
 
 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

Att arbeta som patientrepresentant inom RCC 

                                   -Uppsala Örebro-regionen 
 

 

 

 

Författare:    Handledare: 

Hanna Eriksson   Anna Henriksson 

Jennie Jansson                                                   

                                                                           Examinator:           

                                                                           Cecilia Arving        

 

Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp  

HT 2014 



 1 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

Sammanfattning    3 

Abstract     4 

Bakgrund     5 

- Patientmedverkan                                                                    5 

- Lagar och ramverk    5      

- Tidigare forskning    6 

- Regionalt Cancercentrum   7 

- Patientråd och vårdprogramgrupper  7 

- Sjuksköterskans yrkesetik   8 

- Kontaktsjuksköterska                                                              8 

- Den vårdvetenskapliga kontexten  9  

Problemformulering    9 

- Syfte     9  

Metod     10 

- Design    10 

- Urval     10 

- Datainsamlingsmetod   10 

- Tillvägagångssätt    11 

- Forskningsetiska överväganden    11 

- Bearbetning och analys   12 

Resultat     14 

- Patienföreträde    14 

- Erfarenheter av vården   17  

Diskussion      20 

- Sammanfattning                                                                      20 

- Resultatdiskussion                         21  

- Metoddiskussion    24 

- Slutsats    27 

Referenser     28                                                                                            

Bilagor 

- Bilaga 1. Informationsbrev 1. 



 2 

- Bilaga 2. Informationsbrev 2.  

- Bilaga 3. Intervjuguide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Patientcentrerad vård innebär att varje patient ses som en individ istället för en 

diagnos och fokuserar på dennes resurser istället för behov samt att patienten ska vara 

delaktig i vårdprocessen. RCC - Regionalt cancercentrum verkar för att förbättra och stärka 

patienternas inflytande och ställning inom cancervården genom patientrepresentation i 

patientråd och vårdprogramgrupper där patientens upplevelser, kunskap och åsikter kring 

cancervården tas till vara på. Enligt tidigare forskning inom området är kunskapen allt för 

begränsad för att kunna kartlägga betydelsen. 

 

Syfte: Studien syftar till att ur ett patientperspektiv undersöka patientrepresentanternas 

upplevelser och åsikter om deras arbete i vårdprogramgrupperna och patientrådet i Uppsala 

Örebro-regionen.   

 

Metod: Åtta patientrepresentanter från RCC:s vårdprogramgrupper och patientråd 

intervjuades enligt en semi-konstrukturerad intervjuguide. Därefter gjordes en innehållsanalys 

enligt Lundman och Hällgren-Graneheim.  

 

Resultat: Ur intervjuerna erhölls två kategorier; patientföreträde och erfarenheter av vården. 

Ur dessa identifierades sex subkategorier. Patientrepresentanterna var överlag nöjda med det 

bemötande de fått inom såväl inom vårdprogramgrupperna och patientrådet. Samtliga var 

positiva till sitt arbete dock fanns en osäkerhet huruvida de påverkade och medverkande till 

en förändring av vården eller om deras roll enbart hade funktion som alibi. Forskningen inom 

området är sparsam och det finns svårigheter att mäta resultaten av patientmedverkan.  

 

Slutsats: Enligt studien upplever patientrepresentanterna sin roll, sitt arbete och bemötande 

från professionen som positivt dock fanns en osäkerhet om hur stor inverkan på vården de 

hade. För att slutsatsen av studien ska kunna generaliseras krävs dock en större studie som 

omfattar samtliga patientrepresentanter inom RCC.  

 

Nyckelord: kvalitativ studie, patientmedverkan, cancer, omvårdnad 
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ABSTRACT 

 

Background: Patient-centered care means that each patient is seen as an individual rather 

than a diagnosis and focus on the patient's resources instead of needs, and should be involved 

in the care process. RCC - Regional cancer center works to enhance patient empowerment and 

status in cancer care by patient representation in patient council care programs and groups, in 

which the patient´s experiences, knowledge and opinions about cancer care is being utilized. 

According to previous research, there is currently not enough evidence to identify the 

importance of patient involvement in health care. 

 

Aim: The study aimed to explore patient representatives' experiences and opinions of their 

work in care programs and patient council of Uppsala Örebro region from a patient 

perspective. 

 

Method: Eight patient representatives of the RCC's program of care groups and patient 

council were interviewed according to a semi-constructed interview guide. A content analysis 

by Lundman and Hällgren-Graneheim was used.  

 

Results: From the interviews two categories were obtained; patient representation and 

experience of care. From these categories six subcategories were identified. The informants 

were generally satisfied with their treatment. All respondents were positive about their work, 

however, there is uncertainty whether their work lead to changes in the health care. 

 

Conclusion: The finding of this study, suggests that patients' representatives perceive their 

role, work and attitude as positive. For the results of the study to be able to generalize, a larger 

study that includes all patient representatives in RCC is required. 

 

Keywords: qualitative study, patient involvement, cancer, care 
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BAKGRUND 

 

Patientmedverkan 

 

Det finns ingen egentlig definition på begreppet patientmedverkan (Sveriges kommuner och 

landsting, i.d.) och idag finns flera olika benämningar på detta som t.ex. patientfokuserad och 

patientcentrerad vård. Världshälsoorganisationen, WHO, definierar patientcentrerad vård som 

”care that is focused and organized around the health needs and expectations of people and 

communities rather than on diseases” (WHO, 2014). Patientmedverkan eller patientcentrerad 

vård syftar till att se varje patient som en individ istället för en sjukdom eller ett tillstånd, samt 

att fokusera på patientens egna resurser istället för behov. Patienten ska inkluderas och vara 

delaktig i planeringen av sin vård (Lindberg, Kreuter, Taft & Person, 2013). Relationen 

mellan patient och vårdpersonal ska eftersträva att baseras på ett partnerskap, där 

utgångspunkten är patientens sjukberättelse (Vårdhandboken, 2014; Dudas, Olsson, Wolf, 

Swedberg, Taft, Schaufelberger & Ekman, 2012).  

 

Lagar och ramverk 

 

All vård som bedrivs i Sverige omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (Vårdhandboken, 

2013). Målet med HSL är enligt § 2 att patienten ska få en god vård och att vården ska 

erbjudas alla människor på samma villkor (SFS, 1982:763). Vidare beskriver HSL i § 2a att 

hälso- och sjukvården ska sörja för att patientens behov av kontinuitet och säkerhet 

tillgodoses, samt i § 2b patientens rätt att ta del av sin egen vård och själv bestämma 

vårdgivare och utförare (SFS, 1982:763). Den 12 juni 2014 antog riksdagen en ny patientlag 

även denna i syfte att stärka patientens roll och tydliggöra vikten av integritet, autonomi och 

delaktighet (Sveriges kommuner och landsting, 2014). 

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL), har arbetat fram ett ramverk för patientmedverkan 

där en helhetssyn och struktur över arbetet presenterats (SKL, 2014). Syftet med 

patientmedverkan är att stärka patientens ställning inom hälso- och sjukvården genom att 

involvera patienten i utvecklingsprocessen av vården. Patientmedverkan är en viktig del av 

patientsäkerhetsarbetet t.ex. genom att patienten själv är delaktig i sin egen behandling, 

rehabilitering och omvårdnad. Det finns olika grader av patientmedverkan; lågt deltagande, 
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indirekt deltagande och individuellt deltagande. De olika graderna representerar varierande 

nivå av deltagande från patientens sida där individuellt deltagande innebär ett aktivt 

deltagande (SKL, 2012). 

 

Tidigare forskning 

 

Utbudet av forskning inom området patientmedverkan inom vården är begränsat då det är 

förhållandevis nytt (Inda & Santos, 2008). Dock har en betydande ökning av 

patientmedverkan skett under de senaste åren (Groene et al., 2014). Trots politiska direktiv 

har inte resultaten av patientmedverkan inom hälso- och sjukvården utvärderats tillräckligt 

(Boote, Telford & Cooper, 2002). I den forskning som finns framgår att ytterligare forskning 

behövs innan patientmedverkan kan användas som underlag för en evidensbaserad vård 

(Groene et al., 2014; Mockford, Staniszewska, Griffiths & Herron-Marx, 2012). I reviewn av 

Mockford et.al (2012) framgår dock att betydelsen av patientmedverkan inte kan nekas trots 

att ingen evidens kan styrkas genom studier. Där framgår att bristen på resultat grundas på låg 

trovärdighet och avsaknad av verktyg för att kunna mäta patientmedverkan och dess 

betydelse. Även i studien av Groene et al. (2014) tas avsaknaden av mätbara verktyg för att 

kunna kvalitetssäkra effekten av patientmedverkan upp. Vidare beskrivs vikten av framtida 

reliabla studier för att kunna påvisa effekten av patientmedverkan (Mockford et al., 2012; 

Boote, Telford & Cooper, 2002). 

Dock finns forskning som visar att patientmedverkan har en positiv betydelse för vården och 

att patientmedverkan kan användas för att utveckla vården i en positiv riktning (Alm, 2009). 

