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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patientlag, SFS 2014:821, infördes den 1 januari, 2015, i syfte att tydliggöra och 

stärka patientens ställning samt främja patientens integritet, självbestämmande och 

delaktighet inom hälso- och sjukvård. Vårdgivarens informationsplikt utökades och 

förtydligades gentemot patienten, vilket innebär att informationen ska vara av en kvalitet som 

optimerar patientens förutsättningar att utöva sitt självbestämmande och vara delaktig i sin 

egen vård. 

Syfte: Att undersöka huruvida kapitel tre och fem i patientlag, SFS 2014:821, följs och 

tillämpas i den kliniska verksamheten med syfte att främja patientens delaktighet och 

självbestämmande. 

Metod: Sex patienter rekryterades från en toraxkirurgisk avdelning på ett universitetssjukhus 

i Sverige. Intervjudeltagarna var elektiva, thoraxkirurgiska patienter vars ingrepp utfördes 

med extrakorporeal cirkulation. Ett bekvämlighetsurval gjordes där urvalsgruppen innefattade 

en kvinna och fem män. Intervjuerna genomfördes kvalitativt och semistrukturerat, på 

kirurgavdelningen, 1-2 dagar innan utskrivning. Data analyserades genom kvalitativ 

innehållsanalys, enligt Hällberg-Graneheim och Lundman (2004). 

Resultat: Vårdgivaren tillger information på ett överskådligt, respektfullt och hänsynstagande 

sätt i syfte att främja patientdelaktiget, integritet och autonomi. Även uppföljningar i 

informationsflödet görs för att minska risken för missförstånd. Majoriteten deltagare är 

tillfredsställda med informationen de fått i samband med vårdtillfället. Deltagarna har upplevt 

minskad oro och ökad trygghet till följd av god information. Avdelningen anses följa 

patientlagens föreskrifter i detta avseende.  

Slutsats: Patientlag, (2014:821), följs och tillämpas på kirurgavdelningen där studien utförts. 

Det påvisas starkt från insamlad data att vårdpersonalen aktivt arbetar med att involvera 

patienter i vården. Detta genom att hålla patienten välinformerad och bjuda in till delaktighet. 

 

NYCKELORD 

Patient, information, delaktighet, omvårdnad, toraxkirurgi. 
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ABSTRACT  

Background: The patient law, SFS 2014:821, was introduced in January the 1st of 2015, 

which has been developed to clarify and strengthen the position of patients and promote 

patient integrity, self-determination and participation in medical healthcare. The caregivers’ 

duty of giving information to the patients was clarified due to the introduction of the law. This 

means that the quality of the information should optimize the patient's ability to be self-

determinated and involved in their care. 

Aim: To investigate whether chapter three and five in the patient law, SFS 2014:821, is 

followed and applied in the clinical practice with aim to promote patient involvement and 

self-determination. 

Method: Six patients were recruited from a thorax surgery ward at university hospital in 

Sweden. The participants were elective, thoracic surgical patients whose procedures were 

performed with extracorporeal circulation. A convenience sample was made where as the 

sample group included one woman and five men. The interviews were conducted qualitatively 

and semi- structured, on the surgical ward, 1-2 days before discharge. Data were analyzed by 

qualitative content analysis according to Hällberg-Graneheim & Lundman (2004). 

Findings: The caregiver provides information in a clear, respectful and considerate manner in 

purpose to promote patient participation, integrity and autonomy. Follow-ups were made to 

reduce the risk of misunderstandings. The majority of participants were satisfied with the 

information that was given during their care. They experienced reduced anxiety and increased 

sense of security due to good quality of information. The ward seems to follow regulations in 

regard to the new patient law. 

Conclusion: The patient law is followed in the surgical ward where the study was conducted. 

The collected data strongly indicated that the health staff was actively working to promote 

patients involvement in their health care. This by keeping the patient well informed and 

continuously invites patients to participate. 

 

KEY WORDS 

Patient, information, participation, nursing care, thorax surgery 
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INTRODUKTION 

Att vara patient 

Ordet patient kommer från latinets pati och betyder “lida” eller “tåla”. En patient är en individ 

som står i relation till en vårdare i samband med ohälsotillstånd eller sjukdom. Patientens 

upplevelser av hälsa och sjukdom utgår från individuella perspektiv som präglas av såväl tro 

som uppfattningar och attityder till tidigare erfarenheter av vad det innebär att vara patient 

(Ekman, 2014). 

