olika mål och innehåll och syftar till att främja utveckling mot 

självständighet, mognad och självförverkligande, vilket Eriksson menar är en individuell 

mänsklig växtprocess. Alla dessa begrepp innefattas i vården och mötet mellan patient och 

vårdpersonal. 

 

Studien kommer framför allt behandla begreppet omvårdnad som innefattar det 

mellanmänskliga samspelet och interaktionen mellan patient och sjuksköterska. Omvårdnaden 

kan beskrivas som en interaktion där sjuksköterskans roll är att identifiera omvårdnadsbehov 

och stötta och hjälpa patienten på bästa sätt utifrån just dennes behov (Hall, 2012). Katie 

Eriksson menar att målet är att främja de hälsoprocesser hos patienten som tar emot vården. 

Vården har både ett förebyggande, behandlande och lindrande perspektiv vilket stämmer 

överens med kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Kristoffersen et al., 2008). Denna 

studie kommer att beröra bemötande, information och delaktighet och dessa platsar alla under 

begreppet omvårdnad.   
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1.2 Problemformulering 

Enligt Angel och medarbetare (2011) är det av stor vikt att personalen stöttar patienter med 

ryggmärgsskador samt att ett bra bemötande påverkar patientens vårdupplevelse positivt. På 

den studerade rehabiliteringsavdelningen i mellansverige har ingen tidigare kvalitativ studie 

gjorts angående hur patienter upplever bemötande, information eller delaktighet under 

vårdtiden. I och med detta finns det intresse av att studien genomförs för att resultatet kan 

användas i utvecklingen av omvårdnaden på avdelningen.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur patienter på en rehabiliteringsavdelning på ett sjukhus 

i mellansverige upplever personalens bemötande, förmåga att informera samt deras förmåga 

att göra patienter delaktiga i vården. 

 

2. METOD 

2.1 Design 

En kvalitativ deskriptiv design enligt Polit & Beck (2010). 

 

2.2 Urval 

Urvalet var ryggmärgsskadade patienter som vårdades eller tidigare hade vårdats på en 

rehabiliteringsavdelning på ett sjukhus i mellansverige. Inklusionskriterier var att patienterna 

skulle ha vårdats på avdelningen i minst en vecka samt vara över 18 år. Exklusionskriterier 

var personer som inte var svensktalande samt patienter med hjärnskada. Sex patienter i 

åldrarna 18-75 år tillfrågades och samtliga genomförde intervjun. Fyra av informanterna var 

kvinnor och två var män. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Kvalitativa enskilda intervjuer med öppna frågor har genomförts då detta enligt Polit och 

Beck (2010) är den metod som passar bäst då studien vill undersöka upplevelser av 

bemötande. Öppna frågor har använts med syftet att patienterna skulle kunna berätta fritt 

utifrån sina erfarenheter (Polit & Beck, 2010). En intervjuguide utarbetades utifrån studiens 

syfte, se bilaga 1. Individuella intervjuer genomfördes och spelades in. Informanter svarade på 

intervjufrågor vilka tidigare hade testats i en pilotintervju. Pilotintervjun gjordes på 
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avdelningen och då pilotintervjun ansågs lämplig kunde även information från denna 

användas i studien. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Tillstånd till att genomföra studien har givits av medicinskt ansvarig på avdelningen. 

Informanterna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval bland de patienter som under 

undersökningstillfället var inneliggande eller tidigare hade varit inneliggande på 

rehabiliteringsavdelningen. Informanterna som inte längre var inneliggande på avdelningen 

hade endast varit utskrivna i några veckor. Kontakt togs med avdelningschefen som i sin tur 

tillfrågade patienterna på avdelningen om de ville delta i studien. Patienter som inte längre 

vårdades på avdelningen tillfrågades genom telefonsamtal från avdelningschefen. Genom ett 

informationsbrev, som chefen på avdelningen delade ut, fick patienterna information om 

varför och hur denna studie görs, se bilaga 2. Före varje intervju informerades informanterna 

om studiens syfte samt att de när som helst kunde avbryta deltagandet. Intervjuerna 

genomfördes i ett avskilt rum på avdelningen och pågick ca 15-30 minuter. Efter det att 

intervjuerna var genomförda transkriberades intervjuerna. Därefter analyserades dem och ett 

resultat sammanställdes. 

 

2.5 Dataanalys 

Graneheim och Lundmans (2012) kvalitativa innehållsanalys med induktiv ansats har använts 

som inspiration i denna studie. Induktiv ansats innebär att slutsatser dras utifrån erfarenheter. 

