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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Delaktighet och inflytande i samhället är ett målområde som 

Folkhälsomyndigheten (2015) lyfter fram som förutsättning för folkhälsan. I sjukvården ska 

patientlagen (SFS 2014:821) stärka patientens ställning och främja patientens delaktighet, 

integritet och självbestämmande. En intention är att utveckla en säkrare vård tillsammans med 

patienten. Begreppet patientdelaktighet är inte entydigt definierat enligt tidigare studier och 

forskare skriver det är bara den enskilda patienten som kan avgöra om delaktighet uppnåtts 

rörande den egna omvårdnaden.   

Syfte: Att beskriva vad patienter upplever påverkar delaktighet i vården vid en thoraxkirurgisk 

vårdavdelning. 

Metod: Deskriptiv kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer som omfattade sju 

patienter vilka genomgått öppen hjärtkirurgi. Analysarbetet genomfördes med kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Det som påverkar upplevd delaktighet i vården bestod av underlättande och 

begränsande faktorer. Interaktion med och stöd av personalen samt möjligheten att välja grad 

av delaktighet underlättade. Begränsande var att inte ha kunskap och de medicinska 

bedömningarna, det fanns ett kunskapsgap mellan informant och professionen, den 

sjukvårdspersonal informanterna mötte och hade kontakt med under vårdtiden. För att minska 

den begränsande faktorn kunskap var skriftlig och muntlig information viktig. De medicinska 

bedömningarna accepterade informanterna helt och fullt. Professionens kunskap och 

medicinska bedömningar gav trygghet.  

Slutsats: Resultatet visar förutsättningar, underlättande och begränsande faktorer, som 

beskriver hur informanterna upplever vad som påverkade patientdelaktighet i vården i 

samband med öppen hjärtkirurgi. Stor vikt läggs vid stöd av personal, vid patientinformation 

och svar på frågor från professionen.  

 

Nyckelord: Patientdelaktighet, pre- och postoperativ vård, hjärtkirurgi, sjuksköterska-

patientrelationer. 

 



ABSTRACT 

Background: Participation and influence in society is a target area that Folkhälsomyndigheten 

(2015) highlighted as vital for public health. In medical care shall Patientlagen (SFS 2014: 

821) strengthen the position of patients and promote patient involvement, integrity and self-

determination. The intention is to develop safer care together with the patient. The concept of 

patient participation is not clearly defined in previous studies, and it is only the individual 

patient, which can determine whether participation is reached regarding their own care. 

Purpose: To describe what patients experience affects participation in care at a thoracic 

surgery ward. 

Method: Descriptive qualitative design with semi-structured interviews involving seven 

patients who underwent open heart surgery. The analysis was conducted using qualitative 

content analysis. 

Results: There affecting perceived participation in the care consisted of facilitating and 

constraining factors. Interaction and support of the staff and the ability to choose the degree of 

participation facilitated. Limitation was not to have the knowledge and the medical 

assessments; there was a knowledge gap between the informant and the profession, the 

medical staff informants met and had contact with during the hospital stay. To reduce the 

limiting factor knowledge was written and verbal information important. The medical 

assessments accepted the informants completely. The profession´s knowledge and medical 

assessment gave security. 

Conclusion: The results show potential, facilitating and constraining factors, describing how 

the informants experience what affected patient participation in care associated with open 

heart surgery. Emphasis is placed on the support of the staff, the patient information and 

answers to questions from the profession.  

 

Keywords: Patient participation, pre- and postoperative care, cardiac surgical procedures, 

nurse-patient relations. 
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BAKGRUND 

Delaktighet och inflytande i samhället är ett målområde som Folkhälsomyndigheten (2015) 

lyfter fram som förutsättning för folkhälsan. Hälsan påverkas av bland annat livsvillkor och 

levnadsvanor. Dessa faktorer är kopplade till både samhällsnivå och till individnivå och är 

viktiga att kunna påverka, särskilt relaterat till förekomst av sjukdom.                                

Internationellt har World Health Organization, WHO, i en sammanställning belyst 

patientdelaktighet inom sju olika vårdområden med utgångspunkt patientsäkerhet. I förordet 

skriver Zsuzsanna Jakab, WHO Regional Director for Europé, “In this context, participation 

of the health-literate patient is seen as being at the core of the whole-of-society approach to 

better health that we encourage and promote” (WHO, 2013, s xiii).                                                                                                                                                                                                                                           

Sveriges Riksdag antog i juni 2014 en ny patientlag. Den nya lagen (SFS 2014:821) gäller 

från den 1 januari 2015 och har som syfte att tydliggöra och stärka patientens ställning. Lagen 

ska främja patientens delaktighet, integritet och självbestämmande. Enligt Sveriges 

Kommuner och Landsting, SKL, (2014) är en intention med den nya lagen, att utveckla en 

säkrare vård tillsammans med patienten. Patientagen (SFS 2014:821) är dock ingen 

rättighetslag för patienten utan en skyldighetslag för vårdgivaren och professionen (Winblad 

Spångberg, 2014). En låg grad av patientdelaktighet och ett lågt patientengagemang visar 

kopplingar till negativa vårdresultat som till exempel medicinska misstag (Docteur & Coulter, 

2012).  

De nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård (Socialstyrelsen, 2008) och nationella indikatorer 

för god vård (Socialstyrelsen, 2009) beskriver bland annat patientens förutsättningar för att 

kunna vara delaktig i sin vård, patienten ska genom kommunikation med och information från 

sjukvårdspersonal få kunskap, förståelse och insikt för att kunna uppnå delaktighet vården.  

Patientdelaktighet                                                                                                                            

Patientdelaktighet är ett begrepp som ofta används inom forskningsområdet vårdvetenskap 

men begreppet patientdelaktighet är svårfångat och inte entydigt definierat (Larsson, 2008).  

Enligt Larsson (2008) finns en begreppsanalys av Cahill, som diskuterar patientdelaktighet i 

en hierarki och som där sätter närliggande begrepp i relation till varandra. Den lägsta nivån är 

patientmedverkan och patientinvolvering. Den följs av den mellersta nivån som är 

patientdelaktighet och den högsta nivån som är kompanjonskap.  Arnstein (1969) beskriver 

hur delaktighet kan uppnås för den enskilda individen i samhället. För att illustrera grader av 
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delaktighet från icke deltagande aktör som är den lägsta graden, till kompanjonskap och till 

makt och kontroll för individen, som är den högsta graden av delaktighet, placerar Arnstein 

(1969) de åtta olika typerna i en stege. Information, konsultation och delvis inflytande 

beskrivs som en mellandel i stegen, som visar på ett symboliskt deltagande, tokenism. 

(Arnstein, 1969).                                                                                                                            

Eldh, Ehnfors och Ekman (2004) diskuterar begreppets innebörd och föreslår att 

patientdelaktighet innefattar att ha tilltro till vårdgivaren och sig själv, att förstå information 

och sjukdomsbehandling, att ha kontroll och kräva god vård. För att sann patientdelaktighet 

ska upplevas av patienten krävs att vårdgivaren uppmärksammar varje patients unika kunskap 

och har respekt för varje individs beskrivning av sin situation (Eldh, Ehnfors & Ekman, 

2006). Patientdelaktighet beskrivs av Larsson (2008) som det samspel som sker mellan patient 

och till exempel sjuksköterska. Patienten accepterar ansvar och sjuksköterskan möjliggör 

detta genom att patienten får information och säkerhet att handla. Det är bara den enskilda 

patienten som kan avgöra om delaktighet uppnåtts rörande den egna omvårdnaden (Larsson, 

2008).   

Florin, Ehrenberg och Ehnfors (2008) beskriver patientdelaktighet som ett komplext begrepp 

som rör många situationer inom sjukvårdens område, till exempel beslut om vård och 

behandling. Individen i samhället använder sin kunskap och erfarenheter för motsvarande 

beslut som medborgare. När det gäller sjukvård kan det finnas ett kunskapsgap mellan patient 

och sjukvårdspersonal som försvårar patientens delaktighet i beslut och vård. Denna obalans 

kan minska då sjukvårdspersonal uppfattar kunskapsgapet mellan patient och profession och 

aktivt arbetar för att inkludera patienten i processen. Patienten är dock ändå beroende av 

personalens inställning till patientdelaktighet. Florin och medarbetare (2008) hänvisar till 

Brownleas (1987, s 605) definition av delaktighet ”Participation means getting involved in a 

decision-making process or the delivery of a service or the evaluation of a service or even 

simply to become one of a number of people consulted on an issue or matter”. 