Patient- och vårdarperspektiv 

Vårdare- och patientrelationen leder ofta till en beroendeställning där vårdaren har inflytande 

över den konkreta fysiska omvårdnaden av patientens samt dennes förståelse av sig själv och 

sin situation.   ett sådant f rhållande är det betydelsefullt att arbeta f r att bevara patientens 

autonomi och integritet. Därför har det blivit allt viktigare med ett gott och jämlikt samarbete 

mellan vårdgivare och patienter vilket höjer kraven på vårdgivaren gällande bemötande. 

Patienten bör få möjlighet att vara delaktig i sin vård och behandling oavsett medicinska 

kunskaper för att stärka patientställningen. Det ska finnas utrymme för diskussioner kring 

vård och behandling för att främja medbestämmande på ett jämlikt sätt. Ett partnerskap ska 

bygga på en god relation med kontinuitet och respekt och uppnås endast om patienten bjuds in 

till att medverka. Utan ett partnerskap faller patienter mellan stolarna och förlorar då sin 

situationsmedvetenhet och därefter sin autonomi (Ekman, 2014).  

Vårdarens synsätt på patienten domineras däremot av den sjukdomsorienterade medicinska 

vården. Ur en biomedicinsk vinkel är sjukdomsorienterad forskning förankrad i 

naturvetenskapen. Fokus läggs på att studera sjukdomars påverkan på kroppen och dess 

mekanismer, orsaker, konsekvenser och behandling. Den medicinska vården grundar sig även 

i epidemiologisk forskning som bygger på studier av grupper, inte enskilda individer. 

Epidemiologi syftar till att kartlägga och beskriva en sjukdoms utbredning och speciella 

mönster i befolkningen för att kunna förutse, spåra samt förebygga. Ett biomedicinskt och 

epidemiologiskt perspektiv ligger vanligtvis till grund för en vårdgivares beslut om vård och 

behandling eftersom beslutet bör vara vetenskapligt belagt. Dessa perspektiv kan vara 

effektiva i anseende av att diagnostisera och behandla, men det medför också en risk för att 

patienten inte ses som den komplexa individen hen är, utan istället som ett objekt. På grund av 

patienters och vårdares olika perspektiv prioriterar därför patienter ofta annorlunda än 

vårdare. Detta resulterar ibland i att patientens prioriteringar får ett lägre värde (Hörnsten, 

2013).  
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Professionens roll 

Sjuksköterskans primära fokus är, enligt International Council of Nurses [ICN], (2014) , riktat 

till individer i behov av vård. Professionens fyra grundläggande ansvarsområden är att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Individen ska stå i centrum och 

ha rätt till liv, värdighet, respekt och sina egna val. Därför är det sjuksköterskans skyldighet 

och ansvar att se till att patienten får korrekt, tillräcklig och lämplig information på ett 

anpassat sätt. Sjuksköterskan ska även främja insatser som tillgodoser allmänhetens, och i 

synnerhet sårbara befolkningsgruppers, sociala- och hälsobehov, samt verka för jämlikhet och 

social rättvisa (ICN, 2014). 

Professionell etik och värdegrund       

Den professionella etikens riktlinjer har en mer juridisk inneb rd och formuleras därf r i 

lagstiftningar.  rofessionsetiken handlar om de krav som uppstår i m tet mellan patient och 

vårdare och de krav som lagstiftarna ställer på vårdgivare.  e centrala värdena handlar om 

respekt f r värdighet  integritet och självbestämmande samt upplevelse av välbefinnande 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Svensk sjuksköterskeförenings värdegrund för omvårdnad och sjuksköterskornas etiska kod 

utgör en gemensam plattform för utövandet av sjuksk terskeyrket.  yftet är att vårdpersonal 

ska ha patientens hälsa som det främsta målet och aldrig frångå principen av människors lika 

värde   vensk sjuksk terskef rening  2010 .  om sjuksk terska åtar man sig ett moraliskt 

ansvar att försvara och respektera mänskliga rättigheter oavsett individuella behov  olikheter  

rättvisa och autonomi.  mvårdnaden ska därf r ges på ett respektfullt sätt  oberoende av  