Inom hjärt- och kärlsjukvård samt spinalskadevård finns studier som visar på en positiv effekt 

av patientcentrerad vård (Dudas et al., 2012; Lindberg et al., 2013). Bl.a. visade studierna på 

kortare sjukhusvistelser, bättre kunskap hos patienten om deras sjukdom och bättre 

upplevelser av rehabilitering hos patienten. I reviewn av Alm (2009) beskrivs även att 

patientmedverkan ökade vårdgivarens förståelse och respekt för patienten. Patientmedverkan 

bidrog även till en förändrad maktfördelning mellan vårdgivare och patienter där patientens 

ställning ökade. Det bidrog även till att vårdgivaren utvärderade sitt arbetssätt samt kunde se 

vårdsituationen ur ett patientperspektiv (Alm, 2009). Det finns en önskan hos patienterna att 

vara delaktiga inom vården men inte att ha en beslutsfattande roll (Litva et al., 2002). Att 

patienten deltar i beslut gällande sin egen vård stöds även av professionen (Harmann, Kohl, 

McCabe, Bühner, Mendel, Albus och Bernd, 2015). En förutsättning för ett gott samarbete 
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och en önskan från patienterna var ökad information mellan vårdgivare och patient (Lindberg 

et al., 2013).  

Dock lyfter Armstrong, Herbert, Aveling, Dixon-Woods och Martin (2013) kritik mot risken 

att patientmedverkan används för att kunna legitimera beslut som ändå skulle ha fattats av 

vårdgivaren. Ett annat problem som tas upp är riskerna med att patientens åsikter 

undermineras. Det anses därför viktigt att patientmedverkan används på ett strukturerat sätt. 

Dock menar Cramm, Leensvaart, Berghout och von Exel (2015) att det inte finns någon 

universell metod eller modell för hur patientmedverkan ska se ut eller fungera inom vården. 

 

Regionalt cancercentrum 

 

Regionalt cancercentrum (RCC) är ett resultat av samverkan mellan 7 av Sveriges landsting 

som tillsammans arbetar för att förbättra och stärka patienternas inflytande och ställning inom 

cancervården (Regionalt cancercentrum, i.d.). RCC arbetar för en patientcentrerad, säker, 

jämlik och effektiv vård för varje enskild individ. RCC är uppbyggt av sex olika 

regioner, Uppsala Örebro, Syd, Sydöst, Väst, Stockholm Gotland och Norr (Regionalt 

cancercentrum, i.d.). RCC samarbetar med cancerpatientföreningar, bland annat genom 

patientråd och patientrepresentation i vårdprogramgrupper, för att ta vara på patienternas 

upplevelser, kunskap, åsikter kring cancervården och arbeta fram vårdplaner. Syftet med 

patientmedverkan inom patientråd och vårdprogramgrupperna är att öka patientens 

delaktighet och inverkan i vårdprocesserna. Inom RCC finns möjlighet för 

patientrepresentanterna att gå en nationell utbildning för att utvecklas inom sitt arbete. Syftet 

med utbildningen är att öka patientrepresentanternas kunskap och kompetens (Regionalt 

cancercentrum, 2014). 

 

Patientråd och vårdprogramgrupper 

 

För att få insyn i hur patienterna upplever att målen med hälso- och sjukvårdslagen efterlevs 

behövs forum där patienterna kan dela med sig av sina erfarenheter och där det ges möjlighet 

att föra vidare dessa till berörd vårdgivaren för att möjliggöra utveckling och förbättring av 

vården i en patientcentrerad riktning. Ett exempel på sådana forum är patientnämnder, dessa 

har enligt lagen om patientnämndsverksamhet m.m. till uppgift att stödja och hjälpa patienter 

(SFS, 1998:1656). Vårdprogramgrupper och patientråd är ytterligare forum inom RCC där 
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patientperspektivet inom cancervården kan lyftas (Regionalt Cancercentrum Uppsala Örebro, 

2004). Det finns flera typer av vårdprogramgrupper för olika cancersjukdomar. 

Vårdprogramgrupperna utgörs av flera olika professioner såsom läkare, sjuksköterskor och 

forskare samt patientrepresentanter från olika cancerföreningar. Vårdprogramgruppens arbete 

syftar till att förbättra verksamheten och stärka patientens ställning (Regionalt Cancercentrum 

Uppsala Örebro, 2004). Bland annat utvecklas, tolkas och anpassas de nationella riktlinjerna 

och nationella vårdprogram utefter regionens förutsättningar samt att de arbetar för att 

integrera klinisk forskning i arbetet i verksamheterna. (Regionalt Cancercentrum, 2012).  I 

patientrådet är medlemmarna nödvändigtvis inte själva patienter men vanligtvis representanter 

för patientorganisationer, patientföreningar eller brukarorganisationer såsom riksförbund och 

lokala föreningar (Vårdanalys, i.d.). Patientrådets roll är att vara drivande för vårdrelaterade 

frågor ur ett patient- och närståendeperspektiv (Regionalt Cancercentrum, i.d.). 

 

Sjuksköterskans yrkesetik 

 

För att avgränsa omvårdnadens yrkes- och forskningsområde används metaparadigm (Hall, 

2010). Metaparadigm beskriver övergripande grunden i all vård. Dessa innehåller fyra 

komponenter; människa, miljö, hälsa och omvårdnad. Att se till att alltid vilja patientens bästa 

samt att respektera de mänskliga rättigheterna är ett krav för att leva upp till att vara en god 

sjuksköterska och ge patienten en god vård (Svenska sjuksköterskeförbundet, 2010). I en 

vårdsituation är mötet mellan patient och vårdare snedvriden eftersom den ena parten står i en 

maktposition (Svenska sjuksköterskeförbundet, 2010). Varje sjuksköterska har ett ansvar att 

utveckla sin yrkeskompetens för att kunna utföra ett bra arbete ( International Council of 

Nurses etiska kod för sjuksköterskor, 2007). Sjuksköterskan ska kunna basera sin omsorg om 

patienten på evidensbaserad forskning och härmed kunna utveckla riktlinjer att kunna stödja 

vården på (ICN, 2007). 

 

Kontaktsjuksköterska 

 

En kontaktsjuksköterska är en fast kontaktperson som ska finnas tillgänglig för 

cancerpatienten på den vårdande kliniken från och med det att patienten diagnostiseras. 

Kontaktsjuksköterskans uppgift är att fungera som en länk mellan patient och vårdgivare för 

att förbättra kommunikationen och genom detta stärka patientens delaktighet (Regionalt 
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cancercentrum, i.d.) Patientens ställning inom cancervården skall enligt den nationella 

cancerstategin stärkas genom information, råd och stöd och valmöjligheter gällande 

utredning, behandling och egenvård, samt att patientrepresentanter engageras i utvecklingen 

av cancervården (Cancercentrum, i.d.). Kontaktsjuksköterskan har alltså en viktig funktion att 

fylla både för patienten som individ och för utvecklingen av den patientcentrerade vården.  

 

Den vårdvetenskapliga kontexten 

Inom vårdvetenskapen utgår omvårdnadsperspektivet alltid från patienten, att se hela 

människan och hennes plats i den miljö hon befinner sig i (Hall, 2012). Det är patientens 

upplevelse av hälsa och välbefinnande som ska eftersträvas i de omvårdnadshandlingar som 

utförs (Hall, 2012).  

Patientmedverkan syftar till att lyfta omvårdnadsperspektivet från ett diagnoscentrerat synsätt 

till patientens perspektiv, hennes plats i vårdkedjan och den vårdandemiljö hon befinner sig i 

(RCC, 2014). Genom patientmedverkan ges en möjlighet för professionen att se till hela 

människan samt att ta till vara på hennes tidigare upplevelser och erfarenheter som patient. 

Syftet med patientmedverkan är att utvärdera och förbättra vården och vårdkedjan samt verka 

för en patientcentrerad vård (Armstrong, 2013). 

Problemformulering 

Trots att patientmedverkan ses som en resurs för vården används det förhållandevis lite i 

kliniken. Forskningen om patientmedverkans betydelse för vården är ännu osäker och därför 

syftar detta arbete att ur ett patientperspektiv beskriva arbetet som patientrepresentant. En stor 

vikt kommer även läggas på att se hur patientföreträdarna upplever att de bemöts av de 

yrkesgrupper som representeras inom vårdprogramgruppen samt om de upplever att 

vårdprogramgrupperna och patientråd är hierarkiskt eller jämställt uppbyggda.  

 

Syfte 

Studien syftar till att ur ett patientperspektiv undersöka patientföreträdarnas upplevelser och 

egna åsikter om deras arbete i vårdprogramgrupperna och patientrådet i Uppsala Örebro-

regionen.  
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METOD 

 

Design 

Till studien valdes en kvalitativ ansats. Detta för att förstå och beskriva olika individers 

upplevelser gällande syftet. Med hjälp av en kvalitativ forskningsdesign får studien den bredd 

och flexibilitet som söks för att olika upplevelser ska kunna analyseras (Polit & Beck, 

2010).      

 

Urval 

Studien använde ett konsekutivt urval, vilket innebär att samtliga som fyller 

inklusionkriterierna under en specifik tidsperiod får delta i studien (Polit & Beck, 2010). Det 

urval som användes i studien bestod av patientföreträdare för vårdprogramgrupperna och 

patientråden inom RCC:s Uppsala Örebro-regionen under hösten 2014. Totalt tillfrågas 28 

personer, både män och kvinnor i olika åldrar om deltagande i studien där samtliga 

representerade olika typer av cancerföreningar. 15 representanter inom vårdprogramgrupperna 

och 13 patientrepresentanter inom patientrådet tillfrågades sammanlagt. 