Från de transkriberade texterna har meningsenheter identifierats. Dessa har kondenserats, 

abstraherats och sedan benämnts med koder. Koderna som framställdes delades upp i olika 

kategorier. Kategorierna sorterades in i intervjuguidens frågeområden, se tabell 1 (Graneheim 

& Lundman, 2012). 
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Tabell 1: Exempel på kvalitativ innehållsanalys. 

Meningsenhet Kondenserade 

meningsenhet 

Kod Kategori Frågeområde 

... den här… harmonin 

som den här avdelningen 

har, för den är speciell! 

De är otroliga! Man 

känner lugnet och man 

känner liksom att de har 

en väldig kamratskap när 

de jobbar också. 

Harmonin som den här 

avdelningen har är 

speciell. Man känner 

lugnet och att de har 

kamratskap när de 

jobbar. 

Harmoni. 

Lugn. 

Kamratskap. 

Professionella  

 

 

Bemötande 

 

 

… inte alltid jätteseriösa 

och det är lite roligt för 

det känns inte lika mycket 

som att man är på ett 

sjukhus. Istället för att de 

bara gör vad de ska… de 

är liksom lite som 

kompisar. 

Inte alltid jätteseriösa 

och det är roligt… De är 

liksom som kompisar. 

Inte alltid 

jätteseriösa... 

som 

kompisar.  

Omtänksamma 

 

 

2.6. Etiska överväganden 

Enligt (SFS, 2003:615) 12§ ska det inte innebära någon risk för individens säkerhet, intrång i 

dennes integritet eller hälsa i forskning som avser människor. Detta undveks genom att 

resultaten presenterades på en gruppnivå och därför kan ingen koppling ses till informanten. 

Citat från intervjun har presenterats i resultatet, något som informanterna blev informerade 

om. Det framgår inte i studien vilken informant som sagt vad. Vid intervjuerna kunde frågor 

ställas som kunde kännas obehagliga eller utlämnande att svara på. Dock förväntas resultatet 

av studien, i ett vidare förbättringsarbete, kunna bidra till bättre vård i framtiden för denna 

patientgrupp. Därför anses studiens nytta överväga möjliga nackdelar såsom att informanterna 

upplevde negativa känslor. Viktigt var att informanten kände sig trygg i intervjun och att 

denne besvarade frågorna på en nivå som passade just informanten.  Informanten fick när som 

helst ta paus eller helt avbryta intervjun. Allt insamlat material förvarades hos författarna på 

ett låst ställe och förstördes när resultatet och analysen hade sammanställts. Då detta är ett 

kandidatarbete och inte avsett för publikation kontaktades inte etiska kommittén. 
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3. RESULTAT 

Nedan redovisas resultatet. Det insamlade materialet resulterade i tio kategorier som 

sorterades in i tre frågeområden.  

Tabell 2: Översikt över kategorier och frågeområden. 

Kategorier Frågeområden 

Hjälpsamma 

Engagemang 

Omtänksamma 

Professionella 

Bemötande 

Bemötande 

Informerad Information 

Känner sig delaktig 

Uppmuntras till 

självständighet 

Uppmuntras till delaktighet 

Förbättringsförslag 

Delaktighet 

 

 

3.1 Bemötande 

3.1.1 Hjälpsamma 

I intervjuerna framkom det att flera av informanterna tyckte att personalen upplevdes som 

mycket trevliga i sitt bemötande gentemot patienterna. Det framkom att personalen alltid 

gjorde det de kunde för att hjälpa till.  

”Personalen är glada och hjälper en som man vill.” 

                                             (Informant 1) 

 

3.1.2 Engagemang 

Informanterna berättade med stor inlevelse att personalen på avdelningen var väldigt trevliga.  

De berättade också att personalen var engagerade och duktiga på att aktivera patienterna för 

att få dem att trivas. Informanterna ansåg att personalen tagit sig tid till dem utan att vara 

stressade.  

”De är jättebra allihopa hittills… jättetrevligt. Om det var i söndags så kollade vi alla på 

film, kul med lite aktiviteter och så…” 

(Informant 2) 
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Något som beskrevs var att några i personalgruppen på avdelningen hade upplevts som 

överdrivet engagerade och att det kunde bli lite för mycket ibland. 

“Sen kanske en del, nån kanske är sådär väldigt hurtig och lite för mycket nästan. Ja jag vet 

inte… Men det är nån sådär som man kanske tänker.” 

(Informant 3) 

 

3.1.3 Omtänksamma 

Flera av informanterna beskrev hur omtänksamma vårdpersonalen hade varit under deras tid 

på avdelningen. Informanterna berättade att personalen ofta kom in på patientsalen och 

frågade hur det var med dem. De såg också alltid till att alla patienter kom ut i matsalen vid 

måltiderna.  