ålder, hudfärg, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, 

sexuell läggning, nationalitet, politiska åsikter eller social ställning. Sjuksköterskan ska även 

arbeta aktivt för att motverka ojämnvikt av resursfördelning inom hälso- och sjukvård genom 

att se till att grupper inte riskerar att diskrimineras.  å verksamheten inom hälso- och 

sjukvård är komplex och värdeladdad kan en gemensam värdegrund främja och skydda 

patienters ställning inom vården. Sjuksköterskan ska främja autonomi genom respekt, hänsyn 

och god kommunikation för att bidra till ökad patientdelaktighet. Det dagliga arbetet ska 

genomsyras av ett etiskt förhållningssätt som säkerställer att patienter får god hälso- och 

sjukvård (ICN, 2014; Svensk sjuksköterskeförening 2010). 

 



 
 

6 

Medicinsk-etiska begrepp och definitioner 

God omvårdnad 

 mvårdnadens mål är att främja patientens hälsa och välbefinnande genom att f rebygga 

ohälsa och lindra lidande. En god omvårdnad f rutsätter ett  ppet f rhållningssätt mellan 

vårdgivare och patient som visar hänsyn och respekterar patientens behov och upplevelse av 

hälsa och ohälsa.  ålsättningen är att balansera maktf rhållandet i omvårdnadsrelationen så 

att patient och närstående känner trygghet  respekt och jämnlikhet genom delaktighet.   

God omvårdnad ska, i största utsträckning, ske genom att tillåta patienten vara medskapande i 

sin vård och behandling oavsett kulturell bakgrund  ålder  k n och sociala villkor   vensk 

sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Integritet 

Personlig integritet betyder okränkbarhet och innebär att ingen har rättighet att kränka någon. 

 rdet integritet härstammar från ett latinskt ord som betyder “or rd/hel”. Begreppet är bundet 

till varje människas egenvärde som person och innefattar fysisk- samt psykisk integritet: 

 Fysisk integritet innebär att man har rätt till sin kropp. Detta innebär exempelvis att en 

vårdgivare måste ha patientens samtycke för att har rätt till att undersöka patienten. 

 Psykisk integritet avser det samlade komplexet av individens åsikter, föreställningar, 

värderingar och önskningar. Individens åsikter och värderingar får alltså inte kränkas. 

Psykisk integritet innefattar även individens trosfattning och mentala liv vilket innebär 

att patienten inte får utsättas för intrång eller manipulation (Statens medicinsk-etiska 

råd, 2002). 

 

Autonomi 

Autonomi innebär självbestämmande och frihet genom oberoende.  espekt f r autonomi 

syftar att trygga patientens personliga frihet vid val som ber r den egna individen.  en för att 

kunna utöva autonomi på ett optimalt sätt, måste patienten vara välinformerad. Detta är en 

förutsättning för att patienten ska kunna ta ställning vid avgörande valsituationer rörande vård 

och behandling. Det är även viktigt att patientens beslut om vård och behandling inte tagits 

under tvång eller i beroendeställning av vårdgivaren (Statens medicinsk-etiska råd, 2002). 
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Samhällsperspektiv 

Etisk plattform 

 iksdagen beslutade  år 1     att en etisk plattform skulle inf ras som utgångspunkt f r 

prioriteringar inom hälso- och sjukvården.  et angavs då att prioriteringar skulle utgå från 

f ljande tre principer  

1.  änniskovärdesprincipen - att människor har lika värde och samma rätt oavsett 

personliga egenskaper och funktioner i samhället. 

2. Behovs- och solidaritetsprincipen - att resurserna ska fördelas efter behov. 

3. Kostnadseffektivitetsprincipen - att en rimlig relation mellan kostnader och effekt  

mätt i f rbättrad hälsa och f rh jd livskvalitet b r eftersträvas vid val mellan olika 

verksamheter eller åtgärder. 

 essa principer är rangordnade så att människovärdesprincipen går f re behovs- och 

solidaritetsprincipen  som i sin tur går f re kostnadseffektivitetsprincipen.  tifrån denna 

rangordning ska prioriteringar göras inom hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 1995). 