Inklusionskriterier var att deltagarna var patientrepresentanter för någon vårdprogramsgrupp 

eller patientråd inom RCC Uppsala Örebro-regionen. Förhoppningarna var att 10 

patientrepresentanter skulle intervjuas. Totalt deltog 8 patientrepresentanter i studien. 

 

Datainsamlingsmetod 

RCC kontaktades där deras representant ombads att via e-post att skicka ut förfrågan om 

deltagande i studien till samtliga patientrepresentanterna för vårdprogramgrupperna och 

patientrådet. Data samlades in genom intervjuer. Intervjuerna gjordes utefter en intervjuguide 

utformad av författarna, där ändringar gjordes efter granskning av handledare och examinator. 

Intervjuerna spelades in via en mobiltelefon. Intervjuerna skedde antingen via telefon eller på 

bestämd mötesplats där informanten och intervjuarna träffades. Typ av intervju valdes 

beroende på avstånd mellan informant och intervjuarna samt efter önskemål från informanten. 

Genom att samla in data via intervjuer ökade studiens möjlighet att få en bredare och djupare 

inblick i informanternas upplevelse av deras arbete inom vårdprogramgrupper och 

patientråden. Som datainsamlingsmetod genomfördes individuella intervjuer då en kontakt 

med informanterna innebar att frågor kunde ställas direkt, detta för att undvika och minska 

missförstånd mellan intervjuarna och informanten. Studien använder sig av en semi-
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strukturerad intervjuform (Polit & Beck, 2010). Öppna frågeställningar användes då de tillät 

informanten att vidga sitt svar och ge uttryck för egna tankar och känslor. Under intervjun 

användes en intervjuguide, se bilaga 1. Intervjuguiden innehöll frågor om ålder, yrke, vilken 

vårdprogramgrupp eller patientråd informanten representerade och hur länge de gjort detta, 

frågor om informantens åsikter om deras bidrag i arbetet i patientrådet eller 

vårdprogramgruppen, bemötande samt om gruppernas sociala strukturer.  

 

Tillvägagångssätt 

Först kontaktades RCC och kontaktuppgifter för samtliga patientrepresentanter för 

vårdprogramgrupperna och patientråden inom Uppsala Örebro-regionen erhölls via deras 

hemsida. RCC skickade sedan via e-post, ut en förfrågan om att delta i studien tillsammans 

med ett informationsbrev, se bilaga 1, till samtliga patientrepresentanter. Efter första utskicket 

anmälde sju patientrepresentanter sitt intresse. En påminnelse skickades ut till de personer 

som inom en vecka inte svarat på förfrågan om att delta i studien, se bilaga 2. Efter 

påminnelsen anmälde ytterligare tre patientrepresentanter sitt intresse för studien. Från övriga 

personer gavs ytterligare en vecka att anmäla sitt intresse, sedan räknades dem som bortfall. 

Av de patientrepresentanter som tackat ja, var det 2 som ej gick att nå och räknades därför 

som externt bortfall. De informanter som tackade ja till ett deltagande i studien kom åter att 

kontaktas via e-post där förslag på datum under september - oktober för intervju skickades 

samt information om att informanten hade möjlighet att välja om intervjun skulle ske över 

telefon eller i lokaler hos RCC i Uppsala. Sedan utarbetades en intervjuguide med 20 frågor, 

se bilaga 3, som underlag för intervjuerna. Intervjuerna tog cirka: 30 minuter att genomföra, 

en del pågick längre, ca: 60 minuter. Samtliga informanter informerades både skriftligt samt 

muntligt vid intervjutillfället att intervjuerna kom att spelas in samt att det enbart var 

författarna som tog del av det material och uppgifter informanten lämnade ut. Informanterna 

informerades också vid telefonintervjun att en av författarna satt med som medhörare.  

Det resultat och slutsats studien erhåller kommer att delas med RCC Uppsala Örebroregionen 

som ett led i det arbete som bedrivs för att förbättra patientupplevelsen av cancervården. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Till studien gjordes ingen etisk prövning då detta inte är nödvändigt för en studie som utförs 

på en högskoleutbildning på grundnivå (Centrum för forsknings- och bioetik, 2014). Med 
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detta sagt följer studien de övriga etiska koder som fastslagits genom 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013). Detta innebär bland annat att 

studien kommer ta stor hänsyn till att informanterna förstår att studien är frivillig, 

konfidentiell och syftet med att den genomförs. Nyttan med studien anses väga upp den 

eventuella risk för någon av informanterna upplever deltagandet som negativt vilket de skulle 

kunna göra då arbetet delvis handlar om att se ifall deras arbete gör någon nytta eller inte. 

Arbetet är godkänt och förankrat hos RCC.  

 

Informanten tillfrågades om deltagandet i studien och informerades tydligt om att deltagandet 

var frivilligt samt att informationen som de gav hanterades konfidentiellt. Informanten 

informerades och tillfrågades om tillåtelse om inspelning av intervjun samt att information 

som tillhandahölls under intervjun endast användes i studiesyfte. Endast intervjuarna har 

hanterat information så som informanternas namn och andra personuppgifter. Efter intervjun 

kodades namnet med en siffra. Då namn samt övrig information om informanterna fanns att 

hämta på en offentlig webbsida kommer ingen information som kan härledas tillbaka till 

informanten att beskrivas i studien (World Medical Association, 2013).  

 

Bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberas ordagrant och analyseras efter Lundman och Hällgren-

Graneheim (2008) riktlinjer för innehållsanalys. Under transkriptionen utarbetades även en 

transkriptionsnyckel. Texterna lästes igenom flera gånger för att en känsla för texten skulle 

utvecklas. Transkriptionerna analyserades genom att nyckelord valdes ut. Nyckelorden är 

beskrivande av vad transkriptionerna handlar om. Texterna söktes förutsättningslöst igenom 

och bearbetades upprepade gånger. Sedan identifierades meningsenheter som kondenserades 

vilket innebär att meningsenheterna först kortas ner för att göras mer hanterligt utan att det 

centrala i texten försvinner. Texten abstraherades genom att få koder, vilka beskriver 

meningsenheten.  Koderna sorterades under subkategorier och slutligen huvudkategorier. Se 

exempel på analys i tabell 1 nedan. Totalt utarbetades två huvudkategorierna: 

patientföreträdande, vård och känslor. Riskerna med kvalitativa studier är forskarnas 

förförståelse ska påverka resultatet (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering, 2014). 

Förförståelsen kan innebära att forskarnas tidigare kunskap och erfarenheter påverkar studiens 

resultat. Under analysen var detta en viktig aspekt att ta hänsyn till och vara medveten om. 
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Denna studies författare var mycket begränsad i sin tidigare kunskap om ämnet vilket bidrog 

till en minskad risk för förförståelsens inverkan på studiens resultat.     

Tabell 1. Utdrag ur innehållsanalysen 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Huvudkategorier 

”För den som 

inte har 

erfarenhet alls 

att representera 

någon 

organisation så 

måste det vara 

mycket svårare” 

Svårare att 

representera 

någon 

organisation 

utan erfarenhet. 

Erfarenhet Arbete Patientföreträdande 

”Och de är 

mycket 

intresserade av 

att de som ha 

varit drabbade 

ska vara med 

för vi kan ju 

vara med och 

påverka en hel 

del.. genom 

våra 

erfarenheter” 

Intresserade av 

att de drabbade 

ska vara med, 

påverka genom 

erfarenheter 

Vara med och 

påverka genom 

erfarenheter 

Arbete 

 

Patientföreträdande 

”Det som 

doktorn säger så 

är det. Då bugar 

och bockar man. 

Det är först nu 

på lite senare år 

som det blivit 

lite mer 

jämlikt.” 

 

Det som 

doktorn säger så 

är det. För på 

senare år det 

blivit mer 

jämlikt. 

Mer jämlikt. Upplevelse Vården 
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RESULTAT 

I studien ingick åtta patientrepresentanter och medelålder på deltagarna var 61 år. Fyra av 

dessa var män och fyra var kvinnor. Sex av patientrepresentanterna satt i vårdprogramgrupper 

medan fyra satt i patientråd, detta eftersom en av deltagarna var med i både patientrådet och i 

en vårdprogramgrupp. Den längsta hade suttit på sin post i tre år och den kortaste hade varit 

med i sin grupp i ca ett år.  

Genom den kvalitativa innehållsanalys som gjordes utefter Lundman och Hällgren-

Graneheims (2008) riktlinjer utarbetades 2 huvudkategorier och totalt sex subkategorier, som 

visas nedan i tabell 2. 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier 

Huvudkategorier  Subkategorier 

 

Patientföreträde 

 

 

 

Kunskap 

Arbete 

Bemötande 

 

 

Erfarenheter av vården 

 

Vårdkontakt 

Delaktighet 

Upplevelser 

 

Huvudkategori – Patientföreträde 

Kategorin patientföreträde beskriver informanternas syn på deras roll och arbete. På frågan 

”Vad fick dig att gå med i vårdprogramgruppen eller patientrådet?” svarade sju av åtta 

informanter att deras egen cancersjukdom fått dem att bli patientrepresentanter. Några hade 

blivit tillfrågade av sjukvårdspersonal om att bli delaktiga. En annan anledning till att 

informanterna valde att engagera sig var barn och barnbarn, då en del cancerformer är ärftliga. 
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Subkategori - Kunskap 

Informanterna uttryckte att de ville vara väl pålästa för att inte framstå som mindre kunniga 

inom de områden som diskuterades i vårdprogramgrupperna.  