Alla patienter önskar inte den aktiva rollen med högsta grad av delaktighet, kompanjonskap, 

därför ska graden för patientdelaktighet utgå från patientens önskemål (Philips, Short, 

Kenning, Dugdale, Nugos, Mc Gowan & Greenfield, 2014). Att som patient kunna få välja 

grad av delaktighet i behandling, vid rond och vård ska accepteras av vårdgivaren (Leo 

Swenne & Skytt, 2014). För att patienten på egna villkor ska kunna vara delaktig i sin vård är 

det av vikt att patienten får berätta om sina behov angående information och kunskap och 
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delges i vilken omfattning delaktighet är möjligt (Larsson, 2008; Leo Swenne & Skytt, 2014; 

Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2008; SFS 2014:82).   

Sjuksköterskan roll                                                           

I uppbyggnaden av samarbetet, i mötet mellan patient och sjuksköterska, finns 

sjuksköterskans strategi för att uppnå bästa möjliga patientdelaktighet för patienten. Genom 

att parterna lär känna varandra kan sjuksköterskan förstärka patientens egenvårdskapacitet 

(Sahlsten et al., 2008). Begreppet egenvårdskapacitet presenteras i omvårdnadsteoretikern 

Dorothea Orems egenvårdsteori och den individuella egenvårdskapaciteten varierar med 

hälsotillstånd, utbildning och kunskap, ålder, erfarenheter, kulturmönster och resurser 

(Kirkevold, 1994). Denna process av frigörelse för patientens egen potential gällande 

kunskap, värden, motivation och mål kan starta en kedja av aktiviteter. Sjuksköterskan måste 

sträva till att guida patienten i vårdsituationen så att patienten kan uppnå meningsfulla 

upplevelser, till upptäckter och lärande och utveckling, aktiviteteter som kan främja 

patientdelaktighet. Strategin är viktig och användbar i den dagliga omvårdnaden för att 

påverka och uppnå en mer jämlik balans i förhållandet mellan patient och sjuksköterska. 

Strategin är också viktig för kvalitetssäkringsarbete rörande patientdelaktighet (Sahlsten et al., 

2008).                                                                                                                              

Sjuksköterskan kan genom sitt beteende i mötet, i interaktion med patienten, både stimulera 

och stärka eller hindra och hämma patientens delaktighet i sin vård. Vårdområden som 

särskilt nämns är rond, patientinformation och läkemedelsadministration. En situation som 

stimulerar patientdelaktighet beskrivs vara, enligt Larsson och medarbetare (2011a) att 

patienten upplever sig sedd som person. En annan är att patienten blir engagerad genom 

information, muntlig och skriftlig, rörande den egna vården då sjuksköteskan också förklarar 

och besvarar frågor från patienten. Som tredje område för att stärka patientdelaktighet 

beskrivs ett erkännande av patientens egen kompetens, att utnyttja patientens kunskap i 

samarbetet t.ex. vid smärtlindring. Larsson och medarbetare (2011a) beskriver också tre 

situationer som motverkar patientdelaktighet. Den första är att sjuksköterskan ”överger” 

patienten, uteblir med stöd och inte möter patientens behov. Den andra är när patient blir 

bemött med ett ironiskt svar, blir tilltalad som ett barn eller på annat sätt får ett inadekvat 

verbalt bemötande.  Den tredje beskrivna situationen är att som patient bemötas av 

sjuksköterskan med ignorans och utan inflytande. Sjuksköterskan visar att hon tar över 

kontrollen och avvisar patientens synpunkter och väljer till exempel att inte dokumentera 
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sådant som patienten upplever viktigt i sin omvårdnad (Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos, 

2011a).  

Patienters uppfattningar om hinder för delaktighet i omvårdnaden har studerats av Larsson 

och medarbetare (2011b). Att patienten känner sig otillräcklig, är överväldigad av sin 

sjukdom, inte har tillräcklig kunskap eller upplever rädsla för vad som händer och därmed får 

en låg självkänsla är ett exempel som motverkar delaktighet. Också att möta brist på empati, 

möta en paternalistisk hållning och att uppfatta strukturella hinder försvårar 

patientdelaktighet.  Som exempel nämns otillräcklig dokumentation, bristande kontinuitet 

gällande personal som är ansvarig för omvårdnaden eller att det saknas sängplats.  

En paternalistisk attityd hos sjuksköterskan är att uppvisa makt och kontroll, att anse sig veta 

vad som är bäst för patienten och inte vara lyhörd för patientens förslag och önskemål. Om 

sjuksköterskan informerar anhöriga inför patienten och exkluderar patienten i samtalet 

upplever patienten obehag. Patienten upplever sig maktlös och vill därför inte argumentera då 

det kan slå tillbaka vid nästa möte mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan är 

dominant (Larsson et al., 2011b). 

Hjärtkirurgi 

Vissa hjärtsjudomar behandlas med hjärtkirurgi och vid Sveriges åtta thoraxkliniker utfördes 

det 2013 knappt 6000 operationer med hjärtkirurgi för vuxna patienter (Swedeheart, 2013). 

Den öppna hjärtkirurgin som utförs med hjälp av hjärt-lungmaskin på stillastående hjärta är 

aktuell vid klaff- och kranskärlsoperationer och är idag den vanligast förekommande 

hjärtkirurgin (Persson & Stagmo, 2009). Att patientdelaktighet i form av utbildning, 

information och stöd, är viktiga komponenter, både pre- och postoperativt, för återhämtning 

och tillfrisknande, både fysiskt och psykiskt, efter hjärtoperation beskrivs av Whyte och Grant 

(2005) och Gardener, Elliott, Gill, Griffin och Crawford (2005). Whyte och Grant (2005) tar 

upp patientens, ofta generella, okunskap gällande processen före och efter thoraxkirurgisk 

operation. Målet med patientundervisning ska vara att förbättra patientens förståelse för sin 

sjukdom och sin operation. Genom detta mobiliseras patientens egen delaktighet i 

läkningsprocessen, så att patienten blir kunnig och en i teamet. Gardener och medarbetare 

(2005) beskriver patienters upplevelse av att livet förändrats i samband med återhämtningen 

efter hjärtoperation. Smärta och fysiska obehag, minnen från tiden på 

intensivvårdsavdelningen, rädsla och farhågor och nedstämdhet kan finnas hos patienterna 

under återhämtningsfasen efter utskrivning från sjukhuset. Utifrån sju teman av 

patientupplevelser presenterar Gardener och medarbetare (2005) i sin sammanfattning två 
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återkommande ämnen. Ett ämne var patientinformation och det andra ämnet var 

individualiserad, holistisk helhetsbedömning och uppföljning i samband med hjärtkirurgi.  

Information efterfrågades av patienterna under hela vårdtiden för hjärtoperation, pre-operativt, 

direkt efter operation, under tiden på vårdavdelning och i samband med utskrivning från 

sjukhuset. I studier av nämnda författare finns patienten i hemmet, sex månader efter 

hjärtoperation eller besöker läkare före planerad inskrivningsdag på thoraxklinik. Studier som 

redovisar patienters upplevelse av delaktighet i direkt samband med sin hjärtoperation, under 

vårdtiden på sjukhus innan utskrivning från vårdavdelning, har inte påträffats.  

Teoretiskt ramverk 

Hjärtat är ett centralt organ som också har ett symbolvärde. Enligt Ternestedt Östman (1989) 

menar Jannerbo att i vår kultur symboliserar hjärtat kärlek, mänsklig värme och livet självt.    

Att som patient få ett besked om sin hälsa som leder till utredning och planering för 

hjärtkirurgi kan vara en påfrestning och ett hot för den enskilda människan och hennes familj. 

Patienters och anhörigas upplevelser och sårbarhet i samband med patientens hjärtoperation, 

tillika vikten av information och god kommunikation med sjukvårdsperonalen finns beskrivna 

i ett antal norska och svenska studier (Bergvik, Wynn och Sørlie 2007; Ivarsson, Larsson, 

Lührs och Sjöberg 2011; Karlsson 2008).                                                                                                                                        

Genom att använda Antonovskys modell KASAM, Känsla av sammanhang, kan människan, i 

detta fall den presumtiva thoraxkirurgiska patienten, söka finna sina resurser för att göra 

påfrestningen begriplig, hanterbar och meningsfull. De tre centrala komponenterna i KASAM 

(Antonovsky, 2005) är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.                            