Vårdhandboken menar att negativ patient-tillfredsställelse där patienten exempelvis inte 

upplever att vårdaren har samma mål för vård och behandling kan känna sig tvingad till 

anpassning och underordning. Detta kan, i sin tur, resultera i att hen känner sig mindre värd. 

Det är därför viktigt att som vårdgivare ge patienten trygghet och betydelse så de inte tappar 

förtroendet för vårdgivaren (Hornsten, Lundman, Selstam, Sandstrom & Medicinska 

fakulteten, Umeå universitet, 2005). 

Tidigare forskning 

Patientcentrerad vård 

En extern utvärdering av patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård gjordes av Docteur & 

Coulter på beställning från Myndigheten för vårdanalys, (2012). Syftet var att utvärdera 

graden av patientcentrerad vård i Sverige samt vilka insatser och verktyg som skulle krävas 

för att öka patienternas ställning inom hälso- och sjukvård. Rapporten från utvärderingen 

betonade att Sverige, trots flera insatser att utveckla och förbättra patientinformation och 

utbildning, inte alls hade tillfredsställande grad av patientcentrering. Utvärderingen påvisade 

bristande helhetssyn och kontinuitet, men en av de viktigaste slutsatserna var att svensk hälso- 
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och sjukvård brast i att hålla patienterna välinformerade. Det påvisades även att patienterna 

inte heller involverades i att delta aktivt i vården för att på bästa sätt uppnå goda vårdresultat. 

 åvarande lagstiftning ålade vårdgivare att f rse patienterna med viss information men 

utvärdering påvisade att den skyldigheten inte alltid respekterades. Enligt rapporten kände 

patienterna varken till  eller informeras om vad lagstiftningen innebar.  et visade sig även att 

svenska patienter  i st rre utsträckning än patienter från andra länder  upplevde att deras 

vårdgivare inte tog sig tid att informera om olika behandlingsalternativ eller gav utrymme f r 

frågor.  ekommendationer gavs därf r i syfte att f rbättra patientcentrerad vård med hänsyn 

till patienternas unika behov, preferenser, värderingar och erfarenheter. Däribland skulle god 

patientinformation säkerställas genom förbättring av den dåvarande lagstiftningen för att 

stärka patientens ställning i vården. En välinformerad patient har, enligt rapporten, bättre 

förutsättningar att involveras genom att aktivt kunna delta i vården för att på bästa sätt uppnå 

goda vårdresultat (Docteur & Coulter, 2012). 

Information och delaktighet 

För att en patient ska kunna ha möjligheten att delta i sin vård menar Larsson, Sahlsten, 

Sjöström, Lindencrona & Plos (2007) att denne måste få relevant information om sitt 

sjukdomstillstånd och den planerade vården. Personalen måste vara engagerad i patienten 

samtidigt som patienten bör känna sig trygg. Det är även viktigt att sjukvårdspersonal tar sig 

tid att utbilda och informera patienten om hur medicinering och omvårdnaden fungerar. Dock 

kan det skilja på hur delaktig en patient vill vara, vilket gör att personalen och patienten måste 

diskutera kring delaktighet så att patienten varken utlämnas eller att personalen involverar 

patienten mer än hen vill. Författarna menar att patienter får trygghet genom att vårdpersonal 

erbjuder dem tillräckligt med utrymme för frågor och samtal. Detta innefattar att personal inte 

bara utför de omvårdnadsåtgärder som krävs hos patienten för att sedan gå ut från salen igen, 

utan att de visar engagemang genom att exempelvis sitta ner och samtala med patienten. 

Engagemang är en viktig faktor för att patienten ska få en bra relation med personalen samt 

för att undvika en beroendeställning. Patienterna i studien uttrycker att kontinuitet i 

personalen utgör en viktig grund för trygghet och trivsel. Det är alltså betryggande för 

patienterna att känna den personal som är ansvarig för deras vård, vilket stärker relationen. 

 

Enligt Larsson (2008) krävs det att sjukvårdspersonal förser patienter med anpassad 

information till dennes behov för att patienten ska kunna vara delaktig i sin vård. Författaren 

menar även att information bidrar till att patienten upplever sig mer motiverad och engagerad 
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till att vara delaktig i sin vård, än om patienten inte får informationen. Författaren beskriver 

även vikten av att sjuksköterskan ska ta sig tid till patienten när informationen ges för att 

denne ska få tid att förstå och komma på eventuella frågor, det är även viktigt informationen 

är språkligt anpassad för att patienten ska förstå var som står och sägs. I författarens studie 

ansåg deltagarna att det var betydelsefullt att få skriftlig information i form av broschyrer och 

böcker för att på så sätt kunna bilda en uppfattning om hur vårdförloppet skulle se ut. 