”Ja, jag vet inte om jag helt enkelt bara är lite rädd för professionen eller men jag försöker ju 

och samla mig och säga saker som är igenomtänkta och relevanta. De är där, har ont om tid 

så jag vill ju inte säga alldeles galna saker” 

Det utrycktes även att det var ett måste att vara påläst inom sitt område för att kunna förstå 

den mängd fackliga termer som används av professionerna i vårdprogramgrupperna. Detta 

kan bland annat beskrivas med följande citat: 

”Men det är trots allt inte så lätt för patienter som inte är så bra på terminologi och allt  

så där” 

”Alltså, jag tror att om man ska kunna sitta kvar i vårdprogrammet så är det viktigt att 

 läsa på” 

En del informanter upplevde även att de inte hade tillräckligt med erfarenhet eller kunskap 

inom vissa områden som diskuterades och att det förekom att de fick förfrågningar om att 

delta i möten där de själva inte ansåg att de kunde bidra på grund av avsaknad av erfarenheter 

eller kunskap.  

”..ska det ju diskuteras rutiner kring...och då känner väl jag att jag kanske inte har så mycket 

att ge...” 

Informanterna påtalade också vikten av erfarenhet och kunskap inom området samt gärna 

erfarenhet av att ha varit representant då arbetet ansågs svårare vid avsaknad av tidigare 

erfarenhet.   

 

Subkategori - Arbetet 

 

Inom patientråden utbytes egna personliga erfarenheter kring sina upplevelser av vården och 

erfarenheter från arbetet inom vårdprogramgrupperna och eller de olika 

cancerpatientföreningarna. Där upplevdes det som nödvändigt att ha perspektiv på sina egna 

upplevelser och erfarenheter för att kunna samtala öppet kring dessa. Informanterna uppgav 
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att deras arbete inom patientråden inte resulterat i något praktiskt arbete utan fokuserat på att 

ta lärdom av varandras erfarenheter. 

 

”I och med att jag har distans till mina erfarenheter så kan jag lyfta fram det här och inte gå 

och bli bitter över det...” 

 

Informanterna beskrev varierande resultat av arbetet inom vårdprogramgruppen, den 

gemensamma upplevelsen av arbetet var dock positiv samt att det var värdefullt för andra 

cancersjuka att kunna ta del av. Informanterna upplevde inte alltid att de hade möjlighet till att 

påverka vården men att det fanns tillfällen då de ansåg att deras arbete gav resultat. 

Exempelvis hade arbetet inom vårdprogramgruppen efter en lång tid resulterat i att en 

avdelning fick kontaktsjuksköterskor. Dock skedde detta först efter att media kontaktats. 

”...Och dem var väldigt mycket emot det där och det hände ingenting, men till slut blandade 

vi in radio och tidningar... och... fick vi besked att det blir kontaktsjukskötersker...” 

 

I vårdprogramgruppen upplevdes professionen som lyhörd för patientrepresentanternas 

synpunkter och genuint intresserade av deras arbete.  

”Även om det bli mycket prat tekniskt och ja, på läkarnivå, så blir vi ändå rätt bra 

inkluderade som patientrepresentanter då.” 

 

Det framkom av informanterna att det kunde vara svårt att representera alla medlemmar då 

det saknas cancerföreningar och vårdprogramgrupper och där med representanter för alla 

olika typer av cancersjukdomar. Därav upplevdes en osäkerhet hos patientföreträdarna när de 

satt med i situationer då de själva kände att de saknade erfarenhet eller kunskap om inom ett 

specifikt område.  Det beskrevs också en misstanke om att funktionen patientrepresentant inte 

togs på allvar av professionen. Att deras roll skulle kunna användas som ”alibin” – att 

professionen efteråt skulle kunna hävda att de i och med patientrepresentanternas medverkan 

tagit till vara på deras åsikter och tagit dessa i beaktning oavsett under vilka förutsättningar 

patientrepresentanten själv upplevt att denna kunnat bidra.  

 

”Alltså det som jag och mina kollegor är lite bekymrade över om vården tar oss på allvar, 

eller om vi bara är alibin så att de kan säga att jodå vi har pratat med 

patientrepresentanterna” 
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 Informanterna beskrev även att de upplevde att det fanns ett större intresse hos 

professionerna att förbättra områden inom vården som redan fungerade bra i motsvarighet till 

områden som ansågs mindre attraktiva. Vikten av att även bli bättre inom de områden som 

fungerade sämre lyftes av informanterna.  

 

”Men för patienterna kan det vara väldigt bra att lyfta det som de är riktigt dålig på va.” 

 

Organisationen RCC uppfattas som hjälpsam och informanterna uppgav att den positiva 

responsen från professionen ledde till ett ökat engagemang i sitt arbete som representant. Det 

upplevdes också att det fanns ett intresse för patientrepresentanterna och deras arbete för en 

ökad personcentrerad vård. 

 

Subkategori – Bemötande 

Vad gäller bemötandet uppgav samtliga informanter att de kände sig väl bemötta i såväl 

patientråden som i vårdprogramgrupperna. Informanterna kände sig välkomna och en känsla 

av att de sågs som tillgångar för att bidra till arbetet.  

”Men, det är absolut ingen skillnad på person och vad man har för erfarenheter utan det är, 

nej vi är en bra homogen grupp och de lyssnar verkligen på vad vi säger.” 

Under intervjuerna ombads informanterna att beskriva vårdprogramgrupperna och, eller 

patientrådets sociala strukturer. Samtliga uppgav att de inte upplevde någon form att hierarki 

dock upplevde de att det fanns en större respekt för professionerna i vårdprogramgrupperna. 

En del representanter specificerade att detta speciellt gällde läkarna och professorer medan en 

del syftade på alla professioner. 

”Och strukturer jo, det märks. Ju äldre du är, ju mer du har jobbat och ju mer du forskat 

desto mer tyngd har du bakom dina ord.” 

 

Huvudkategori – Erfarenheter av vården 

 

Inom kategorin vård, uttrycktes vissa negativa erfarenheter från informanternas upplevelser av 

vården. Under intervjuerna delade informanterna spontant med sig av sina tidigare 

erfarenheter av sin vård och behandling. Detta var av stor betydelse för informanternas 
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engagemang samt av vilken anledning informanterna valt att börja sitt arbete som 

patientföreträdare. 

 

Subkategori – Vårdkontakt 

 

Språkförbistringar mellan läkare och patienter var ett exempel på svårigheter som 

informanterna tog upp. Informanterna upplevde det som att en del läkare hade svårt att 

förmedla empati då det uppfattades som att läkarna saknade ord för att kunna förmedla denna.  

 

”...vi har ju tyvärr också lite språkproblem med många utländska läkare som har lite svårt att 

uttrycka empati och de här som är så viktiga och läsa av folk som är så viktigt...”  

 

Andra exempel då språkförbistringar blev ett uppenbart problem var när läkaren skulle 

informera informanten om behandling och eventuella biverkningar och saknade ord för att 

genomgående beskriva detta. Informanterna var även kritiska till vårdens brister i 

informationen gällande patientföreningar. Dessa situationer orsakade osäkerhet hos patienten 

och en känsla av otrygghet. Vidare beskrev informanterna svårigheterna med att de träffade 

många olika läkare under sin behandlingstid vilket upplevdes som negativt.  

 

”Jag har själv haft 17 olika läkare inom sjukvården” 

Det uppfattades som svårt att på nytt beskriva sin sjukdomshistoria, sina känslor kring 

pågående behandling och få svåra besked av en för informanten okänd läkare. Informanterna 

beskrev även att de under vårdtiden upplevt att de inte fått tillräckligt med information om 

vad diagnosen, ingreppet eller eventuella biverkningar skulle innebära   

”… och man får ju alltid den här informationen om att om X antal månader så är du 

återställd och återställd för mig är ju hur jag var innan men för läkaren är det något helt 

annat…” 

Informanterna tog upp att de tyckte att det var viktigt att vården bemöter patienterna som en 

helhet och inte enbart såg till de diagnosinriktade delarna. Omvårdnaden sågs som precis lika 

viktig. En annan negativ erfarenhet som uppgavs var de långa väntetiderna inom vården. De 

skapade en otrygghet att behöva gå att vänta så länge på provsvar och kallelser till sjukhuset.  
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Informanterna uppgav att de upplevde svårigheter och brister i samarbetet mellan landstingen, 

exempelvis att det därmed blev svårare att implementera nya rutiner i alla landstingsdrivna 

sjukhus. Informanterna upplevde också att det ibland fanns problem med att ekonomin gick 

före patientens intresse och behov till exempel avsaknad av resurser och att sjukhusen inte 

gärna remitterade iväg patienterna till andra sjukhus och landsting. 

”I och med att vi representerar sju landsting och alla landsting gör som de vill så ja. Det är 

lite svårt att samarbeta när man inte kan tvinga fram någonting heller” 

 

Subkategori - Upplevelser 

 

Upplevelsen av olika känslor var många, framförallt negativa känslorna exempelvis 

frustration över att vården var bristfällig i sin informering kring biverkningar, exempelvis 

impotens- och inkontinensproblem.  