” … det första de gjorde med mig, det var att ta mig ur sängen, sätta mig i en duschstol och 

tvätta mig och duscha mig, det har jag inte gjort på tio dagar då. Och bara den omtanken 

som man får från start, man känner sig som en ny människa, man känner att man mår gott att 

få krypa ner i nya lakan och så.” 

(Informant 4) 

 

I stunder då den fysiska smärtan var jobbig beskrev en av informanterna hur omtänksamma 

personalen på avdelningen varit. De kunde komma in och smeka informanten på kinden och 

visa sin omtanke genom att bara finnas där. Likaså framkom det att personalen ibland kunde 

ta ett steg ifrån den seriösa yrkesrollen för att kännas mer som en kompis vilket var mycket 

uppskattat. 

”… inte alltid jätteseriösa och det är lite roligt för det känns inte lika mycket som att man är 

på ett sjukhus. Istället för att de bara gör vad de ska… de är liksom lite som kompisar.” 

(Informant 1) 

 

3.1.4 Professionella 

Professionella och respektfulla var ord som beskrev personalen på avdelningen. 

Informanterna tyckte att det viktigaste i vårdpersonalens bemötande var att man som patient 

blev behandlad som en person. 

 

Att avdelningen hade en speciell harmoni och att personalen var speciellt duktiga på att skapa 

den stämningen var något som informanterna beskrev. De upplevde att det fanns ett lugn på 

avdelningen och att personalen hade ett bra kamratskap när de arbetade. 
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”… var väldigt proffsiga där, trevliga och respektfulla, och väldigt bra, och det var ju alla.”  

(Informant 3) 

 

3.1.5 Bemötande 

Informanterna beskrev personalen som trevliga, hjälpsamma och vänliga. En av 

informanterna berättade om en patient som tidigare legat på en annan avdelning som hade 

beskrivit att bemötandet på denna avdelning var fantastiskt i jämförelse med den andra 

avdelningen. Personalen beskrevs som lugna och familjära och att det märktes att personalen 

trivdes och hade det bra tillsammans. 

”… när man ser att personalen har det bra och trivs tillsammans… då finns det inget negativt 

utan det är bara positivt.” 

(Informant 2) 

 

Dock berättade informanterna om de tunga dagarna som ibland kunde komma. De beskrev att 

personalen på avdelningen då fortsatte att komma med uppmuntrande ord utan att ge upp. 

“Men sen finns det dagar då man känner att nu vill jag inte bli uppmuntrad, men just det där 

att de muntrar upp en hela tiden…” 

(Informant 4) 

 

3.2 Information 

3.2.1 Informerad 

Informanterna ansåg att all personal var duktiga på att ge information. De ansåg att 

informationen de hade fått om skadan var mycket bra. Något som också framkom var att 

informanterna ibland hade fått information redan innan ankomsten till avdelningen. 

”Alltså de talar ju om “det här ska vi göra nu därför det har hänt”, så var det ju, det tyckte 

jag var bra.” 

(Informant 3) 

 

Informanterna berättade dock att det fanns en brist gällande informationen vilket kunde bero 

på den stora omsättningen av personal som fanns på avdelningen. Många gånger kunde 

informanterna känna att informationen inte kom fram eller att denne behövde upprepa flera 

saker många gånger. 
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”Det negativa är att, i och med att det är omsättning, så blir det så att informations-

överföring glappar ibland.” 

(Informant 6) 

 

Att våga vända sig till olika personalstyrkor var inget hinder. Informanterna upplevde att de 

fick lika bra svar från sjuksköterskor som från sjukgymnaster. Något som även upplevdes som 

mycket positivt av informanterna var att få informationen både muntligt och skriftligt. 

Informanterna berättade att det ibland var svårt att minnas all information som de fått muntligt 

från personalen, därför var det till stor nytta att även få informationen skriftligt. De berättade 

att det var svårt att ta in all information i början då allting var så nytt och att det då vore skönt 

att få information vid flera tillfällen och mindre mängd varje gång, eller att vid flertal tillfällen 

upprepa informationen som gavs från början, detta gällde främst information om skadan. 

” … läkarna har skrivit ut ett papper åt mig och talat om, liksom dag för dag, vad som har 

hänt. Så att, det är jag rätt så informerad om.” 

(Informant 5) 

 

Alla var dock inte enbart nöjda. Det kunde gälla informationen om de mer vardagliga sakerna 

på avdelningen.  

”Ingen personal hade synts till och så där och då tycker jag att det hade varit läge att de hade 

informerat oss om att maten var sen.” 

(Informant 2) 

 

Det framkom att kommunikationen mellan de olika yrkesgrupperna måste vara bra för att alla 

ska få samma information. Informanterna kunde ibland uppleva att de fick upprepa sig ett 

flertal gånger, istället för att personalen kunde kommunicera med varandra. Dock ansåg 

informanterna att kommunikationen fungerade bra på avdelningen och att det främst var andra 

avdelningar som borde tänka på detta. 