Begriplighet innebär att patienten upplever informationen som ordnad, sammanhängande, 

strukturerad och tydlig och inte kaotisk. Hanterbarhet betyder upplevelsen av att det står 

resurser till ens förfogande. Det gäller resurser som personen har under egen kontroll eller 

sådana som kontrolleras av behöriga andra t.ex. make, maka, vänner, Gud, läkare eller någon 

man räknar med och litar på. Meningsfullhet är enligt Antonovsky en motivationskomponent. 

Som till exempel då en människa, en patient, ställs inför problem och svårigheter kan dessa 

utmaningar uppfattas värda att investera energi i och värda engagemang. Individen kan då 

välja att konfrontera utmaningen och att göra sitt bästa för att ta sig igenom den (Antonovsky, 

2005).                                                       

KASAM beskrivs av Antonovsky (2005) som ett hållningssätt och inte som ett tillstånd eller 

personlighetsdrag. Alla människor befinner sig mellan liv och död och så länge vi har liv är vi 

i någon bemärkelse friska enligt det salutogenetiska synsättet (som fokuserar på hälsans 
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ursprung). Människan befinner sig på ett multidimensionellt kontinuum mellan hälsa och 

ohälsa. Människan är inte frisk eller sjuk. Det salutogenetiska synsättet fokuserar på en rörelse 

mot den friska polen i dimensionen hälsa-ohälsa. Det salutogenetiska tänkandet har lett till 

formulering av teorin KASAM om problemhantering (Antonovsky, 2005). Att som människa 

reduceras till objekt är möjligt då någon annan bestämmer allting åt oss. Människan behöver 

ha medbestämmande, inte kontroll, för att acceptera uppgifter vi ställs inför. Att individen har 

ansvar och kan påverka utfallet. Antonovsky (2005, s 129-130) förklarar förståelsen av 

livserfarenheter relaterat till KASAM på följande sätt ”Upplevelser av förutsägbarhet lägger 

grunden för komponenten begriplighet, en bra belastningsbalans lägger grunden för 

komponenten hanterbarhet och, mindre självklart, delaktighet i resultatet lägger grunden för 

komponenten meningsfullhet”.                                                 

Antonovskys modell kan utgöra en grund för hur information och kunskap förmedlas till 

patienten för att möjliggöra patientdelaktighet under vårdtiden på en thoraxkirurgisk 

vårdavdelning. Att patienten ska uppleva delaktighet och motivation i samband med sin 

hjärtoperation och inte känna sig som ett offer för omständigheterna.                                               

 

Problemformulering  

Patienter som efter utredning kallas till öppen hjärtkirurgi har ett stort behov av operation. 

Patienterna genomgår stor kirurgi och de förväntas delta aktivt i sin återhämtning samtidigt 

som deras delaktighet i vården varierar. Flera studier har berört patientupplevelser efter vård 

och återhämtning när patienterna inte är kvar på sjukhuset, till exempel sex månader efter 

utskrivning (Gardner, Elliott, Gill, Griffin & Crawford, 2005). Krav på korta vårdtider och 

hög vårdproduktion påverkar tillgänglig tid för information och samtal med patienterna. Får 

patienterna den information och kunskap under sin vårdtid som de behöver för att uppleva 

delaktighet? Möjliggör sjuksköterskan för patienten att uppleva delaktighet under vårdtiden? 

Denna studie har som mål att ta del av vad patienter upplever påverkar delaktighet i sin vård 

under deras vårdtid för hjärtoperation, på sjukhuset, innan utskrivning. Resultat från 

patientintervjuer under pågående vårdtid har inte påträffats i tidigare studier och ny kunskap 

kan framkomma om patienters upplevelse av delaktiget i vård efter hjärtkirurgi.  Hur upplever 

patienten sin delaktighet, sin möjlighet att kunna påverka, i omvårdnad och vård? Kan 

resultatet användas som ett bidrag i kvalitetssäkringsarbetet på den thoraxkirurgiska 

vårdavdelningen? 



11 

 

Syfte  

Syftet med studien är att beskriva vad patienter upplever påverkar delaktighet i vården vid en 

thoraxkirurgisk vårdavdelning. 

METOD 

Studien är av deskriptiv kvalitativ design.  

Designen är vald utifrån syftet att öka förståelsen för och få kunskap om vad patienten 

upplever påverka delaktighet i sin vård (Beck & Polit, 2012; Kvale & Brinkmann, 2014; 

Malterud, 2014). 

Urval 

Studien har genomförts på en thoraxkirurgisk vårdavdelning under våren 2015 och omfattade 

patienter planerade för öppen hjärtkirurgi. Ett strategiskt urval gjordes där målet var spridning 

gällande ålder, kön och typ av hjärtoperation. Totalt åtta patienter tillfrågades i samband med 

inskrivning om deltagande i intervju tidigast efter post-operativ dag fyra. Samtliga åtta 

tackade ja. Sju patienter deltog i intervju. Urvalet kom att innehålla fyra män och tre kvinnor i 

åldersspannet 42 -77 år. En patient exkluderades relaterat till per-operativ komplikation. 

Antalet patienter bedöms vara tillräckligt för att besvara syftet och med beaktande av 

författarens erfarenhet av och kännedom om området vård i samband med hjärtkirurgi 

(Malterud, 2014). Tillgänglig tid och resurser för studien påverkade också mängden intervjuer 

(Kvale & Brinkmann, 2014).    

Av de sju intervjuade patienterna var tre tillhörande C-län, två av dessa omfattades av 

poliklinisk inskrivning. Övriga fyra patienter omfattades av regionvård. En av dessa skrevs in 

polikliniskt de övriga tre subakut. Endast de tre patienterna med poliklinisk inskrivning hade 

hunnit ta emot skriftlig information, broschyr Till dig som skall hjärtopereras, med kallelse 

per post. Fyra patienter tog del av skriftlig information på vårdavdelningen. Samtliga patienter 

fick muntlig information inför hjärtoperation på vårdavdelningen.                                                                                                                                                                                  

Inklusionskriterier: Patient ska vara 18 år eller äldre och vara kallad till planerad, öppen 

hjärtkirurgi. Även den patient som anländer subakut till avdelningen omfattas av den 
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planerade verksamheten.  Patienten ska behärska svenska i tal och skrift och ha genomgått en 

operation med öppen hjärtkirurgi.                                                                                

Exklusionskriterier: Patient med komplikationer i samband med operation eller patient som 

utvecklat post-operativt delirium, kognitiv dysfunktion, efter operation. 

Kontext  

Patienter som ska genomgå öppen hjärtkirurgi för kranskärl-, klaff- eller aortasjukdom i 

thorax skrivs in på thoraxkirurgisk vårdavdelning efter kallelse för planerad hjärtoperation. 

Pre-operativt kommer patienterna vanligtvis till avdelningen en till två dagar före operation. 

Alternativt kan patienter boende inom cirka en 15-milsradie från thoraxkliniken, skrivas in 

polikliniskt under en dag. Dessa patienter har telefonkontakt med avdelningen för att kallas 

tillbaka för operation inom närliggande tid. Avdelningen tar emot patienter med 

thoraxkirurgiskt behov, även subakuta, från en mellansvensk region. Patienterna har sin 

vårdtid på avdelningen de närmaste dygnen efter intensivvårdstiden postoperativt. Vårdtiden 

totalt vid kliniken varierar oftast mellan sex till tio dagar. De två största medicinska 

specialiteterna på avdelningen är hjärt- och lungkirurgi.  

Informanterna tillfrågades var för sig och intervjuerna genomfördes ostört på thoraxkirurgisk 

vårdavdelning, på ett särskilt vårdrum. Undantaget en intervju som efter informants önskemål 

och medpatients tillåtelse, genomfördes på vårdsal. Utifrån patientsäkerhet var närhet till 

sjukvårdspersonal och möjlighet till larm nödvändig då informanterna nyligen genomgått 

öppen hjärtkirurgi, stor thoraxkirurgi. Intervjuaren var civilklädd vid varje intervju. 

Informantens utskrivning från enheten planerades till nästkommande dag.  

Datainsamlingsmetod  

Bakgrundsfakta inhämtas efter informantens godkännande, från informantens 

hälsodeklaration och från operationsprogram. Uppgifter som ingår är diagnos, typ av 

operation, planerat och verkligt operationsdatum, kön, ålder, civilstånd och om informant 

tillhör C-län eller omfattas av regionvård, då tillhörighet kan påverka vårdtiden.  