”Det är ju som det här med svårigheter med potensen, det var det ju ingen som pratade om 

eller talade om varken före eller efter” 

Bristen på vårdpersonal var något samtliga informanter uppgav att de hade erfarenhet av samt 

att detta haft en negativ inverkan på deras upplevelse av vården. 

 

”Men för mig, jag drabbades av det väldigt mycket när jag själv var sjuk, att det inte fanns 

tillräckligt med sjukskötersker” 

 

Informanterna uppgav att de själva fick söka information kring biverkningar och först efter att 

de sökt vård för de problem de upplevt fick de information om att de drabbats av relativt 

vanliga biverkningar. Detta ledde således till frustration och uppgivenhet hos informanterna. 

”Men för mig, jag drabbades av det väldigt mycket när jag själv var sjuk, att det inte fanns 

tillräckligt med sjukskötersker utan att när jag var sjuk fick jag klara allting själv. Jag visste 

ingenting...” 

De känslor som beskrevs av informanterna angående RCC, vårdprogramgrupperna och 

patientråden var främst positiva. Dock beskrevs även negativa känslor, som att känna sig 

överflödig vid diskussioner då informanten kände att hon eller han saknade information i 
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väldigt specificerade ämnen. Informanterna uttryckte en oro ifall RCC skulle finnas kvar efter 

valet 2014. 

”Men de har vinkat litegrann för att de inte tänker fortsätta ha RCC men det får vi verkligen 

hoppas att det får fortleva.” 

 

Subkategori- Delaktighet  

Informanterna upplevde inte att de involverades i vårdplaneringen samt att informationen 

kring planerade ingrepp och vad som planerats efter dessa var bristfällig. 

”När man är sjuk har man ingen som helst koll på vad som ska hända, var man ska vara 

någonstans och hur det går till och det fanns ingen som berättade det utan jag fick lära mig 

den hårda vägen...” 

 

DISKUSSION 

 

Sammanfattning 

Resultatet från denna studie visar att patientrepresentanterna inom vårdprogramgrupperna och 

patientråden är positiva till sitt arbete inom RCC. De har beskrivit att de upplevt ett bra 

bemötande både från RCC och professionen i vårdprogramgrupperna samt från övriga 

patientrepresentanter i patientråden. Enligt RCC är syftet med patientmedverkan att ta till vara 

på patienternas upplevelser, kunskap och åsikter kring cancervården samt att vara delaktiga i 

att arbeta fram vårdplaner (Regionala cancercentrum, 2014). Enligt vår studie framkom att 

patientrepresentanterna upplever att syftet med RCC:s arbete efterlevs. De har uppgivit att de 

upplever att RCC som organisation samt professionen i vårdprogramgruppen lyssnar på dem 

och är intresserade av deras erfarenheter. Trots detta lyftes en oro för att de endast användes 

som alibin, att deras roll endast legitimera beslut som ändå skulle ha fattats av professionen. 

Patientrepresentanterna upplevde även att användandet av medicinska termer försvårade 

kommunikationen mellan professionen och patientrepresentanterna. En tydligare redovisning 

av resultatet av deras arbete som patientrepresentant efterfrågades. 
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Resultatdiskussion 

Ett problem som beskrivs av patientrepresentanterna är att det används väldigt många svåra 

termer och begrepp av professionerna. Detta är naturligtvis besvärligt då det försvårar 

kommunikationen mellan professionen och patientrepresentanterna. Frågan är varför inte 

språket anpassas, vardagliga uttryck kan användas istället för fackliga termer eller latinska 

benämningar. Detta skulle även kunna bidra till att patientrepresentanter och professionen 

möts som jämlikar och minskar risken för en maktobalans. Generellt sett borde vårdpersonal i 

den mån det går använda ett vardagligt språk samt försäkra sig om att patienten förstår 

informationen som ges. Det finns ingen anledning för vårdpersonalen att använda svåra 

facktermer som inte patientrepresentanterna förstår.  Information och kunskap är en viktig del 

i en bra patientcentrerad vård, men det är också viktigt att den ges till patienten i lagom 

mängd och vid lagom tidpunkt (Lindberg et al., 20013).  

Patientrepresentanter ansåg att det både var viktigt att vara påläst inom sitt område samt att 

uttrycka sig formellt i samtal med professionen i vårdprogramgrupperna. Detta tolkas som att 

patientrepresentanterna inte vill framstå som mindre kunniga eller uttrycka sig allt för simpelt. 

Kanske beror detta på att professionen använder fackliga termer och uttryck. Samtidigt är det 

något motsägelsefullt då patientrepresentanterna uppgivit att de inte upplevde någon hierarki 

inom vårdprogramgrupperna men att de hyste respekt för professionen. Möjligtvis är det ett 

ickeproblem, patientrepresentanterna i undersökningen har beskrivit en vilja av att vara 

pålästa och kunniga inom sitt område då de tar sitt arbete på allvar. De är nöjda med de 

sociala strukturerna i vårdprogramgrupperna och upplever att de bemöts som jämlikar trots att 

de upplever en stor respekt för professionerna. Inom RCC finns även möjlighet för 

patientrepresentanterna att gå en nationell utbildning för att stärka sin kompetens inom 

området. (Regionala cancercentrum, 2014). Patientrepresentanterna uppgav att de upplevde 

utbildningen som positiv och berikande. Vidare beskriver RCC att syftet med 

patientmedverkan inom patientråden och vårdprogramgrupperna är att öka patientens 

delaktighet och inverkan i vårdprocesserna (RCC, 2014).  

Enligt vår studie upplever patientrepresentanterna det som otydligt huruvida deras arbete 

verkligen har en reell inverkan på vårdprocessen. Däremot upplever de att det finns ett 

intresse från professionen och vården att ta vara på patientrepresentanternas erfarenheter, att 

deras arbete har betydelse för patientens ställning samt upplever att det finns ett större intresse 

hos professionen idag att bemöta patienten som person. Att ge patientrepresentanterna 

information om deras inverkan på vårdprocessen skulle möjligtvis kunna stärka samarbetet 
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mellan patientrepresentant och RCC. Denna teori stärks av Boote et al. (2002) och Litva et al. 

(2002) som redogör betydelsen av att patienten och i vår studie patientrepresentanterna, får 

veta vad deras arbete betyder kliniskt.  

 Dock framkom under studien att patientrepresentanterna upplevde en osäkerhet angående 

huruvida deras roll användes som alibi hos professionen.  Patientrepresentanterna frågade sig 

om professionen endast använde dem som alibi för att i efterhand hävda att 

patientrepresentanterna tillfrågats och därmed förankrat exempelvis vårdplaner med dem. 

Detta tolkas som ett misslyckande från professionens sida då dessa inte lyckats ingjuta 

förtroende hos patientrepresentanterna.  Detta är oroväckande då vi tror att detta kan påverka 

patientrepresentanternas och deras arbete negativt om de själva inte upplever att deras roll tas 

på allvar. Förtroende är en viktig del av att skapa ett samarbete mellan patientrepresentant och 

profession för att nå så positiva resultat som möjligt (Boote et al., 2002). Tidigare har en 

studie även visat på att det är av stor vikt att patientrepresentanten ges en tydligt identifierad 

och konsekvent roll för att risken av att representanten bara får ett symboliskt värde ska 

minska (Armstrong et al., 2013). Vi efterlyser därför en tydligare kommunikation från 

professionen där dessa i klarspråk beskriver för patientrepresentanterna hur deras arbete har 

haft betydelse samt visa exempel på hur vårdprocessen förändrats eller påverkats genom deras 

arbete. Detta skulle kunna göras genom att redovisa olika områden där 

patientrepresentanterna i respektive landsting varit med och tagit fram och/eller förbättrat det 

kliniska arbetet som är förankrat i verksamheten, exempelvis nya vårdplaner, verksamheter 

som avsatt resurser för kontaktsjuksköterskor, förändrade rutiner etc. Eventuellt skulle ett ökat 

samarbete mellan olika RCC:n också öka möjligheten för patientrepresentanterna att dela sina 

erfarenheter kring vad de åstadkommit i sitt arbete och informera samt inspirera varandra. För 

att undersöka huruvida patienterna själva upplever att patientrepresentation har betydelse 

skulle det vara intressant att genomföra en studie baserat på patienternas egna upplevelser av 

vården inom en verksamhet där nya vårdplaner, som utvecklats i samarbete med 

patientrepresentanter, används. Professionen tycker, enligt en tidigare studie, att 

patientrepresentanterna har en viktig roll att fylla för att förbättra vården (Armstrong et al., 

2013). I vissa avseenden gällande mer tekniska aspekter var professionen dock tveksam till 

patientmedverkan och var osäker angående patientrepresentanternas kompetens kring detta. 