 

Informanterna berättade att de själva kunde ta reda på information om skadan.  

”Det har jag tagit reda på själv och fått information och så, så det har jag sett till att få reda 

på, den informationen.” 

(Informant 2) 
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3.3 Delaktighet 

3.3.1 Känner sig delaktig 

Under intervjuerna berättade informanterna att de i hög grad kände sig delaktiga i sin vård. 

Informanterna fick vara med och bestämma sina träningstider och vilka olika aktiviteter 

dagarna skulle innehålla. De beskrev också sin delaktighet såsom att de hade ett antal mål 

som skulle uppfyllas under veckorna de vårdades på avdelningen. Målen hade diskuterats i ett 

team där patienten, anhöriga samt flera olika yrkesgrupper ingick. Informanterna upplevde sig 

som automatiskt delaktiga i och med att de som patienter strävade mot att hjälpa sig själva att 

bli bättre och bättre för var dag som gick. 

 

Det upplevdes som positivt av informanterna att vara delaktiga i aktiviteter hela dagarna på 

avdelningen. Aktiviteterna kunde vara sjukgymnastik, egen träning eller arbetsterapi. Det 

framkom även att informanterna försökte klara sysslor och aktiviteter så självständigt som 

möjligt.  

“… försöker klara saker själv som man inte kan, eller man behöver hjälp men ju mer man 

försöker, så, kan man… mer och mer själv, då är man ju delaktig, så det… ja, jag tycker att 

det är väl bra som det har varit.” 

(Informant 3) 

 

3.3.2 Uppmuntras till självständighet 

Informanterna betonade vikten av att uppmuntras av personalen till självständighet. De 

beskrev det som hjälpsamt från personalens sida och att de vågade lita mer på sig själva och ta 

nya steg i sin utveckling. Informanterna menade att personalen ställde upp för alla patienter 

och om de ville ha hjälp så fick de det.  

”Och personalen säger, “åh vad fin du är idag”, de la märke till saker och ting. Lika så när 

jag började måla mig med mascara och grejer då såg de ju också… och när man blir lite 

uppmuntrad då blir det ändå mer och ändå mera.” 

(Informant 4) 

 

”Ja de försöker pusha mig och det vill jag gärna. Jag vill gärna försöka klara det jag kan 

klara själv. Och kan jag inte så får jag hjälp, så är det.” 

(Informant 5) 
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3.3.3 Uppmuntras till delaktighet 

Informanterna ansåg att rehabiliteringsplanerna som avdelningen jobbade med fungerade 

mycket bra och att det var ett bra sätt för patienterna att vara delaktiga i sin vård. När 

rehabiliteringsplanerna utarbetades deltog patienter, anhöriga samt vårdpersonal.  

“… då pratar man ju allihopa och då får mina anhöriga vara med också om de vill så det är 

ju också jättebra, det tycker jag faktiskt… och det känns tryggt för dem… “ 

(Informant 4) 

 

Något som framkom var att det alltid fanns en diskussion mellan patient och vårdpersonal. 

Informanterna menade att det var tydligt vilka roller varje person hade. Detta gjorde att 

informanterna lättare och bättre kunde vara delaktig i sin vård. 

“Där finns en diskussion, om vem som ska… ja… är det dom eller jag som ska ha ansvaret. 

Så det finns i alla fall en diskussion.” 

(Informant 6) 

 

Informanterna upplevde att personalen på avdelningen ibland kunde vara jobbiga och 

upprepade gånger påtala att informanten borde utföra vissa saker. De kunde vara väldigt 

pådrivande och uppmuntra till att försöka själv. Det upplevdes som övervägande positivt men 

att det också kunde kännas tröttsamt i stunder då orken tog slut. Då hade det uppskattats att få 

hjälp istället. 

 

“… det var också en tjej som var väldigt “jamen X, försök själv, du kan, du kan!” och det är 

ju också väldigt bra! Samtidigt som man känner när man är trött och sådär och behöver hjälp 

då, då orkar man inte försöka mer, men det funkar ju så.” 

(Informant 3) 

 

3.3.4 Förbättringsförslag 

Samtliga av informanterna ansåg att delaktigheten upplevdes som god, dock var det några av 

informanterna som ansåg att viss förbättring kunde ske inom området. Informanterna ansåg att 

träningarna började för tidigt då de inte kände sig utvilade. Informanterna förstod vikten av att 

börja tidigt och att hinna med dagens schema. 

”… alltså jag är inte med och bestämmer schemat. Men jag kan ju önska. Men jag tycker 

fortfarande att jag börjar för tidigt.” 