Under en patients vårdförlopp måste avstämningar ske kontinuerligt för att se att 

informationen uppfattats och att det kan uppstå frågor och funderingar under tiden. När en 

patient upplever sig som kunnig stimuleras delaktighet i och med att denne känner sig som en 

tillgång i samarbetet. Det är viktigt att sjuksköterskan alltid diskuterar och försöker komma 

överens med patienten. Ett exempel på detta kan vara vårdplaner, att sjuksköterskan 

tillsammans med patienten kommer överens om vilka mål som är rimliga och vilka åtgärder 

som krävs för att lyckas med målen. Detta sätt att samarbeta kan bidra till att patienten blir 

mer aktiv i sin vård. Även här är det viktigt med kontinuerlig uppföljning för att se vad som 

förändras och vad patienten anser fungerar och inte. För vissa patienter kan det vara viktigt att 

få ta eget ansvar, t.ex. att få handha sina tabletter själv, vilket i sin tur leder till ökad känsla av 

delaktighet (Larsson, 2008). 

 

Florin (2007) har däremot granskat hur delaktiga patienter vill vara, samt hur delaktiga 

sjuksköterskor tror att patienter vill vara i sin vård. Områdena som belystes var VIPS-

sökorden; kommunikation, andning och cirkulation, nutrition, elimination, hud, aktivitet, 

sömn, smärta och psykosocialt (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2013). Det Florin 

kom fram till var att patienter vill vara mer passiva i sin vård och beslutstaganden än vad 

sjuksköterskor tror. I studien framkom att 61 % av patienterna föredrog att vara passiva. Av 

de patienter som deltog var det endast 9 % som ansåg att de ville ha en aktiv roll, medan 

sjuksköterskorna uppskattade patienternas vilja att vara aktiv till nästan 50 %. 

Sjuksköterskornas antaganden bidrog till att patienterna ansåg att de inte hade vart delaktiga i 

den utsträckning de själva hade velat. Vissa av patienterna hade vart mer delaktiga och andra 

mindre delaktiga än vad de hade önskat. Situationer då patienter såg sig för passiva rörde 

sökorden; kommunikation, andning och smärta. Situationer de ansåg sig för aktiva var i 

samband med sökorden aktivitet och känslor. 
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Lagar om patientinformation och delaktighet 

Hälso- och sjukvårdslagen 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) betonar vikten av att förena vårdarens och 

patientens olika perspektiv. Lagen uttrycker, bland annat, att vården ska bygga på respekt för 

patientens integritet och självbestämmande. Dess syfte är att främja goda kontakter mellan 

patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. 

 

Patientlagen  

Den 1 januari 2015 infördes en patientlag, SFS 2014:821, som framtagits för att tydliggöra 

och stärka patientens ställning inom vården. Lagen innebär utökad och förtydligad 

informationsplikt för vårdgivare vilket betyder att den medicinska informationen måste 

anpassas i samband med patientmötet. Syftet med den nya lagen är att den ska främja 

patientens delaktighet, självbestämmande och integritet. Detta för att förbättra vårdens 

relation till patienterna ur ett patientperspektiv. 

 

Teoretisk referensram 

Omvårdnadsteoretikern Orem skrev i Nursing: concepts of practice (1991) om sin behovsteori 

som grundar sig i den holistiska synen där individens specifika behov av psykologiska, 

fysiologiska och sociala dimensioner står i fokus. 

Fyra olika konsensusbegrepp används inom teorin: 

 Människan ses som en tänkande, kunnig och kapabel individ som har förmågan att 

lära och utvecklas. Men individen kan, däremot, behöva stöd för att återupprätta sin 

egenvårdskapacitet. 

 Hälsa handlar om att värna om personens integritet samt holistiska välbefinnande 

gällande det fysiska, psykiska och sociala aspekterna. 