Armstrong et al. (2013) beskriver i studien vikten av att patientrepresentanterna endast sätts i 

situationer då de verkligen har en roll att fylla och då deras röst kommer att bli hörd. Detta var 

något som även lyftes av patientrepresentanterna i denna studie.  
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Tanken med patientrepresentation är att lyfta patienternas åsikter och tidigare erfarenheter av 

vården (Vårdhandboken, 2014). Idag representeras dock långt från alla cancersjukdomar av en 

cancerpatientförening, dessa företräds istället av större cancerpatientföreningar. Detta beror 

oftast på att det finns många olika cancersjukdomar där flera är ovanliga och därför har få 

drabbade. En egen förening skulle därför inte organisationsmässigt fungera på grund av det 

låga antalet medlemmar. Dock saknas idag patientföreträdare för flera olika cancersjukdomar 

och därmed förloras också viktiga erfarenheter från dessa patienter om deras upplevelse av 

vårdprocessen. Vi anser att RCC borde sträva efter att fler patienter som drabbats av mindre 

vanliga typer av cancersjukdomar blir patientföreträdare, så att även dessa ovanliga former 

blir representerade. Detta är viktigt då även erfarenheter från minoritetsgrupper bör lyftas och 

uppmärksammas. Möjligtvis skiljer sig bemötandet och vårdprocessen beroende på om man 

fått en vanligt förekommande cancerform eller om man drabbats av en ovanlig. Kanske skulle 

en ökad information om RCC:s existens och vad dessa vårdprogramgrupper arbetar med ge en 

ökad vilja att delta i arbetet. 

Under intervjuerna har informanterna haft möjlighet att diskutera sina åsikter och erfarenheter 

av sitt arbete som patientrepresentanter. Samtliga har då valt att lyfta sina egna tidigare 

erfarenheter av vården. De upplevelser och erfarenheter som togs upp var enbart negativa. 

Faktorer som påverkat upplevelsen av vårdkontakten som negativt var långa vårdköer, dålig 

kommunikation mellan olika vårdgivare och patienten, språkförbistring samt bristande 

information kring planerade ingrepp, biverkningar och bristande stöd efter avslutad 

behandling. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är målet är att patienten ska få en god vård och 

att vården ska erbjudas alla människor på samma villkor samt att patientens har rätt att ta del 

av sin egen vård och själv bestämma vårdgivare och utförare (SFS, 1982:763). De 

erfarenheter som beskrivits ovan visar att vården misslyckats med att tillämpa hälso- och 

sjukvårdslagen. Dock kan frågan ställas huruvida det just är patienter som upplevt att de 

felbehandlats som medverkar i studien, och att de på grund av sina tidigare erfarenheter har en 

drivkraft att arbeta för en förbättring och förändring av vården. Möjligtvis påverkar det 

resultatet av studien. Att patienter med personligt intresse inom vård har ett ökat intresse 

beskrivs även i (Litva et al., 2002).  

En oro beskrevs över att RCC eventuellt skulle försvinna vid ett regeringsskifte valet 2014. 

Patientrepresentanterna ställde sig frågan om deras arbete skulle fortleva och vad som skulle 

ske efter valet. Hos patientrepresentanterna fanns en önskan om att RCC fick fortsätta sitt 

arbete. Trots att det fanns några få negativa åsikter angående deras arbete är 
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patientrepresetanterna alltså positiva till vårdprogrammens befintlighet och 

patientrepresentanterna vill påverka vården. Den inställning som även Litva et al. (2002) 

beskriver. 

 

Metoddiskussion 

När studien inleddes fanns en förhoppning om att det skulle finnas ett stort intresse för 

deltagande hos patientrepresentanterna. Vi hade önskat att ha med totalt tio informanter, från 

vårdprogramgrupperna och patientråden. Tyvärr nådde vi inte önskat antal informanter. Tio 

patientrepresentanter anmälde sitt intresse dock var det två personer som inte hörde av sig 

efter att svars e-post gått ut. Trots upprepade försök att få tag i dessa under angiven tidsplan, 

gav detta ej resultat vilket innebar att de räknades som bortfall. Efter en tid hörde personerna 

av sig med frågan om det fortfarande var möjligt att delta i studien men då vi redan påbörjat 

arbetat med att skriva diskussionen så ansågs det vara för sent. Ju fler patientrepresentanter 

som valt att medverka i studien, desto större giltighet får resultatet samt att informationen är 

generaliserbar över gruppen som helhet (Graneheim och Lundman, 2004). Det antal 

patientrepresentanter som intervjuats för studien anses räcka för att ge studien giltighet över 

gruppen då samma åsikter och erfarenheter erhållits från flera patientrepresentanter. Även 

innehållsanalysen enligt Lundman och Hällgren-Graneheim anses ge studien giltighet 

eftersom texten analyserats på ett systematiskt sätt.  

I studien var urvalet jämt fördelat med representanter för vårdprogramgruppen och 

patientrådet. Det föreföll sig även vara en spridning mellan ålder och kön samt yrkesgrupper 

vilket även det ses som en positiv tillgång för studien och ökar dess giltighet (Graneheim och 

Lundman, 2004). En av studiens styrkor är att urvalet representerar målpopulationen. En 

fördel är att intervjuerna genomfördes enskilt. Det innebär att informanterna inte kan ha 

påverkat varandra under respektive intervju samt att alla kommer till tals och alla får prata 

utan en risk för att bli avbruten. Att forskarna valt att inte gå ut med information om 

patientrepresentanternas såsom yrke, ålder och vilka cancerföreningar de representerar beror 

på risken för avidentifiering, då deltagarna är få. Detta hade dock kunnat förenkla för läsaren 

att själv bestämma om de anser att studien är överförbar men i detta fall ansågs inte det vara 

en möjlighet (Graneheim och Lundman, 2004). I detta fall får läsarna alltså välja om de kan 

lita på forskarna till rapporten vilket med mer information om patientrepresentanterna varit 

enklare men det var alltså inte möjligt. Dock anser forskarna att bra information angående hur 

studien genomförts, vilken populationen var, hur urvalet gjords och sedan hur analysen 
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gjordes ändå har gett en bra bild över studien för att kunna förenkla för läsaren att kunna 

döma vilken överbarhet de själv av ser i studien.  

Studiens tillförlitlighet anses vara bra då informationen inte påverkats under arbetets gång, 

dels på grund av det låga antalet deltagare i samt att datainsamlingsperiodens samt 

dataanalysen pågick under en kort tid (Graneheim och Lundman, 2004). En av studiens 

svagheter var utformningen av en del intervjufrågor, då de missförstods av 

patientrepresentanterna. En fråga som missförstods var när de ombads beskriva en situation i 

vårdprogramgruppen och eller patientrådet som fungerat bra respektive dåligt. 

Respondenternas syfte med frågan var att få ett specifikt tillfälle beskrivet, men en del 

patientrepresentanter svarade med att beskriva problem som förekom på högre 

organisationsnivå inom RCC. En annan fråga som skulle kunnat omformuleras var frågan om 

patientrepresentanterna hade några önskemål på hur de sociala strukturerna inom grupperna 

skulle kunna se ut. Detta var en följdfråga på frågan om hur den sociala strukturen såg ut, 

dock tolkades frågan ibland som hur patientrepresentanterna önskade att RCC i stort skulle 

fungera. Hade dessa frågor formulerats tydligare hade chansen varit större att alla 

patientrepresentanterna tolkat dem likvärdigt, vilket hade kunnat ge en djupare slutsats. 

Övriga frågor fungerade bra och få gånger behövdes följdfrågor för att uppmuntra till 

utvecklande svar. 

Representanterna var positivt inställda till sitt deltagande i studien och var delaktiga och 

drivande under intervjuerna. Att patientrepresentanterna var delaktiga och drivande under 

intervjuerna samt tilläts att själva välja i vilken omfattning de beskrev sina egna tidigare 

erfarenheter var dels positivt men i en del fall bjöd detta in till att de svävade ut. Detta 

medförde att vi erhöll mycket intressant information men att i en del fall föll informationen 

utanför vad som ansågs tillhöra studiens ramar. Dock ville vi ge patientrepresentanterna 

utrymme då vi ansåg att detta i första hand gynnade studien och risken att viktig information 

förbisågs minskade. 

Vi har även diskuterat huruvida fler riktade frågor skulle ha ställts under intervjuerna för att få 

beskrivande svar om upplevelsen av patientrepresentantarbetet. Nu erhölls flertalet 

beskrivningar från patientrepresentanternas upplevelser under vårdtiden. Även om dessa och 

liknande frågor är mycket intressanta är det inte riktigt vad som efterfrågats i första hand. Att 

vara patientpatientrepresentant syftar till att lyfta sina egna och andras erfarenheter inom 

vården så när ämnet tydligt berördes av samtliga deltagare ansågs detta vara relevant att lyfta i 

studien.  
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En svaghet med studien kan vara vår roll som respondent. Eftersom vi inte är erfarna att 

intervjua finns risken att vi omedvetet påverkat informanten i en viss riktning och därmed 

också deras svar. Bristen på erfarenhet kan ha varit en anledning till att vi tillät informanterna 

att sväva ut under en del intervjuer.  

En ytterligare svaghet är att de flesta intervjuerna är gjorda över telefon. De flesta valde att 

genomföra intervjun över telefon för enkelhetens skull.  Endast ett fåtal hade möjlighet att 

träffas för intervju bland annat på grund av långa avstånd och det var svårt att få till tider som 

fungerade både för dem och oss. I och med att intervjuerna genomfördes över telefon kunde 

fler intervjuer utföras per dag, vi kunde ge patientrepresentanterna större möjlighet att välja 

tider och tillfällen samt anpassa oss efter deras önskemål. Detta har medfört att vi kunnat 

lägga mer tid på att gå igenom de transkriberade texterna.  