(Informant 1) 
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Informanterna skulle gärna se att patienterna på avdelningen hade mer gemenskap. Att de 

tillsammans skulle kunna hitta på aktiviteter, så som att spela spel vid kvällsfikat. 

Informanterna påpekade att många patienter på avdelningen var pigga, de flesta borde kunna 

umgås mer istället för att sitta inne på sina rum. Det framkom att informanterna upplevde att 

det inte fanns så mycket att vara delaktiga i och tyckte därför att mer delaktighet skulle vara 

positivt. Dock menade de att detta handlade om delaktigheten på avdelningen och inte om 

delaktigheten i sin egen vård. 

 

Något som också framkom var att personalen på avdelningen borde skapa mer dialog med 

informanterna. Detta kunde gälla vilka professioner som informanterna skulle träffa och 

varför. Informanterna upplevde till exempel möte med psykolog som onödigt om inte behovet 

fanns. De menade att alla patienter har olika behov av att tala med en psykolog och att 

personalen borde samtala med patienterna innan de bokade tid. 

”… det är det enda som jag har att säga det är att det bara skrivs in på schemat, där ute, 

psykolog. Och då tycker jag att eh, om jag har något att bubbla ur mig så kommer man 

överens om att går det bra att du… men tyvärr så står det bara helt plötsligt P… ” 

(Informant 4) 

 

Vissa beslut kunde vara svåra att själv ta ställning till. Det kunde handla om medicinska 

beslut som informanterna inte ansåg sig ha rätt kompetens till och därför kunde bli irriterad 

över att själv behöva bestämma.  

”Någon gång är det lite irriterande att de har lämnat val till mig som jag uppfattar det som 

rent medicinska frågeställningar… jag tycker att det är faktiskt inte upp till mig att bestämma 

i det fallet. Det får ni göra efter er kompetens för jag har den inte.” 

(Informant 6) 

 

4. DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka hur patienter på en rehabiliteringsavdelning upplevde 

personalens bemötande, förmåga att informera samt deras förmåga att göra patienter delaktiga 

i vården.  Sex patienter på en rehabiliteringsavdelning i mellansverige intervjuades och 

materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen av materialet presenterades 
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under frågeområdena: bemötande, information och delaktighet. Under frågeområdet 

bemötande framkom följande kategorier; hjälpsamma, engagemang, omtänksamma, 

professionella och bemötande. Frågeområdet information mynnade ut i kategorierna 

informerad. Kategorierna som skapades under frågområdet delaktighet var; känner sig 

delaktig, uppmuntras till självständighet, uppmuntras till delaktighet och förbättringsförslag. 

 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Bemötande 

Samtliga informanter var nöjda med personalens bemötande på avdelningen. Detta tack vare 

att personalen var trevliga, glada och alltid gjorde det de kunde för att hjälpa patienterna. Att 

personalen var engagerade samt duktiga på att aktivera patienterna var också något som var 

viktigt. Litteraturen pekar på att personalens attityd gentemot patienterna är av stor vikt för att 

rehabiliteringen ska bli så bra som möjligt samt att personalens bemötande har stor inverkan 

på hur patienterna uppfattar sin vårdtid (Angel et al, 2011). Middleton och medarbetare 

(2014) menade att patienternas upplevelse av vården och vårdpersonalens bemötande är starkt 

sammankopplat med hur engagerade vårdpersonalen är i sitt arbete. Vidare ansåg de att om 

personalen anpassar sig till den utmaning det är att vårda patienter med ryggmärgsskador kan 

detta i stor grad påverka patienternas känsla av välmående och psykisk stress. Informanterna 

berättade att det var mycket uppskattat att personalen tog sig tid och verkligen engagerade sig 

i varje patient. Dock framkom det också att detta inte enbart var positivt. Personalen kunde 

ibland upplevas som för engagerade, vilket kunde uppfattas som att det blev för mycket för 

patienten. Det är viktigt att som personal engagera sig i patienterna men att ibland backa 

tillbaka och låta patienten själv bestämma. 

 

Depression var enligt Huang och medarbetare (2014) en vanlig följd av ryggmärgsskador. 

Något som kan motverka detta är att patienten har ett starkt socialt stöd. Studiens resultat 

visade genomgående att informanterna tyckte att vårdpersonalen på avdelningen är stöttande 

och hjälpsamma i sitt bemötande och att det hjälpt dem framåt i sin rehabilitering.  