En intervjuguide med semistrukturerade frågor utarbetades (Bilaga 1). Förutom information 

om operationsdag och typ av hjärtoperation innehöll guiden frågor om möjlighet att påverka 

och vara delaktig i sin vård pre-och postoperativt. Informanten uppmanades att berätta om 

delaktighet rörande vård och omvårdnad som varit viktig i samband med operation. Innan 
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intervjun avslutades sammanfattade författaren informantens berättelse och frågade om det 

var något som informanten ville lägga till, berätta eller fråga om. De i förhållandet få riktade 

frågor med flera följdfrågor ställdes utifrån guiden med målet att uppnå fördjupning med 

tema, patienters upplevelse av delaktighet i vården. Innan första patientintervjun granskade en 

sjuksköterska, en undersköterska och en patient intervjufrågorna och gav respons till 

författaren. Patientens respons betonade vikten av följdfrågorna. Inga ändringar i guiden 

gjordes. (Kvale & Brinkmann, 2014; Malterud, 2014).                                                                                  

Tillvägagångssätt 

Tillstånd för studiens genomförande inhämtades hos ansvarig verksamhetschef (Bilaga 4). 

Studiens författare tillfrågade och informerade sju patienter om studien efter ordinarie 

inskrivningsrutiner avslutats. En patient rekryterades postoperativt dag innan utskrivning. 

Författaren lämnade ett informationsbrev till de totalt åtta tillfrågade informanterna som 

tackade ja att delta (Bilaga 2-3). För studien ansvarig författare tillfrågade informant en andra 

gång tidigast postoperativ dag fyra om samtycke till intervju. Författaren fick informanternas 

tillstånd att inhämta bakgrundsfakta från hälsodeklarationen. Sex intervjuer genomfördes dag 

före utskrivning från avdelningen, en intervju samma dag som utskrivning.  Sex av dessa 

skedde enskilt på avdelningen. En genomfördes på informantens vårdsal efter informantens 

önskemål och med medpatients godkännande. Intervjun bandades och tog mellan 15 till 25 

minuter (Malterud, 2014; Kvale & Brinkmann, 2014).  

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska regler beaktas. Att informanter hålls anonyma är en förutsättning för etiskt 

godkännande av studie och deltagarnas integritet ska skyddas genom konfidentiellt 

handhavande av alla uppgifter och av allt material kopplat till studien (Vetenskapsrådet, 2011; 

Malterud, 2014). Informanterna lämnade skriftligt samtycke till att delta innan intervju.                                                                                                                         

Studien ingår som examensarbete i kursen Vårdvetenskap D, högskoleutbildning på 

avancerad nivå, vid Uppsala universitet och behöver därför inte prövas av forskningsetisk 

kommitté (SFS 2003:460, 2§).  
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Anonymitet    

Materialet för denna uppsats förvarades så att enbart författaren (LNW) kunde ta del av det. 

Allt material hanterades konfidentiellt. En läkarsekreterare på thoraxkliniken bistod 

författaren med utskrift av de bandade intervjuerna. Banden kodades och kodnyckel 

förvarades inlåst. Endast för studien ansvarig författare (LNW) hade tillgång till kodnyckel. 

Inga enskilda informanter kommer att kunna identifieras i uppsatsen. Informanterna 

informerades om studiens syfte och om handhavande av materialet likaså att deltagandet var 

frivilligt och det när som helst kunde avbrytas utan att påverka vården informanten fick på 

avdelningen (Beck & Polit, 2012). 

Skador och men 

Genom intervju och i mötet delade informanterna med sig av sina upplevelser rörande 

studiens syfte och det krävde varsamhet och uppmärksamhet från intervjuaren. Den för 

studien ansvarige författaren (LNW) hade som mål att vara lyhörd i mötet och vid intervjun 

för att inte skapa onödig oro för patienten (Beck & Polit, 2012;  Malterud, 2014 ).  

Bearbetning och analys  

Undersökningen syftade till att ta del av informanternas upplevelser av att vara delaktig i sin 

vård på thoraxkirurgisk vårdavdelning i samband med sin hjärtoperation. Upplevelse av 

delaktighet kan variera från individ till individ. Då kvalitativ innehållsanalys kan användas för 

att identifiera variationer gällande likheter och skillnader i en text ansågs metoden var lämplig 

att använda (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

Efter transkribering av intervjumaterialet lästes materialet för att få en helhetsbild. 

Transkriberingen från diktafonband till textdokument utfördes av läkarsekreterare vid 

thoraxkliniken. Författaren jämförde därefter transkriptionerna med inspelningarna för att 

upptäcka eventuella transkriberingsfel. Analys av materialet utfördes med innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Först lästes texterna 

från intervjuerna var för sig flera gånger för att därefter kunna uppfattas som en helhet, en 

analysenhet. Områden som kunde kopplas till syftet, att beskriva vad patienter upplever 

påverkar delaktighet i vården vid en thoraxkirurgisk vårdavdelning, eftersöktes i texten. 

Utgångspunkten var att identifiera meningsbärande enheter, texter som var relevanta för 
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syftet. Dessa texter kondenserades sedan för att reducera textmassan utan att förlora kärnan, 

det påtaliga innehållet. Efter detta försågs den kondenserade texten med koder. Koderna 

jämfördes med varandra och vilket ledde till fem subkategorier och två kategorier. Likheter 

och skillnader eftersöktes för att nå så kallat manifest innehåll. Processen har inte varit linjär 

utan rört sig fram och tillbaka mellan delar av och hela analysenheten.  (Graneheim & 

Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För att stärka trovärdigheten och 

tolkningen av resultatet, som kan ha påverkats av författarens förförstålse, diskuterades 

arbetet med författarens handledare som då också var en opartisk person väl insatt i studien 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  Ett exempel på anlysprocessen visas i tabell 1. 

Tabell 1.  Exempel på textanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori  

…känslan av att 

man är 

inkluderad, man 

är visad hänsyn, 

inte bara som 

patient och 

medicinskt 

objekt utan att 

man är en 

människa man 

vill väl så att 

säga, det tyckte 

jag var alldeles 

utmärkt. 

Inkluderad som 

människa 

Någon att räkna 

med 

 

 

 

Interaktion 

 

Underlättande 

faktorer 

 

Ja, som patient 

så är man ju sätt 

och vis okunnig 

om vad man ska 

tänka på så att 

jag vet inte hur 

ni ska göra så att 

vi kan påverka 

det hela mer, jag 

förstår inte 

varför, det är ni 

som kan det här. 

Okunnig patient, 

kunnig 

profession 

Patientens 

kunskap 

Kunskap Begränsande 

faktorer 
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RESULTAT   

Vid analys framkom, utifrån studiens syfte, två kategorier och fem subkategorier. Kategorier 

och subkategorier visas i tabell (Tabell 2) för att därefter presenteras i text, följt av citat från 

informanternas berättelser. Operation var hjärtoperation med öppen hjärtkirurgi. Med 

professionen menas sjuksköterskor eller undersköterskor eller läkare eller fysioterapeut, 

någon av den sjukvårdspersonal informanterna mötte och hade kontakt med under vårdtiden 

på thoraxkirurgisk vårdavdelning.  

Tabell 2.  Kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 

Underlättande faktorer Stöd av personal 

 Välja om delaktig 

 Interaktion 

  

  

Begränsande faktorer Kunskap 

 Medicinsk bedömning 

  

  

 

Underlättande faktorer 

Stöd av personal 

Samtliga informanter beskriver professionens, sjukvårdspersonalens, betydelse under hela 

vårdtiden. Omvårdnaden under vårdtidens alla faser, pre- och postoperativt, uppfattas som 

viktig. Informanterna lade stor vikt vid att vårdpersonalen fanns tillgänglig under dygnets alla 

timmar. Att kunna ringa på klockan och få kontakt med ansvarig personal utan fördröjning, 

för frågor och hjälp, var en del av stödet i omvårdnaden för informanterna. Professionen, 

sjuksköterskor och undersköterskor, var tillgänglig vid behov för patienterna. Detta gav 

trygghet.  

”Trygghet, information, tydligheten, allting liksom, det rullade på”. (4) 
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Också fysioterapeutens närvaro i patientens aktiva mobilisering nämns som stöd i 

återhämtningen efter operation. Informanterna vågade ta ansvar för sin mobilisering när de 

visste vad som förväntades och vilka begränsningar som fanns. 

”Sen tycker jag sjukgymnasten var bra så att även om man försöker träna själv och så, jag 

fick ett program hem ganska tidigt/… /jag har tagit till mig det och tränat så mycket jag kan 

hemma. Det känns som det fungerade bra här, bra att det inte är främmande för mig utan det 

går bra att komma upp och ner i sängen.” (6) 

Vikten av att komma upp och igång snabbt efter operation för att motverka nedstämdhet och 

”förslöning” beskrevs också, att professionen därför skulle bortse från patientens delaktighet 

och mer bestämma graden av promenader och mobilisering på avdelningen.  