En negativ aspekt med telefonintervjuer var att vi inte kunde se ansiktsuttryck och 

kroppsspråk, vilket är en stor del av ett samtal.  De intervjuer där vi träffade 

patientrepresentanterna hade en förmåga att sväva ut och ta mycket lång tid. Vissa intervjuer 

tog dubbelt så lång tid jämfört med de intervjuer som tog kortast tid men som gjordes över 

telefon. Det innebar både att vi erhöll detaljrik information men även att det samtalades kring 

ämnen som inte tillförde studien något.    

Tyvärr råkade vi ut för ett tekniskt missöde under en av de intervjuer som genomfördes. För 

att spela in intervjun användes ett datorprogram och tyvärr sparades inte hela inspelningen. 

Detta innebar att inte hela intervjun kunde transkriberas, dock kontaktades den berörde 

patientrepresentanten och denne ombads återge sina svar via e-post vilka senare mottogs och 

kunde inkluderas i studien. 

Urvalet diskuterades, möjligtvis är det just en viss typ av patienter som söker sig till arbetet 

inom vårdprogramgrupperna och patientråden, patienter som är väldigt drivna och engagerade 

och som också har en viss typ av erfarenhet och vill använda denna för att förändra och 

påverka vården. Detta kan naturligtvis även påverka studien, att det återigen är en viss typ av 

drivna och engagerade patientrepresentanter som väljer att delta. I vårt fall kan detta bidragit 

med att majoriteten av patientrepresentanterna var nöjda med sitt arbete och över lag var 

mycket positiva till betydelsen av patientmedverkan. Det hade självfallet varit mycket 

intressant om populationen varit större och studien mer omfattande för att se om resultatet 

även då varit lika positivt. 
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Totalt tycker vi att studien har en god trovärdighet baserad på tillförlitlighet, giltighet och 

överförbarhet. Tillförlitlighet ges till studien genom att studien anses innehålla fakta som 

kommer direkt från patientrepresentanten. Att urvalet representerar målpopulationen verkar 

för en hög giltighet och därmed får också studien en hög överförbarhet.    

Vi anser att resultatet av vår studie är trovärdigt samt generaliserbart för urvalet. Kvalitativa 

studier görs inom områden där det saknas information om målgruppen och för att en djupare 

förståelse ska kunna utvecklas. I kvalitativa studier har målgruppen möjlighet att förklara och 

utveckla sina svar något som är begränsat i en kvantitativ studie. Detta möjliggör även att nya 

forskningsområden upptäcks eller att studiens resultat kan användas som underlag för fortsatta 

kvantitativa studier. För att resultatet av studien ska bli generaliserbart skulle en enkätstudie 

över hela RCC Sverige kunna göras, detta eftersom kvantitativa studier är mer generaliserbara 

samt att populationen skulle vara betydligt större. En enkätstudie skulle kunna innehålla 

frågor om patientrepresentanternas åsikter kring deras arbete och vårdprogramgruppernas 

samt patientrådens sociala strukturer, det vill säga liknande de frågor som användes i vår 

studie, skillnaden skulle dock vara att enkätstudien blev mer avgränsad. Områden som kom 

fram under vår studie som skulle vara intressanta att undersöka närmare i en enkätstudie var 

bland annat språkförbistringar samt att patientrepresentanterna lyfte frågan huruvida deras 

arbete verkligen togs på allvar av professionerna eller om deras roll användes som alibi. 

 

Slutsats 

Alla patientrepresentanter upplevde bemötandet från RCC och eller vårdprogramgruppen och 

patientrådet som gott. Det fanns dock en viss osäkerhet huruvida deras arbete resulterade i en 

förbättring av vårdprocessen samt om deras roll användes som alibi av professionen för att 

beslut kring vårdprocessen skulle ses som förankrade hos patientrepresentanterna. 

Patientrepresentanternas förtroende för professionen är ett mycket intressant och viktigt 

området med stor potential för framtida studier. Patientrepresentanterna upplevde arbetet 

inom vårdprogramgruppen och patientrådet som givande och att engagemanget var av 

betydelse för att kunna förbättra vården för patienterna. Resultatet av studien är generaliserbar 

för urvalet, dock krävs en mer omfattade kvalitativ studie samt gärna en kvantitativ 

enkätstudie för att patientrepresentanters upplevelse av patientmedverkan ska kunna 

generaliseras.  

 



 28 

REFERENSER 

 

Alm, A. T. (2009). The consumerism of ‘voice’ in Norwegian health policy and its dynamics 

in the transformation of health services. Public Money and Management, 29(2), 117-122. 

doi: 10.1080/09540960902768012 

Armstrong, N., Herbert, G., Aveling, E.L., Dixon, W. M., & Martin, G. (2013). Optimizing 

patient involvement in quality improvement. Health Expectations, 16, 36-47. doi: 

10.1111/hex.12039 

Boote, J., Telford, R., & Cooper, C. (2002). Consumer involvement in health research: a 

review and research agenda. Health Policy, 61 (2002), 213-236. 

Cramm, J.M., Leensvaart, L., Berghout, M. och von Exel, J. (2015). Exploring views on what 

is important for patient-centred care in end-stage renal disease using Q methodology. BMC 

Nephrology, 16(74). doi:10.1186/s12882-015-0071-z 

 

Centrum för forsknings- och bioetik. (2014). Forskningsetisk prövning. Hämtad 21 februari, 

2014, från http://www.codex.vr.se/manniska5.shtml  

 

Dudas, K., Olsson, L., Wolf, A., Swedberg, K., Taft, C., Schaufelberger, M., & Ekman, I. 

(2012). Uncertainty in illness among patients with chronic heart failure is less in person-

centred care than in usual care. European Journal of Cardiovascular Nursing, 12(6), 521-528. 

doi: 10.1177/1474515112472270 cnu.sagepub.com 

 

Graneheim, U.H. och Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 

105-112. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 

Groene, O., Klazinga, N. S., Wangs, A., Dersarkissian, M., Thompson, C. A., Thompson, A., 

… Arah, A. O. ( 2014). Involvement of patients or their representative sinquality management 

functions in EU hospitals: implementation and impacton patient-centred care strategies. 

International Journal for Quality in Health Care, 26 (S1), 81-91. doi: 10.1093/intqhc/mzu022  

http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001


 29 

Harmann, J., Kohl, S., McCabe, R., Bühner, M., Mendel, R., Albus, M. och Bernd, J. (2015). 

What can patients do to facilitate shared decision making? A qualitative study of patients with 

depression or schizophrenia and psychiatrists. Social Psychiatry and Psychiatric 

Epidemiology. doi:10.1007/s00127-015-1089-z 

 

Inda, G. & Santos, L.L. (2008). Patientdelaktighet i vården. Kandidatuppsats, Malmö: 

Institutionen för vårdvetenskap, Malmö högskola. Hämtad 21 februari, 2014, från 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/6258/C-UPPSATS[1].pdf?sequence=1   

 

International Council of Nurses (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: 

Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad 23 oktober, 2014, från 

http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Etik-

publikationer/Sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf  

Lindberg, J., Kreuter, M., Taft., & Person, L.O. (2013). Patient participation in care and 

rehabilitation from the perspective of patients with spinal cord injury. Spinal Cord, 51(11), 

834-837. doi: 10.1038/sc.2013.97 

Litva, A., Coast, J., Donovan, J., Eyles, J., Shepherd, M., Tacchif, J., … Morgane, K. (2002). 

‘The public is too subjective’: public involvement at different levels of health-care decision 

making. Social Science and Medicine, 54 (2002), 1825-1837.    

Lundman, B. & Hällgren-Graneheim, U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. I.M. Granskär & 

B. Höglund-Nielsen (Red.) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvården. 

Studentlitteratur: Lund. 

 

Länsstyrelsen. (i.d.). Vård och omsorg. Hämtad 9 oktober, 2014, från 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/sv/samhallsplanering-och-

kulturmiljo/landskapsvard/kulturmiljoprogram/historia-utveckling/admin-landskap/vard-och-

omsorg/pages/index.aspx 

 

http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Etik-publikationer/Sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Etik-publikationer/Sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf


 30 

Mockford, C., Staniszewska, S., Griffiths, F. & Herron-Marx, S. (2012). The impact of patient 

and public involvement on UK NHS health care: a systematic review. International Journal 

for Quality in Health Care, 24(1), 28-38. doi: 10.1093/intqhc/mzr066   

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. 

(2009[2010]). Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice. (7., 

[updated] ed.) Philadelphia PA: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins  

 

Regionalt Cancercentrum. (2014). Plan för att stärka patientföreträdarnas inflytande i 

cancersjukvården i Uppsala-Örebroregionen. Hämtad 8 oktober, 2014, från 

http://www.cancercentrum.se/Global/RCCUppsalaOrebro/patientmedverkan/plan_starka_pat_

stallning_140520.pdf  

 

Regionala cancercentrum. (i.d.). Om oss. Hämtad 21 februari, 2014, 

från http://www.cancercentrum.se/sv/Om_oss/ 

 

Regionala cancercentrum i samverkan. (2014). Patientföreträdare. Hämtad 31 augusti, 2015, 

från http://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/patientforetradare/ 

 

Regionalt Cancercentrum. Uppdrag till vårdprogramgrupperna i Uppsala Örebro-regionen. 

Hämtad 4 oktober, 2014, från 

http://www.cancercentrum.se/Global/RCCUppsalaOrebro/ledning_organisation/uppdrag_RC

C_vardprogramgruppr_120504.pdf 

 

Regionalt cancercentrum norr. (i.d.). Patientrådet. Umeå: Regionalt cancercentrum norr. 