 

Litteraturen beskrev att omtänksamhet är en faktor som för patienterna är viktig. Att som 

patient känna sig omhändertagen och trygg ger hälsa och välbefinnande (Halldorsdottir, 

2008). Sand och medarbetare (2006) beskrev att känslomässig stöttning är av stor vikt i 

rehabiliteringsprocessen efter en ryggmärgsskada. Omtänksamma var ett ord som även 

beskrev vårdpersonalen på avdelningen. Informanterna berättar om hur omsorgsfulla och 
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hjälpsamma personalen upplevdes som och att de redan från första stund blev väl 

omhändertagna samt hur viktigt detta var för att de skulle känna sig välkomna. Personalen 

beskrevs också som mycket stöttande i svåra stunder och att de var duktiga på att bara finnas 

där. 

 

Det framkommer i studien att det är viktigt, att som vårdpersonal, vara professionell och 

respektfull. Detta stämmer överens med Halldorsdottirs (2008) artikel där resultatet visade att 

patienterna tyckte vården var bättre ju mer professionella och kompetenta vårdpersonalen var. 

Halldorsdottir (2008) menade också att det var viktigt att vårdpersonalen hjälpte patienterna 

på rätt sätt. Som personal är det viktigt att tänka på att patienten kan uppleva det både som 

positivt och negativt att få hjälp med sysslor såsom daglig hygien. Patienten kan känna både 

tacksamhet och frustration i dessa situationer och det är viktigt att som vårdpersonal kunna 

agera professionellt.  

 

Uppmuntran var också något som ansågs vara en viktig faktor i rehabiliteringsprocessen. 

Angel och medarbetare (2011) menade att det var viktigt att personal och patient hade samma 

syn på vilka målen var och hur de skulle uppnås. Det är viktigt att personal och patient är 

överens om detta för att personalen ska kunna motivera och uppmuntra på ett nyanserat sätt. 

 

4.1.2 Information 

Sand och medarbetares (2006) resultat visade att rak och ärlig information till patienter med 

en ryggmärgsskada var en viktig faktor i deras rehabilitering. Detta framkom även i denna 

studie som beskrev att informanterna alltid fick information av vårdpersonalen om vilka 

undersökningar eller behandlingar som skulle genomföras. Vårdpersonalen var ärlig med att 

berätta varför undersökningen eller behandlingen skulle genomföras, exempelvis kunde 

personalen visa röntgenbilder för patienten vilket gjorde det lättare att förstå. Det handlar 

även om att som patient själv ta eget ansvar genom att ta reda på information, vilket en av 

informanterna upplyste om. 

 

Något som också framkom var att flertalet av informanterna beskrev att de kunde tala med 

alla yrkeskategorier angående sin skada och komplikationer. Detta stämmer överens med vad 

Ricciard och medarbetare (2007) ansåg, att det var mycket viktigt som patient att få samtala 

med vårdpersonal om de komplikationer som kan drabba ryggmärgsskadade. De menade 
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också att det var viktigt att vårdpersonal respekterade patienten och inte avböjde att tala om 

problemen. Det är av stor vikt för patienterna att få samtala med olika yrkeskategorier 

angående komplikationer och att de olika yrkeskategorierna vågar samtala om problemen som 

kan uppstå. Det är viktigt att vårdpersonal visar patienterna respekt då de är i en utsatt 

situation. 

 

4.1.3 Delaktighet  

Det är viktigt att vårdpersonal och patient är överens om vilka mål som ska uppnås (Angel et 

al. 2011). I resultatet beskrevs att patient och vårdpersonal alltid hade en dialog. Det fanns 

alltid en diskussion om vem som ansvarade för de olika delarna i patientens vård. Detta var 

något som upplevdes positivt för delaktighet i sin egen vård.  

 

Personalen kunde ibland upplevas som jobbiga då de upprepade gånger försökte förmå 

informanterna att utföra saker på egen hand. Detta kunde upplevas som tröttsamt då orken inte 

alltid fanns. Att känna sig trött och inte orka, medan vårdpersonalen uppmanade till 

självständighet och delaktighet, kunde leda till negativa tankar och en känsla av 

otillräcklighet. Detta bör undvikas då den negativa inställningen hos patienten kan leda till att 

denne utvecklar symtom på depression (Haung., et al. 2014).  

 

Lohne och medarbetare (2004) beskrev att aktiviteter och svårigheter i att hantera vardagen 

kunde bli en utmaning för patienter som drabbats av en ryggmärgsskada. Detta stämde bra 

överens med hur informanterna upplevde situationen. De menade att vårdpersonalen på 

avdelningen var till stor hjälp för dem att våga ta nya steg i utvecklingen. Personalen fick 

informanterna att våga lita på sig själva. De beskrev även att deltagandet i aktiviteter så som 

sjukgymnastik, arbetsterapi och egen träning gjorde att utvecklingen att klara sig självständigt 

ökade.  