”Om jag bortser lite från mig själv/…/ om man inte skulle jaga upp patienterna mer, dvs att 

man skulle bortse från deras delaktighet men det är bara vad jag tycker,/…/ man blir extra 

förslöad och lite extra deppig av att bara ligga, då är det bättre att gå runt och inte vet jag 

men personalen här verkar oerhört effektiv så man kan kanske vara ännu mer effektiv med att 

hitta på någonting kul  när man går runt, tex tipsrunda.” (4) 

Informanterna berättade förutom om de praktiska delarna i omvårdnaden pre-och 

postoperativt också om uppmuntran och bemötande av professionen under vårdtiden på 

vårdavdelningen. Lyhördhet, erfarenhet och respektfullhet är begrepp som informanterna 

angav som viktiga för delaktighet under vårdtiden.  

”Att de vet vad man behöver och man får. Jamen lyhördhet är, att de har erfarenhet från 

tidigare fall så de kan se vad som ska till.” (3) 

” …/hon var den första jag såg och hon såg så glad ut så igår när hon kom igen då sa jag 

det- vet du vad jag vart glad när jag såg dig, du såg så glad ut när jag kom, det betyder 

väldigt mycket.” (8) 

Att uppleva ett gott omhändertagande där professionen gav stöd och hopp när hjärtsjukdom 

konstaterats och operation måste ske beskrevs av samtliga informanter i samband med 

hjärtoperation.  

”man behöver ju få lite peppning så det är viktigt tycker jag. Just att man får stöd och att det 

ändå personalen säger, att man har goda chanser, jag själv kanske bara, inte chockad men 
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jag förstod ju allvaret men just några väl valda ord, att det här kommer att gå bra med goda 

chanser i världen och att återgå till ett vanligt liv efter det här, sånt betyder ju mycket”. (3) 

På vårdavdelningen delar ofta patienter vårdsal med en eller två andra patienter efter 

genomgången operation. Rörande det faktumet beskrev informanter att de post-operativt delat 

rum med annan patient som utvecklade postoperativt förvirringstillstånd och att personalen då 

agerade snabbt på informanternas rädsla och obehag och löste den uppkomna situationen 

vilket gav trygghet.  

”det enda som var lite jobbigt men det förstår jag att det ska samsas många patienter på 

salarna, ibland kan det bli lite fel så att man hamnar med någon som inte riktigt är vid sina 

sinnens fulla bruk. Väsnas mitt i natten och så, men annars har det funkat jättebra/…/ men 

även där ordnade de till det under dagen”. (5) 

”…/ var att patienten var lite väl mycket förvirrad på natten så jag kände att nej nu går det 

inte, han ropade hjälp, jisses vad rädd jag blev men det var ju en sekund så hade de fångat 

upp det, så flyttade jag hit och fick ligga skönt, så det blev ju bra också”.  

 

Välja om delaktig 

I kallelsen inför operation fanns kontaktuppgifter till operationsplaneringes sjuksköterskor om 

man som patient hade frågor. Även om det fanns möjlighet att diskutera tidpunkt för 

inskrivning och operation beskrevs lättnaden i att inte behöva känna ansvar eller att fatta 

beslut. När kallelsen kom var det med planerad inskrivningsdag till thoraxkirurgisk 

vårdavdelning. Planerad operationsdag tillkännagavs i samband med inskrivning. 

”eftersom jag förstod, tillslut liksom, situationens allvar/…/min delaktighet var ok/…/så här 

ligger det till och det här har du att rätta dig efter, visserligen är man väl ganska säker på att 

man får höra av sig och säga – nämen det här går inte, men det finns en trygghet i att det är 

ganska tydligt/…/javisst, tryggheten är nog det viktigaste. (4) 

Informanterna beskrev sin delaktighet i sin vård med stor variation. Det som framkom i 

intervjuerna berörde mest möjligheten att påverka i den dagliga vården.   

”Jag tycker att jag är delaktig hela tiden, de berättar för mig, allt, de kommer in med 

tabletter och allting, det tycker jag verkligen att jag är.” (6) 
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Situationer som tillfällen då mat serverades och vid tandborstning var det möjligt att avvisa 

hjälp. Krav på delaktighet med för mycket påverkan och för många val beskrevs också. Det 

var möjligt att påverka i den dagliga vården, som vid matbeställning och smärtlindring, efter 

sin hjärtoperation. Smärtlindringen efter operationen sågs av informanterna som den 

viktigaste vårdåtgärden att vara delaktig i som patient. Hantering av postoperativt illamående 

var däremot professionens ansvar, där upplevdes val av läkemedel och frågorna kring det vara 

för många. 

”Ja, det är ju smärtlindringen då för att den är så svårdefinierad och där måste jag vara 

med.”(4) 

När det var svårt att komma ihåg dagarna närmast efter operation då var upplevelsen att det 

var tryggt att professionen tog hand om omvårdnaden. 

 

Interaktion 

Samspelet mellan patient och profession beskrevs av samtliga informanter. Samspelet kan 

innehålla känslan att var räknad med, patienten är inkluderad som människa och blir sedd. 

Professionen har kunskap i vården och det ger trygghet. Samtliga informanter beskrev hur 

viktig den direkta kontakten med sjukvårdspersonalen var, både före och efter operationen. 

Under dygnets alla timmar fanns sjuksköterskor och undersköterskor att kalla på. Även då 

informanterna inte tog kontakt direkt med personalen blev det ändå regelbundna möten då 

personalens sjukvårdande, observerande och omvårdande arbetsuppgifter utfördes med rutin 

och omfattade alla informanter. Sjuksköterskors och undersköterskors direkta ansvar för 

informanternas välbefinnande och patientsäkerhet präglade de flesta mötena. 

”Jag tyckte att det var alldeles fantastiskt och återigen det här med känslan av att man är 

inkluderad, man är visad hänsyn, inte bara som patient och medicinskt objekt utan att man är 

en människa man vill väl, så att säga, det tyckte jag var alldeles utmärkt.” (4) 

När sjukvårdspersonalen besvarade informanternas frågor och frågade efter informanternas 

upplevelse var det positivt för informanterna.  

”Om jag ska vara ärlig jag kommer inte ihåg så mycket, jag har inte upplevt att jag inte har 

ställt frågor och inte fått svar/…/ och särskilt en läkare…, han var väldigt saklig och bra och 

gjorde sig tid att berätta,… /ja, väldigt klara och rediga bra upplysningar.” (2) 



20 

 

Interaktionen beskrevs leda till att informanterna upplevde lyhördhet hos personalen vilket 

påverkade och underlättade för informanterna till att berätta om det aktuella måendet. Det gav 

en möjlighet till påverkan som stärkte upplevelsen av delaktighet. 

Också att träffa och se medpatienter som nyligen genomgått hjärtoperation beskrevs vara 

viktigt för att tillägna sig kunskap inför egen hjärtoperation. Informanterna beskrev att 

patienterna på vårdavdelningen pratade med varandra. Även interaktion och samtal patienter 

emellan beskrevs påverka upplevd delaktighet.   

”man har fått träffa både narkosläkare och sköterska och det viktigaste av allt tycker jag var 

att få träffa patienter som har gjort det.” (5) 

 

Begränsande faktorer 

Kunskap 

Informanterna beskrev att information var en viktig del för att förstå och få kunskap inför den 

förestående hjärtoperationen. Skillnaden mellan informanternas och professionens kunskap 

beskrevs vara tydlig. Att få information rörande sin hjärtsjukdom, om hur t.ex. kranskärl och 

hjärtklaffars funktion påverkade upplevd hälsa motiverade informanterna inför operation. 

Information som innehöll steg för steg, pre- och postoperativt vårdförlopp, sågs som 

värdefull. Informanter som beskrev sig okunniga inför sin hjärtoperation förstod inte varför 

den egna delaktigheten i vården vid operationen efterfrågades. Informanterna menade att det 

var professionen som var kunnig. De informanter som kom till avdelningen subakut hade inte 

haft tillgång till det skrivna informationsmaterialet som vanligtvis skickades per post med 

kallelse utan fick all information med betydligt kortare varsel direkt på vårdavdelningen. 

Förberedelsen om varför operation var nödvändig var påbörjad från remitterande sjukhus men 

tiden begränsade möjligheten för informanterna att söka egen kunskap. 