 Miljö syftar till att individen ska ha tillgång till en god omgivning, fysiskt och 

psykiskt, som bidrar till en optimal utveckling av förmågan till egenvård och 

välmående. 

 Omvårdnaden handlar om att främja egenvården genom att stödja och motivera 

individen till att återupprätta och upprätthålla sin förmåga till egenvård. 
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Behovsteorin utgör ett ramverk som vårdpersonal bör följa för att öka patientens förmåga och 

utveckling. Utgångspunkten är att människan är en tänkande, kapabel och kunniga individ 

som har förmåga att lära och utvecklas. Vårdgivare måste anpassa vårdinsatser efter 

patientens individuella förmågor och behov för att kunna ge god omvårdnad och främja 

egenvårdkapacitet. Detta kräver hänsyn från vårdgivaren sida gällande vilken 

informationsgrad, uppmuntran och verktyg som behövs för att patienten ska uppnå sina 

egenvårdsmål. Denna möjlighet ska ges oavsett patientens sociala bakgrund, utbildningsnivå 

eller tidigare vårderfarenheter för att främja delaktighet (Orem, 1991). 

Den nya patientlagen (SFS 2014:821) ökar därmed patientinflytandet ytterligare och ger 

patienterna möjlighet att aktivt kunna delta och yttra sina åsikter gällande sjukdom och 

behandling i samband med vård. 

 

Problemformulering 

Patienter bör få de verktyg de behöver för att kunna tillgodogöra sig kunskap om sin sjukdom 

och behandling, detta för att stärka patientens integritet och autonomi i samband med vård. 

Därför krävs god kommunikation, både muntligt och skriftligt, mellan patient och vårdgivare. 

Risken är annars stor för att missuppfattningar uppstår på grund av brist i informationsflödet 

och detta kan försvåra patientens möjlighet till delaktighet.  

Syfte 

Att undersöka huruvida kapitel tre och fem i patientlag, SFS 2014:821, följs och tillämpas i 

den kliniska verksamheten med syfte att främja patientens delaktighet och självbestämmande. 

 

METOD 

Design 

En deskriptiv, kvalitativ intervjustudie med semi- strukturerad frågor ansågs lämpligt för att 

besvara syftet i denna studie (Ejlertsson, 2012). 

Urvalsgrupp 

Ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval gjordes då rekrytering av intervjudeltagare till 

studien gjordes på ett universitetssjukhus i Sverige. Deltagarna var thoraxkirurgiska patienter 

vars ingrepp är elektiva och utförs med extrakorporeal cirkulation (ECC). Endast myndiga 

patienter intervjuades. Elva personer tillfrågades att delta i studien, samtliga var intresserade 

men endast sex personer intervjuades. Bortfallet var fem, andeldningen till att de 
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exkluderades var att två fick komplikationer under operationen, två fick operationen 

framflyttad och en ville inte vara med. I samband med rekrytering frågades frågor så som kön, 

ålder, civilstånd, utbildningsgrad, syn- eller hörselnedsättning och kognitiva nedsättningar. 

Detta för att ha möjlighet att välja ut deltagare med olika bakgrund och förutsättningar. 

 

Inklusionskriterier: 

 Thoraxkirurgiska patienter som ska genomgå elektiv kirurgi med ECC. 

 Patienten ska vara minst 18 år. 

Exklusionsskriterier: 

 Elektiva ECC-patienter som fått komplikationer i samband med/efter ingreppet. 

 Patienter som inte kan förstå och tala svenska. 

 

Vårdmiljö och rutiner på vårdavdelningen 

På avdelningen vårdas patienter pre- och postoperativt i samband med elektiv thoraxkirurgi. 

Thoraxkirurgi innefattar hjärtoperationer där man utför kirurgi på stillastående hjärtan med 

hjälp av ECC, vilket är en pump som tillgodoser patientens cirkulation och syresätter blodet 

under den tid då hjärtat står stilla (Nationalencyklopedin, 2015). 

Patienterna kommer till avdelningen dagen före det elektiva ingreppet. Vid inskrivningen får 

patienterna samtala med en underläkare, en sjuksköterska och fysioterapeut. Dagen innan 

operation träffar patienten narkosläkaren och den kirurg som skall genomföra ingreppet. Efter 

operationen får de vistas på den thoraxkirurgiska intensivvårdsavdelningen (TIVA) i cirka ett 

dygn. Sedan får patienterna komma tillbaka till kirurgavdelningen för fortsatt vård. 