Hämtad 14 oktober, 2014, från http://www.cancercentrum.se/sv/norr/Om-

RCC/organisation/Rad/Patientinflytande/Patientradet1/  

 

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. (2014). Patientmedverkan. Hämtad 4 april, 2014, 

från http://www.cancercentrum.se/sv/uppsalaorebro/patientmedverkan/ 

 

http://www.cancercentrum.se/sv/Om_oss/
http://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/patientforetradare/


 31 

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro (2014). Utbildning för patientföreträdare. Hämtad 

6 november, 2014, från  

http://www.cancercentrum.se/sv/uppsalaorebro/patientmedverkan/utbildning-

patientforeningar/) 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 1 

september, 2015, från https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/ 

 

SFS 1998:1656. Lagen om patientnämndsverksamhet m.m. Stockholm: 

Socialdepartementet. Hämtad 1 september, 2015, från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19981656-om-patientnamn_sfs-1998-1656/ 

 

Socialstyrelsen. (2006). Lagstiftningen inom vården och omsorgen om äldre. Hämtad 8 

oktober, 2014, från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9733/2006-131-

24_200613124.pdf  

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2014). Värdering och syntes av 

studier genomförda med kvalitativ analysmetodik. Hämtad 31 augusti, 2015, från 

http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/sbushandbok_kapitel08.pdf   

 

Sveriges kommuner och landsting. (2014). Patientmedverkan. Hämtad 13 oktober, 2014, från 

http://www.skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/patientmedverkan.743.html  

 

Sveriges kommuner och landsting. (2014). Ramverk för patientmedverkan. Hämtad 10 

oktober, 2014, från 

http://www.skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/patientmedverkan/ramverkforpatientmedverk

an.2275.html 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/


 32 

 

Sveriges kommuner och landsting. (2014). Patientlagen ska stärka patientens ställning. 

Hämtad 9 oktober, 2014, från 

http://www.skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/patientlagen.2083.html 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2010). Värdegrund för omvårdnad. Stockholm: Svensk 

sjuksköterskeförening. Hämtad 23 oktober, 2014, från 

http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Etikpublikationer/Vardegrund.for.omvardnad.w

eb.pdf 

 

Vårdanalys. (i.d.). Patientråd. Granskande myndighet med patient- och medborgarperspektiv. 

Hämtad 14 oktober, 2014, från http://www.vardanalys.se/Om-

Vardanalys/Organisation/Patientradet/  

 

Vårdhandboken. (2013). Personcentrerad vård. Hämtad 9 oktober, 2014, från 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Personcentrerad-vard/Oversikt/ 

 

World Health Organization. (2014). Health Systems Strengthening Glossary. Hämtad 13 

oktober, 2014, från http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/index8.html 

 

World Medical Association. (2013). WMA declaration of Helsinki -

 ethical principles for medical research involving human subjects. World Medical 

Association. Hämtad 21 februari 2014, 

från http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ 

     

 

 

 



 33 

Bilaga 1.  

 

 

                           

 

 

Vill du medverka i en studie om patientmedverkan i Regionalt 

cancercentrum Uppsala Örebro? 

För att möjliggöra en patientcentrerad vård är det av yttersta vikt att patientens upplevelser 

och erfarenheter av vården framförs och tas vara på. För att kunna utveckla och utforma 

vården efter patientens behov arbetar RCC med patientföreträdan i vårdprogramgrupper. 

Dock saknas forskning inom området för att kunna säkerställa vilken betydelse 

patientrepresentationen har inom vårdprogramrgupperna och hur patientrepresentanterna 

upplever sin roll och sitt arbete. 

Tillsammans med Sjuksköterskeutbildningen på Uppsala Universitet kommer RCC Uppsala 

Örebro göra en studie över patientreprensentationen i vårdprogramgrupperna. Studien 

kommer ledas av två sjuksköterskestudenter som en del av deras examensarbete. Du som 

medlem av RCC:s Uppsala Örebro patientråd har möjlighet att medverka i studien. 

Studien syftar till att undersöka patientrepresentanternas upplevelse av bemötande samt 

betydelsen av deras arbete inom vårdprogramgruppen.  

Studien bygger på intervjuer med Dig som patientrepresentant och kommer genomföras under 

hösten 2014. Deltagandet är frivilligt och konfidentiellt, det vill säga att all information endast 

hanteras av intervjuvarna samt att Dina uppgifter inte kan härledas till Dig. Informationen 

kommer endast användas i studiesyfte.  Data som insamlas kommer sammanfattas och 

redovisas som en C-uppsats. Intervjuen baseras på frågor om Dina tankar och erfarenheter om 

patientrådet och Din roll som patientföreträdare. 

Tid och plats för intervjuerna bokas in under september. I möjligaste mån sker intervjuerna i 

Uppsala på RCC, det finns även möjlighet att intervjuvarna kommer hem till Dig för att 

genomföra intervjuen. Det finns även möjlighet att genomföra intervjuerna över telefon.  

Kontaktuppgifter till Dig har vi erhållit via RCC:s webbplats.  

Är du intresserad av att delta i studien maila ditt intresse samt övriga kontakt uppgifter så som 

telefonnummer till: 

xxx@xxxx.com  Tel.nr: xxxxxxxxxx 

xxx@xxxx.com  Tel.nr: xxxxxxxxxx                                          

mailto:xxx@xxxx.com
mailto:xxx@xxxx.com
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Har du några fler frågor angående medverkan i denna studie? Kontakta oss gärna! 

 

Med vänliga hälsningar 

Jennie Jansson & Hanna Eriksson 

Uppsala Universitet 
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Bilaga 2. 

 

                           

Påminnelse om medverkan i studien om patientmedverkan i Regionalt 

cancercentrum Uppsala Örebro. 

Tidigare skickade RCC Uppsala Örebro tillsammans med Uppsala Universitets 

Sjuksköterskeutbildning ut en förfrågan till Dig att  i egenskap av patientrepresentant delta i 

en studie. Har du redan tackat ja eller redan deltagit i studien kan du bortse från det här 

mailet. 

RCC arbetar  med patientföreträdan i vårdprogramgrupperna och i patientråden för att  kunna 

utveckla och utforma vården efter patientens behov. Studien syftar till att undersöka 

patientrepresentanternas upplevelse av bemötande samt betydelsen av deras arbete inom 

vårdprogramgrupperna och patientråden. Detta för att det saknas forskning inom området för 

att kunna säkerställa vilken betydelse  patientrepresentationen har inom 

vårdprogramrgupperna och patientråden samt hur patientrepresentanterna upplever sin roll 

och arbete. 

Studien bygger på en intervju med Dig som patientrepresentant och baseras på frågor om 

Dina tankar och erfarenheter om patientrådet och Din roll som patientföreträdare. Studien 

kommer genomföras under hösten 2014. Deltagandet är frivilligt och konfidentiellt, vilket 

innebär att Dina svar kommer inte kunna härledas till dig och att  informationen endast 

hanteras av intervjuarna. Informationen kommer endast användas i studiesyfte.  Data som 

insammlas kommer sammanfattas och redovisas som en C-uppsats.  

Medverkan i studien är frivillig och informationen kommer endast hanteras av de ansvariga 

för studien och omfattas av sekretess. 

Intervjun sker per telefon, tid och bokas in via mail. Intervjun tar ca: 10-20 minuter. 

Kontaktuppgifter till Dig har vi erhållit via RCC:s webbplats.  

 

Är du intreserad av att delta i studien maila ditt intresse samt övriga kontakt uppgifter så som 

telefonrummer till: 
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xxx@xxxx.com  Tel.nr: xxxxxxxxxx 

xxx@xxxx.com  Tel.nr: xxxxxxxxxx                                          

                               

Med vänliga hälsningar 

Jennie Jansson & Hanna Eriksson, Uppsala Universitet 

 

Har du några fler frågor angående medverkan i denna studie? Kontakta oss gärna! 

Din medverkan är betydelsefull! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:xxx@xxxx.com
mailto:xxx@xxxx.com
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Bilaga 3. 

 

INTERVJUGUDIE 

 

Hur gammal är du? 

Vad arbetar du med? 

Vilken vårdprogramgrupp representerar du? 

Hur länge har du representerat gruppen? 

Vad fick dig att gå med i vårdprogramgruppen? 

Kan du beskriva ditt arbete inom gruppen?  

- Kan du beskriva en situation i gruppen då samarbetet fungerade bra? 

- Kan du beskriva en situation i gruppen då samarbetet fungerade dålig/mindre bra? 

Hur upplever du att du blir bemöts inom vårdprogramgruppen? 

Kan du beskriva vårdprogramgruppens sociala struktur?  

- Upplever du att det finns hierarkier inom gruppen eller möts alla representanter som 

jämlikar? 

- Kan du beskriva? 

- Hur önskar du att det skulle vara? 

Kan du beskriva på vilket sätt du har möjlighet att delge dina åsikter och erfarenheter? 

- Upplever du att du får komma till tals och att dina åsikter tas vara på? 

- Kan du beskriva på vilket sätt? 

Hur upplever du att ditt arbete påverkar hur vården bedrivs? 

- Hur önskar du att det skulle vara? 

- Är det något du skulle vilja tillägga eller utveckla innan intervjun avslutas? 

 