”…hade jag kunnat förberett mig kanske två månader i förväg kanske jag hade liksom, jag 

har inte haft så mycket frågor det har varit mer liksom haka på tåget och den chansen jag har 

fått.” (3)  

 ”man känner sig lugnad om man får vara delaktig, nu visste jag inte vad jag hade att 

förvänta mig överhuvudtaget, har aldrig gjort någon operation men att man informerar steg 
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för steg att så här kommer det att gå till, det tyckte jag var hemskt bra/…/ ja och är det så att 

man hade funderingar så svarade sköterskorna på allting” (5).  

Andra informanter beskrev också vikten av den muntliga informationen som gavs av de olika 

professionerna på vårdavdelningen tillsammans med den skriftliga och hur viktigt det var att 

få veta vad man som patient förväntades göra. Vid polikliniskt inskrivningssamtal och i mötet 

med thoraxkirurg fanns det trygghet i att ha anhörig med sig. I samtalen tillsammans med 

thoraxkirurg beskrev informanterna ökad kunskap angående den aktuella hjärtoperationen, 

både gällande pre- och postoperativt vård. Att bearbeta den begränsande faktorn kunskap med 

information och svar på frågor från thoraxkirurg beskrevs ha en lugnande effekt inför 

operationen vilket var extra viktigt då information och ökad kunskap delades med anhörig. 

Informanterna beskrev också stark oro inför sin kommande hjärtoperation då resultat av 

genomförda undersökningar inte berättades. Att inte direkt få ta del av planering av sin 

kommande operation, de olika stegen och momenten, och att bli lovad besked som sen uteblir 

ledde också till oro. Informanterna betonar den okunskap de hade inför hjärtoperation innan 

de fick information från professionen om vad som väntade men också hur viktigt det var att 

känna till kommande situationer, kritiska momenten under operation och vad som skulle 

hända under vårdtiden på avdelningen.  

”sen är det olika undersökningar och man är intresserad av att få höra allt … det är viktigt 

att man får information.(3) 

”ja, han sa den där killen att jag hamnat mellan två stolar, så får det inte vara men sedan 

pratade han då med personalen här och så kom då läkaren och talade om att de skulle 

operera och så där, kramade hon om och sa att du är inte glömd.../” (8)  

 

Medicinsk bedömning 

För informanterna som kom till thoraxkirurgisk vårdavdelning inför hjärtoperation med öppen 

thoraxkirurgi hade kallelsen föregåtts av utredning och medicinsk bedömning. Tidpunkt för 

planerad operation kunde informanterna påverka i mindre omfattning då planering av 

operationsprogram styrs av medicinska bedömningar för elektiv- och akut verksamhet. Den 

möjliga delaktigheten för bestämmande av operationstidtid är mycket begränsad.  

När behov av operation uppstod subakut och informant anlände till vårdavdelning med 

ambulans från annat sjukhus eller kallades med kort varsel från hemmet så påverkade det 
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informantens upplevelse av kunskapsbrist inför hjärtoperation. Informanterna beskrev tilltro 

till professionens, thoraxkirurgens, medicinska bedömning för tidpunkt för operation. Också 

informanter som var operationsförberedda och som fick operationstidpunkt framflyttad med 

förklaring att annan patient hade mer akut behov, accepterade det. Det faktiska medicinska 

behovet och medicinska bedömningen av hjärtoperation kunde inte påverkas av 

informanterna. Det faktumet beskrevs ge trygghet. 

”jag fick muntligt av han som skulle operera mig, då det kommit in ett akutärende och då 

skulle min operation bli framflyttad en dag.” (3) 

För att kunna ha en flexibelitet i planeringen av operationsprogrammet för de öppna 

hjärtoperationerna och kunna ställa resurser till förfogande för akuta operationer skrevs en del 

av de kallade patienterna in polikliniskt.  

Också de polikliniskt inskrivna informanterna kunde kallas in för operation följande dag men 

med stöd av medicinska bedömningar skickas tillbaka till hemmet på grund av annan akut 

patient. När det då senare framkom en möjlighet, en lucka, på operationsprogrammet ringdes 

informant åter tillbaka inom samma dygn för operation påföljande dygn. 

”det var att jag kom in på söndag kväll och sedan några timmar efteråt när jag hade duschat 

och allting var förberett så då fick jag besked om att det inte fanns plats för operationen utan 

jag fick åka hem och det blev psykiskt väldigt jobbigt. Det är förlåtet nu./… /kändes lite mer 

svag om jag säger så, då kändes lite som, jag var inte lika laddad som första gången/…/det 

tycker jag var helt ok, för att då kände jag att egentligen missade jag bara en dag och det 

kändes jättebra för mig”. (6) 

Vid medicinsk bedömning av upprepat postoperativt förmaksflimmer, en komplikation som 

ungefär en tredjedel av de hjärtopererade patienterna utvecklar, beslutades om en behandling 

av ansvarig läkare. 

”då väljer de att sätta in dropp istället för att utnyttja elkonvertering/…/så får man väl tro att 

det finns någon medicinsk bakgrund”. (4) 

Samtliga informanter beskrev sin tacksamhet till den vård de varit fokus för och berörde 

existentiella tankar i samband med intervjutillfällena utanför intervjuguidens frågor. Det är ett 

fynd som kan ses som ett latent resultat i studien vilket inte redovisas utförligare då det inte 

berör syftet. 
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DISKUSSION 

Resultatet visar förutsättningar som beskriver hur informanterna upplever vad som påverkade 

patientdelaktighet i vården i samband med öppen hjärtkirurgi. Förutsättningarna kom att delas 

in i underlättande faktorer och begränsande faktorer. Faktorer som underlättade och 

påverkade delaktighet i vården beskrivs av informanterna som att ha stöd av personalen, både 

fysiskt genom handgriplig hjälp vid mobilisering och med handräckning och närhet i 

omvårdnaden och mentalt genom uppmuntran och lyhördhet för den enskilde informantens 

behov. Att kunna välja grad av delaktighet belyser informanterna vara positivt. Interaktion 

och samspel med professionen påverkar också upplevd delaktighet positivt för samtliga 

informanter.  En begränsande faktor är den kunskapsbrist som informanterna beskriver 

rörande sin hjärtoperation och vårdförloppet kring den och stor vikt tillskrivs information och 

svar på frågor. Det finns ett kunskapsgap mellan informant och profession. Trots detta litar 

informanterna på professionen. Den andra begränsande faktorn är den medicinska 

bedömningen som till exempel beslut om tidpunkt för operation eller val av läkemedel eller 

val av behandling som är en läkarbedömning. Den begränsande faktorn accepteras av samtliga 

informanter, att professionen tog beslut ingav trygghet.  

Resultatdiskussion 

Resultatet är en sammanställning av intervjuer utförda innan utskrivning från thoraxkirurgisk 

vårdavdelning. Begreppet delaktighet kan jämföras med olika definitioner och trots lagar och 

teorier är det bara den enskilda informanten som kan avgöra om delaktighet uppnåtts rörande 

den egna omvårdnaden (Larsson, 2008) och där har professionen ansvar genom sitt agerande 

(Eldh et al., 2006).  

Vad som påverkar och underlättar upplevd delaktighet i vården, som informanterna 

redovisade det, handlar om stöd av personal för omvårdnad under vårdtidens alla faser både 

före och efter operation. Att ha närhet till sjukvårdspersonal, stöd av personal, dygnets alla 

timmar och att få information och att få svar på frågor gav trygghet. Dessa är några av de 

faktorer som beskrivs stimulera och stärka patientens delaktighet i sin vård av Larsson och 

medarbetare (2011a). Informanterna beskriver också hur uppmuntran, bemötande med 

lyhördhet, erfarenhet och respektfullhet från professionen positivt påverkade upplevd 

delaktighet i vården. Ett mentalt stöd som tillsammans med det fysiska, praktiska stödet av 

personalen leder till en upplevelse av ett gott omhändertagande där professionen gav hopp och 

stöd. Antonovsky (2005) har i sin modell KASAM tre begrepp varav ett är hanterbarhet. 

Hanterbarhet betyder i modellen KASAM upplevelsen av att det står resurser till ens 
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förfogande och att belastningsbalansen för individen, här informanten, lägger grunden för 

hanterbarhet. Informanterna beskriver att det alltid finns resurser till förfogande i form av stöd 

av personalen och att det bidrar till hanterbarhet för den situation informanten befinner sig i.    

I en vårdrelation mellan patient och profession kan en känsla av tillit växa fram genom en 

inbjudande, engagerad och pålitlig sjukvårdspersonal. Tillit skapar en möjlighet till hopp för 

patienten (Svensk sjuksköterskeförening 2010).  