Utskrivning sker ungefär sex dagar efter operationen när patienten anses vara thoraxkirurgiskt 

färdigbehandlad. Vid utskrivningen har patienten ett utskrivningssamtal med underläkaren 

och ett utskrivningssamtal med sjuksköterskan. 

 

Preoperativ skriftlig information 

Skriftlig information från thoraxkliniken som skickas med kallelsen hem till patienten: 
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“Till dig som skall hjärtopereras” 

Ett informationshäfte som utarbetats av thoraxkliniken beskriver kortfattat händelseförloppet 

kring hjärtoperationen. Patienten får möjlighet att läsa om inskrivningsrutinen, postoperativa 

förberedelser, själva operationen, den postoperativa vården och rutiner vid hemgång. Gällande 

postoperativ vård informeras patienten om vad vistelsen på TIVA innefattar för 

undersökningar och behandlingar. Information ges även om smärta och smärtbehandling samt 

vidare behandling, kontroller och undersökningar som görs vid återkomst till 

kirurgavdelningen. Illustrationer finns i häftet för att patienten i förväg ska veta hur denne ska 

förflytta sig i sjukhussängen efter operationen, samt vilka restriktioner som gäller gällande 

belastning. Även relevanta telefonnummer till kliniken finns att tillgå. Detta häfte utgår 

personalen från vid inskrivning av patienten (C., Leo Swenne, Leg. Sjuksköterska, 28 maj, 

2015). 

Informationsbrev från thoraxkliniken 

Ett välkomstbrev från thoraxkliniken som ger liknande information som informationshäftet 

men brevet är mer detaljerat kring, bland annat, inskrivningsrutinen. Här beskrivs vilka 

undersökningar som kommer utföras, att blodprover ska tas och att patienten kommer få 

samtala med läkare, narkosläkare samt fysioterapeut. Det står även om hur information till 

anhöriga kommer ges, vad det finns för data- och internetuppkoppling samt vilka mat-, rond- 

och besökstiderna är. 

 

Övrig information 

Kallelsen inkluderar information om patientdatalagen, biobankslagen och kvalitetsregister. 

Övrig information gällande postoperativ smärtbehandling och rökavvänjning i samband med 

operation medföljer. Patienten tillges även frågeformulär om hälsovanor och 

omvårdnadsanamnes som ska fyllas i och medtas vid inskrivning på vårdavdelningen. 

 

Postoperativ skriftlig information 

Vid utskrivningssamtalet erhåller alla hjärtpatienter denna skriftliga information: 

 

“Vägen tillbaka” 

Denna bok utformades av personal som arbetar vid Verksamhetsområdet thoraxkirurgi och 

anestesi. Boken informerar om vanliga fysiska och psykiska reaktioner efter operation och hur 

man ska hantera dem.  atienten kan finna råd om hur den ska ta hand om sitt “nya” hjärta 
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med hjälp av goda levnadsvanor. Här ges även råd om vad patienten bör tänka på gällande 

aktiviteter som kan belasta hjärtat. 

 

“Goda levnadsvanor g r skillnad - Tobak  alkohol  fysik aktivitet och mat” 

En hälsoguide framtagen av Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) med stöd 

och råd för att uppnå goda levnadsvanor. Patienten uppmuntras att kontakta vårdgivare vid 

behov av livsstilsförändring. 

 

"Alla hjärtans bok - hälsoguiden f r alla levnadsglada” 

En hälsoguide från företaget Unilever som tipsar om hälsosam matlagning och kost. 

Hjärtklaffs- patienterna får ytterligare information om läkemedelsbehandling av Waran som 

är ett antikoagulantia, vilket ingår som profylaktisk behandling av klaffpatienter (FASS, 

2013). Samt information om endokarditprofylax för patienter som erhållit klaffprotes, eller 

som tidigare drabbats av endokardit och patienter med medfödda komplicerade hjärtfel. 

 

Vid postoperativa komplikationer finns extra broschyrer att tillgå på avdelningen (C., Leo 

Swenne, 28 maj, 2015). 