 

Det framkom också att informanterna var mycket nöjda med delaktigheten i sin vård. Att vara 

med och bestämma träningstider och lägga upp hur dagen skulle se ut var beslut som de fick 

vara med och påverka. Att framföra sina egna åsikter till vårdpersonalen gjorde att 

informanterna kände sig automatiskt delaktiga i vården. Patienter och anhöriga fick delta i 

rehabiliteringsplaneringen, vilket upplevdes som mycket positivt. Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 2006;493) ska vården utformas i samråd med patienten så långt som 

möjligt. Patientens behov av trygghet i vården och behandlingen ska främjas och tillgodoses. 
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Hälso-och sjukvårdslagen (SFS,2006;493) tar även upp att de olika insatser som patienten har 

behov av bör samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Det fanns vissa brister på avdelningen, 

exempelvis ansåg några av informanterna att mötet med psykolog inte var relevant för vidare 

utveckling i rehabiliteringen. Informanterna uttryckte ett förbättringsförslag vilket var att 

patienterna inte skulle behöva ta medicinska beslut, då denne ansåg att personlen var mer 

kompetenta gällande detta. Det är viktigt att personalen lyssnar på patientens individuella 

behov. Sammanfattningsvis visade resultatet att informanterna huvudsakligen var nöjda med 

bemötande, information och delaktighet från personalen på avdelningen. 

  

Studiens resultat visade att bemötandet från vårdpersonalen var en viktig del i 

rehabiliteringsprocessen. Även information och uppmuntran till delaktighet i egen vård ska 

främjas. Denna studie visar i enlighet med Katie Erikssons omsorgsteori att sjuksköterskan 

bör stötta och finnas där, anpassat till patientens individuella behov. Sjuksköterskan ska 

identifiera patientens behov av omvårdnad och sträva efter att vården ska förebygga, behandla 

och lindra. 

 

4.2 Metoddiskussion 

4.2.1 Överförbarhet  

En noggrann beskrivning av studiens alla steg finns i metoden för att öka möjligheten till 

överförbarhet. I metoden beskrivs urval, informanterna, hur datainsamlingen gått till samt hur 

analysen har genomförts. Då studiens syfte är att beskriva patienters upplevelser valdes en 

kvalitativ analysmetod. Längre samtal med ett mindre antal informanter föredrogs framför 

exempelvis enkäter med ett större antal informanter då detta ansågs passa studiens syfte 

bättre.  

 

4.2.2 Giltighet 

Studiens inklusionskriterier finns beskrivna i metoden och valdes eftersom informanterna då 

lättare skulle kunna besvara frågorna som ställdes angående personalens bemötande, 

information och delaktighet. De hade då hunnit skapat sig en relevant bild av avdelningens 

personal vilket stärker studiens giltighet. Fördelningen på kön mellan informanterna blev 

ojämn, där två informanter var män medan resterande fyra var kvinnor. Då avdelningen, där 

informanterna vårdades eller tidigare vårdats, hade få vårdplatser blev antalet informanter 

färre än förväntat. Trots detta anser författarna att resultatet troligtvis inte hade blivit 
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annorlunda med ett större antal informanter. Mättnad upplevdes redan vid intervju nummer 

fyra, detta märktes i och med att återkommande svar uppgavs under alla intervjuer. Att 

studien hade ett litet antal informanter kan anses vara en svaghet då mer information hade 

kunnat framkomma med ett större antal informanter. Alla informanter fick samma 

intervjufrågor under likartade förhållande. Detta för att få struktur på samtalen samt för att ge 

alla informanter samma förutsättningar. Öppna frågor formulerades för att ge möjlighet till 

informanterna att själva reflektera över sin upplevelse av vårdtiden på 

rehabiliteringsavdelningen.  

 

4.2.3 Trovärdighet 

Båda författarna var närvarande vid de flesta intervjutillfällena. Den ena av författarna satt 

bredvid och antecknade för att komplettera ljudupptagningen. Alla intervjuer avlyssnades och 

transkriberades separat och båda författarna har läst igenom materialet ett flertal gånger. 

Under analysprocessen har båda författarna närvarat och tillsammans reflekterat och 

diskuterat hur resultatet kunnat tolkas. En kvalitativ analysmetod bygger på människors egna 

upplevelser och berättelser vilket kan resultera i att berättelserna tolkas på olika sätt. Detta 

försökte författarna undvika då de upprepade gånger analyserade resultatet tillsammans för att 

klargöra att materialet tolkats lika. Detta anses stärka studiens trovärdighet. Då författarna inte 

hade någon tidigare erfarenhet av rehabiliteringsavdelningen anses inte deras förförståelse ha 

påverkat resultatet.  