För att patienten på egna villkor ska kunna vara delaktig i sin vård är det av vikt att patienten 

får berätta om sina behov angående information och kunskap och delges i vilken omfattning 

delaktighet är möjligt (Larsson, 2008; Leo Swenne & Skytt, 2014; Sahlsten, Larsson, 

Sjöström & Plos, 2008; SFS 2014:82). Just det faktum att informationen inför och efter 

operation, både den skriftliga och den muntliga, är tydlig och steg för steg upplever 

informanterna positivt relaterat till upplevd påverkan av delaktighet. Den thoraxkirurg som 

skulle utföra operationen träffade informanterna och svarade på informanternas frågor dagen 

före operation.  Narkosläkare likaså. Som informanterna beskriver det är det en lättnad i att få 

veta vad som gäller att rätta sig efter. När informanterna under intervju berättar om på vilket 

sätt de upplever att de fått möjlighet att påverka, vara delaktiga i sin vård efter operationen 

kom mycket att handla om den basala omvårdnaden, matsituationer, hygien och mobilisering. 

Sjuksköterskan och undersköterskan, professionen, kan genom att guida patienten i 

vårdsituationen i den dagliga omvårdnaden främja patientens upplevda delaktighet och 

påverka en mer jämlik balans i förhållandet mellan patient-profession (Sahlsten et al., 2008). 

Informanterna hade svårt att komma ihåg de närmaste dagarna efter operationen och då var 

upplevelsen att det var tryggt att professionen tog hand om omvårdnaden. Den viktigaste 

vårdåtgärden att vara delaktig i enligt informanterna var den postoperativa smärtlindringen. 

Smärta och smärtlindring beskrivs svårdefinierad och ”då måste jag vara med”, uttrycktes av 

informanter. Att utnyttja patientens kunskap och erkänna patientens kompetens t.ex. vid 

smärtlindring beskrivs av Larson och medarbetare (2011a) stärka patientdelaktighet.  

I interaktionen, samspelet och samarbetet mellan informanterna och sjukvårdspersonalen 

finns professionens strategi för att uppnå bästa möjliga patientdelatighet för patienten 

(Sahlsten et al., 2008). Informanterna berättar om känslan av att vara inkluderad, att vara sedd 

och räknad med som människa, en som man vill väl och inte bara som ett medicinskt objekt. 

Att vara sedd som person gagnar patientdelaktighet enligt Larsson och medarbetare (2011a). 

Sjuksköterskan och undersköterskan har ansvar för att bygga upp ett samarbete med 

informanten genom den direkta kontakten i den dagliga omvårdnaden. Medicinska kontroller 
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och administration av läkemedel som utförs med regelbundenhet av professionen under 

vårdtiden leder till regelbundna möten med informanterna. Dessa möten ger möjlighet till att 

skapa förtroende, visa respekt för och uppmuntra, lita på patientens förmåga och önskan till 

delaktighet i vården, vilket också bekräftas av informanterna. Tidigare studier har funnit att 

patienter ofta föredrar en passiv roll av delaktighet i sin vård och att det därför är viktigt för 

sjuksköterskor och undersköterskor att lära känna patienten för att få kunskap om den 

enskilda patientens preferenser gällande delaktighet (Florin et al., 2008).   

Kunskapsgapet mellan patient och professionen har en begränsande påverkan för delaktighet. 

Informanterna är beroende av personalens vilja (Florin et al., 2008) och av avdelningens 

rutiner för information rörande vården i samband med sin hjärtoperation. Vid inskrivning 

inför operation är den skriftliga informationen, inskrivningssamtalen och den löpande 

muntliga informationen med de olika professionerna ett verktyg för att öka informanternas 

kunskap och därigenom minska den begränsande faktorn. Samtliga informanter värderar den 

information de fått högt, den beskrevs vara viktig för påverkan och upplevd delaktighet i 

vården. Informationen beskrivs av informanterna som tydlig och strukturerad vilket är en del 

förutsättningarna, enligt Antonovsky (2005) för komponenten begriplighet i KASAM.                           

All information som informanterna tar del av, skriftlig och muntlig, kan ses som en del av en 

patientundervisning som kan öka förståelsen för sjukdomen och operationen och att 

informanten blir mer kunnig. Det i sin tur mobiliserar informantens egen delaktighet i 

läkningsprocessen och informanten blir en i teamet tillsammans med professionen (Gardner et 

al., 2005; Whyte & Grant 2005).  I Antonovskys modell KASAM (Antonovsky 2005) 

beskrivs ytterligare en komponent viktig för påverkan av upplevd delaktighet. Förutom 

hanterbarhet och begriplighet som nämnts tidigare, kan också meningsfullhet vara avgörande 

för att människan, här den thoraxkirurgiska patienten, ska finna sina resurser för att uppleva 

motivation och delaktighet i samband med sin hjärtoperation. Antonovsky (2005) menar att 

människan behöver ha medbestämmande, inte kontroll, för att acceptera de uppgifter vi ställs 

inför och att individen har ansvar och kan påverka utfallet. Upplevelser av förutsägbarhet 

lägger grunden för komponenten begriplighet och delaktighet i resultatet lägger grunden för 

komponenten meningsfullhet enligt Antonovsky (2005).  Informanternas upplevda delaktighet 

i vården generar och visar på upplevd meningsfullhet i samband med öppen thoraxkirurgi.                                                                                                                       

Likaså vid de flesta medicinska besluten bestämde professionen utifrån medicinsk bedömning 

som inte var påverkbara för delaktighet av informanterna. Planering av operationsprogram 

styrs av elektiv- och akut verksamhet (HSL 1982:763, § 2) och därför bereds patienter med 



26 

 

akut behov företräde före informanter som redan finns på vårdavdelningen och är förberedda 

och inplanerade för operation. Informanterna accepterar och visar förståelse för de medicinska 

besluten.  

Informanterna beskriver att de under vårdtiden upplever att de påverkat sin delaktighet i 

vården. Mestadels i daglig omvårdnad men också genom den pre-och postoperativa 

informationen, skriftlig och muntlig, och genom möjligheten till frågor då kontakten varit god 

mellan informant och professionen. Resultatet tolkas omfatta den lägsta till mellersta nivån, 

patientmedverkan och patientinvolvering till patientdelaktighet enligt definition redovisad av 

Larson (2008) och den mellersta nivån innehållande information, konsultation och delvis 

inflytande, ett symboliskt deltagande, enligt Arnstein (1969). Florin och medarbetare (2008) 

hänvisar till en definition av Brownleas från 1987 där omfattningen av delaktighet kan variera 

från att delta i beslut till att vara en person som blir tillfrågad och konsulterad i viss fråga. En 

variation av upplevd delaktighet som också beskrivs av informanterna. 

Med krav på korta vårdtider, hög vårdproduktion och med ett omvårdnadsansvar och ett 

medicinskt ansvar för ett stort antal patienter per sjuksköterska, undersköterska och läkare är 

det rimligt att anta att arbetet med patientdelaktighet i vården försvåras. Om tiden som finns 

tillgänglig för samtal och möten mellan patienter och professionella begränsas finns en risk 

för att också patientsäkerheten påverkas indirekt. En låg grad av patientdelaktighet och ett lågt 

patientengagemang visar kopplingar till negativa vårdresultat som till exempel medicinska 

misstag enligt Docteur och Coulter (2012). Medicinska misstag kan förväntas medföra ett 

ökat lidande för patienten eller en förlängd vårdtid för patienten. Docteur och Coulter (2012) 

skriver också att om inte patienterna görs delaktiga i den egna vården kan det leda till sämre 

vårdresultat och onödiga kostnader för hälso- och sjukvården och för samhället i stort. 

Presumtiva thoraxpatienter och individen i samhället bör informeras om vikten av att berätta 

om sina behov angående information och kunskap och delges möjlig grad av 

patientdelaktighet under tiden för slutenvård på sjukhus (Larsson, 2008; Leo Swenne & Skytt, 

2014; Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2008; SFS 2014:82). Likaså bör vårdgivaren 

uppmärksamma varje patients unika kunskap och har respekt för varje individs beskrivning av 

sin situation (Eldh et al., 2006). 
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Metoddiskussion 

Förförståelse beaktades nogsamt under arbetets gång då författaren (LNW) innehar tjänst på 

thoraxkirurgisk vårdadelning och därmed har kunskap om thoraxkirurgisk vård (Beck & Polit, 

2012; Dahlberg, 2014; Malterud, 2014; Kvale & Brinkmann, 2014). Författarens förförståelse 

för arbetssituation och av vårdavdelning bör inte uppfattas negativt utan som en möjlighet för 

att upptäcka ny kunskap och underliggande meningar i informanternas berättelser (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012). Författarens personliga koppling till vårdavdelningen skulle 

kunna påverka tolkningen av informanternas berättelser. Att känna till risken om detta och att 

välja tidpunkt för intervju för varje informant efter författarens ordinarie arbetstid och att 

författaren då var civilklädd var viktigt utifrån trovärdighet av analysen. Samtliga informanter 

var positiva till intervju och författaren utförde samtliga intervjuer med stöd av 

semistrukturerade frågor. En intervju utfördes på patientsal efter informants önskemål och 

med medpatients godkännande. Att intervjun inte utfördes enskilt kan ha påverkat informants 

berättelse då informantens anonymitet röjdes, det fanns en åhörare och det kan ha begränsat 

innehållet i svaren. Övriga intervjuer utfördes enskilt på vårdavdelningen för att författaren 

skulle ha tillgång till larmsignal utifrån patientsäkerhet. Informanterna intervjuades mellan 

postoperativdag fyra till tolv. Författaren var förberedd på att informanterna var i en fas efter 

sin hjärtoperation där de hade en ökad känslighet mentalt efter en omvälvande upplevelse. 

Berättelserna från informanterna kom att förutom svaren på frågorna också att handla om 

upplevelsen att ha haft behov av och att ha genomgått öppen hjärtkirurgi. De underliggande 

meningarna framkom där. Genom att citat från intervjuerna presenteras och att urval och 

analysarbete är noggrant beskrivet ges läsaren möjlighet att bedöma trovärdighet och 

tolkningarnas giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  Författarens förförståelse, 

kunskap om och långa erfarenhet av pre-och postoperativvård av thoraxkirurgiska patienter, 

bör bidra till att risken för missförstånd i samband med intervjuerna av informanterna 

minskas. Genom detta kan studiens giltighet stärkas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

I en kvalitativ studie är författaren delaktig genom att i samspelet med informanten under 

intervjun vara medskapare av texten och resultatet kan därför inte ses som oberoende av 

författaren (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Arbetet är kvalitativ och har inte som 

mål att presentera en generell sanning utan föreliggande studie syftar till att beskriva vad 

patienter upplever påverkar delaktighet i vården vid aktuell vårdavdelning.                          

Studien omfattar en specifik urvalsgrupp och berör ett fenomen, delaktighet för patienten i 

vården vid öppen hjärtkirurgi. Insikten om hur informanterna i resultatet beskriver vad de 
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upplevde påverkade delaktighet under vårdtiden kan visa villkor och möjligheter giltiga även 

för andra patientgrupper (Malterud, 2014) till exempel inom akutsjukvården där hög 

vårdproduktion och korta vårdtider eftersträvas. Resultatet kan vara överförbart till liknande 

urvalsgrupper men om det kan ske kan bara avgöras av den som läser studien (Beck & Polit, 

2012; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Klinisk implikation 

Studien beskriver vad patienter upplever påverkar delaktighet i vården vid en thoraxkirurgisk 

vårdavdelning och kan ses som en utgångspunkt för ett fortsatt utvecklingsarbete för ökad 

patientdelaktighet. Antonovskys modell KASAM (Antonovsky, 2005) kan utgöra en grund 

för hur information och kunskap förmedlas till patienten för att möjliggöra ökad delaktighet 

under vårdtiden på thoraxkirurgisk vårdavdelning och på så vis synliggöra en ökad 

delaktighet för patienten i samband med öppen hjärtkirurgi och därmed påverka 

patientsäkerheten positivt (Docteur & Coulter, 2012).  

Slutsats 

Resultatet visar förutsättningar, underlättande och begränsande faktorer, som beskriver hur 

informanterna upplever vad som påverkade patientdelaktighet i vården i samband med öppen 

hjärtkirurgi. Stor vikt läggs vid stöd av personal, vid patientinformation och svar på frågor 

från professionen. Det är vårdgivaren och professionen som ska möjliggöra delaktighet för 

patienterna och informera patienterna om möjlig grad av delaktighet i vården.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Inledning innan intervjun startar, en kort presentation av studiens syfte* och området för 

frågor, att samtalet bandas och att tiden som är tänkt för intervjun är ca 15-20 minuter.  

*När jag frågade dig om studien berättade jag om varför jag vill prata med patienter. Jag vill 

fråga om hur patienten upplever sin delaktighet, sin möjlighet att kunna påverka, i omvårdnad 

och vård? 

Inledande fråga: 

 När blev du hjärtopererad? 

Vilken typ av operation? Kranskärl, Hjärtklaff, Annan… 

Intervjuguide:  

 När du tänker på din operation kan du då berätta för mig på vilket sätt du har fått 

möjlighet att  påverka, varit delaktig i din vård före operation? 

Kan du ge exempel? I vilken situation? Hur menar du då? Vill du beskriva?  

 

 När du tänker på din operation kan du då berätta för mig på vilket sätt du har fått 

möjlighet att  påverka, varit delaktig i din vård efter operation? 

 

Kan du ge exempel? I vilken situation? Hur menar du då? Vill du beskriva?  

 

 Vill du berätta om delaktighet som varit viktig för dig under vårdtiden? 

Vad har varit viktigast för dig i samband med operation? 

Avslut:  

Nu har jag har inga fler frågor men jag vill sammanfatta det du berättat för mig så att jag 

förstått rätt.   

Är det något mer du vill lägga till eller du vill berätta eller fråga om innan vi avslutar? 

Tack för att du tog dig tid att prata med mig. 
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Bilaga 2. Informationsbrev till informanter 

Patientdelaktighet i samband med planerad hjärtoperation 

Information om en vårdforskningsstudie 

Det här är en förfrågan om deltagande i en studie som avser att  undersöka patienters 

upplevelse av delaktighet i samband med sin hjärtoperation under våren 2015 på 

thoraxkirurgisk vårdavdelning, Akademiska sjukhuset. Studien ingår som ett examensarbete 

inom Vårdvetenskap D, Uppsala Universitet för mig, Lena Nilsson Wiil, sjuksköterska vid 

thoraxkliniken. 

Jag vill gärna ta del av din upplevelse om hur du beretts möjlighet att vara med och bestämma 

och påverka i samband med din vård under vårdtiden för din hjärtoperation. Din berättelse 

kan bidra till att öka vår kunskap om och förståelse för hur patienter upplever möjligheterna 

att vara delaktiga sin vård på thoraxkliniken. Resultatet förväntas också kunna användas som 

ett bidrag i kvalitetssäkringsarbetet på den thoraxkirurgiska vårdavdelningen. 

Som ansvarig för studien kommer jag på inskrivningsdagens eftermiddag, efter ordinarie 

inskrivningsrutiner, fråga dig om intresse att delta. Är du positiv till att delta söker jag upp dig 

fjärde dagen efter operation för samtycke och om du väljer att delta kommer ett möte ske på 

eftermiddagen innan din utskrivning från avdelningen. Vi träffas då i enrum på avdelningen 

och då görs en kortare intervju som bandas för senare utskrift. Tiden du avsätter är totalt ca 30 

minuter. Allt material behandlas konfidentiellt och din identitet kommer inte att framgå i 

material eller i uppsats. Ingen obehörig kommer att veta vad du har svarat. Jag vill intervjua 

sex till åtta patienter för denna studie. 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas och ditt beslut att delta eller att inte 

delta kommer inte att påverka den vård du får på avdelningen.                                             

Studien är godkänd av Thoraxklinikens verksamhetschef, Fredrik Lennmyr.                                             

Ansvarig för studien är Lena Nilsson Wiil, sjuksköterska, thoraxkirurgiskvårdavdelning 50D.    

Handledare är Õie Umb-Carlsson, forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. 

Om du har några frågor om studien är du välkommen att kontakta mig.  
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Med vänlig hälsning 

Lena Nilsson Wiil                                                                           

018-6119716 eller 0709-493551                                                         

lena.nilsson.wiil@akademiska.se 
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Bilaga 3. Samtycke från informanterna 

 

Deltagande i studie om Patientdelaktighet i samband med planerad hjärtoperation, 

fråga om samtycke. 

 

Jag har tagit del av skriftlig och muntlig information om studien och har haft möjlighet att 

ställa frågor. 

 

□ Ja, jag samtycker till deltagande i studien. 

 

 

Datum_________________ 

 

Underskrift__________________________________________ 

 

Namnförtydligande____________________________________ 

 

 

 

Information om studien lämnad av:________________________________________ 

 