 

4.2.4 Svagheter i arbetet 

Något som kan anses som en svaghet i arbetet är att Graneheim och Lundmans (2012) 

kvalitativa analysmetod har försökts följas. Dock har detta inte lyckats helt då författarna 

redan innan studiens påbörjan hade kommit fram till tre frågeområden. Författarna var också 

ovana intervjuare och lyckades därför inte få några uttömmande intervjuer. Något som i 

efterhand också kan anses om en svaghet var att två av frågorna, i frågeformuläret angående 

bemötande, kunde tolkades som samma fråga av informanterna. Informanterna svarade 

liknande på båda frågorna vilket författarna inte hade förutsätt. Författarna fick då ställa extra 

följdfrågor för att olika svar skulle utformas. Detta kunde ha undvikits om författarna tidigare 

ändrat utformningen på frågorna eller tagit bort den ena frågan.  
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4.2.5 Etiska resonemang 

De etiska riktlinjer som studien strävar efter uppnåddes, både under datainsamlingen, under 

skrivprocessen samt efteråt. Informanterna informerades om att deltagandet var konfidentiellt, 

att författarna behandlade materialet konfidentiellt och att de kunde avbryta deltagandet när 

helst de ville. Intervjuerna genomfördes i enskilt rum för att säkerställa att informanterna 

skulle känna trygghet och lojalitet.  

 

4.2.6 Förslag till vidare forskning 

Då denna studie endast undersöker en avdelning på ett sjukhus i mellansverige kan det vara 

till stor betydelse att undersöka fler avdelningar på andra sjukhus i Sverige, då eventuella 

likheter och skillnader kan upptäckas. Vidare forskning inom ämnet kan också vara 

betydelsefullt då detta är en utsatt patientgrupp. 

 

4.3 Slutsats 

Denna studie visar att bemötande, information och delaktighet är viktiga delar vid 

omvårdnaden av patienterna. Det framkom också att personalen på avdelningen upplevdes 

som omtänksamma, engagerade, hjälpsamma och professionella. Vårdpersonalen informerade 

på ett relevant sätt och gjorde patienterna delaktiga i sin egen vård. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Hur länge har du vårdats på avdelningen? 

Hur fick du din skada? 

 

Hur skulle du beskriva ett gott bemötande? 

Vad känns viktigt för dig gällande vårdpersonalens bemötande? 

(Tycker du att personalen på avdelningen har levt upp till detta?) 

 

Vad har varit positivt med personalens bemötande på denna avdelning? 

Vad har varit negativt med personalens bemötande på denna avdelning? 

 

Hur tycker du att du har blivit informerad… 

- Om skadan? 

- Om behandlingar/undersökningar? 

- Om rehabiliteringen? 

- Om framtiden? 

 

På vilket sätt är/var du delaktig i din vård? 

På vilket sätt upplever du att personalen gör/gjorde dig delaktig i vården? 

Hur skulle du vilja vara/ velat vara delaktig i din vård? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Bilaga 2. Informationsbrev 

 

 

Hej!  

Till Dig som är eller har varit inneliggande patient på spinalskadeavdelningen 85C.  

Vi är två studenter som läser sista terminen på Sjuksköterskeprogrammet på Uppsala 

universitetet.  Vi ska genomföra en vetenskaplig studie som skall ligga till grund för vår C-

uppsats.  Studiens syfte är att undersöka hur patienter på en spinalskadeavdelning upplever 

personalens bemötande, förmåga att informera samt deras förmåga att göra patienter delaktiga 

i vården. 

Genom intervjuer kommer data att samlas in, intervjuerna kommer uppskattningsvis ta cirka 

20-30 minuter. Med hjälp av ljudupptagning kommer intervjuerna att spelas in. Intervjuerna 

kommer att äga rum antingen på avdelningen eller på en plats som passar Dig.  

Det är helt frivilligt att delta i vår studie och Du kan närsomhelst välja att avbryta deltagandet. 

All information som vi samlar in kommer att sammanställas och redovisas konfidentiellt, Du 

kommer alltså vara anonym.  Materialet som vi samlar in kommer endast att användas i vår 

studie och därefter förstöras.  

Efter det att Du har gett samtycke om deltagande i studien kommer vi att kontakta Dig genom 

avdelningschefen på avdelningen. Därefter kommer vi att boka in en tid som passar Dig för 

intervju. 

Om Du har några frågor, kontakta oss gärna!  

Med vänliga hälsningar 

Malin Dahl    Sofia Sunnanängs 

Sjuksköterskestudent termin 6  Sjuksköterskestudent termin 6 

mmalin@hotmail.com   sofiasunnanangs@hotmail.com 

0737147928    0737620984 

 

 

Handledare: 

Ann Lögde 

Univ.adj. vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet 

ann.logde@pubcare.uu 