 

Tillvägagångssätt 

Författarna presenterade studien för avdelningspersonalen under ett avdelningsmöte innan 

rekrytering av intervjudeltagare påbörjades. Under mötet gavs information om hur 

rekryteringen skulle gå till och vad syftet med studien var.  

Den semistrukturerade intervjuguiden var noga utformad för att optimera datainsamling och 

besvara författarnas frågeställningar. Intervjufrågorna (bilaga 1) utarbetades utifrån tredje och 

femte kapitlet i patientlagen, vilka berör delaktighet och information (SFS 2014:821). Två 

provintervjuer utfördes på avdelningen för att ge möjlighet till feedback på intervjuguiden, 

dessa visade inga brister.  

Rekrytering av intervjudeltagare skedde på en thorax-kirurgiavdelning på ett 

universitetssjukhus i Sverige. Detta gjordes i samband med inskrivning av patienterna. 

Rekrytering- och intervjufasen pågick två veckor under höstterminen 2015. Författarna hade 

kontinuerlig kontakt med avdelningens operationskoordinator för att få tillgång till de 

patienter som uppfyller inklusionskriteringarna, samt datumen för deras inskrivning och 

planerade operationsdag. Ett informationsbrev (bilaga 2) och muntlig information om studien 
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delades ut. De blev även informerade om att studien skulle genomföras på avdelningen 1-2 

dagar innan utskrivningen. Därefter fick patienten meddela om denne ville delta i studien. De 

som ansågs sig manade fick svara på fråga 1-7 i bilaga 1 för att författarna sedan skulle ha 

möjligheten att kunna välja ut en blandad skara av deltagare. Därefter lämnade de rekryterade 

sina personuppgifter.  

Innan intervjuerna tog författarna kontakt med den ansvariga sjuksköterskan för att se om det 

hade skett någon komplikation och för att se om patienten hade återhämtat sig tillräckligt för 

att eventuellt kunna genomföra en intervju. Därefter tog författarna personlig kontakt med 

patienten och frågade om hen ville genomföra intervjun, beroende på patientens fysiska 

förutsättningar genomfördes intervjun i en ledig sal alternativt på salen där patienten låg, 

intervjun genomfördes dock alltid avskilt utan störande moment. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av författarnas mobiler, med bra ljudkvalitet, för att sedan transkriberas och analyseras. 

Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna genomfördes i form av besöksintervjuer på den thoraxkirurgiska avdelningen. 

För att etablera en relation och skapa trygghet hos deltagarna startades intervjun med att 

författarna presenterade sig och använde uppvärmningsfrågor i form av fråga 1-7 i bilaga 1. 

Därefter fick deltagarna svara på sex semi-strukturerade, studiespecifika, intervjufrågor (se 

bilaga 1). Författarna hade även förberett underfrågor som stöd utifall data behövde utvecklas 

eller om deltagaren svävade ut från det aktuella ämnet. Författarna hade delat upp intervjuerna 

mellan sig vilket gjorde att det var en som ledde intervjun och en som observerade och ställde 

enstaka frågor om det uppkom någon. 

 

Bearbetning av dataanalys 

Insamlad data lyssnades av och transkriberades efter intervjuns slut. Författarna delade upp 

intervjuerna och transkriberade dessa enskilt. Transkriberingarna numrerades för att ange 

ursprungskällan, därefter raderades ljudfilerna. Efter transkriptionen gjordes en manifest 

innehållsanalys med hjälp av  ällberg-Graneberg och Lundman (2004) analysmetod. 

Transkriptionerna temalades i meningsbärande enheter som färgkodades med hjälp av 

dataprogrammet, QDA Miner 4 lite. Färgkodningen underlättade innehållsanalysen genom att 

göra den mer överskådlig med färg enligt tema. Kondenseringar gjordes av varje 

meningsbärande enhet för att urskilja mer specifika betydelser. Olika koder formulerades av 

kondenseringarna f r att  ytterligare  tydliggöra den ursprungliga meningsbärande enheten. 

 oderna tolkades f r att skapa kategorier.  essa kategorier utformades utifrån f rfattarnas 
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huvudfrågor som valts f r att spegla studiens syfte och frågeställningar.  essa frågeområden 

användes som teman i studiens resultatdel tillsammans med kategorierna som blev 

underrubriker (Hällberg-Graneheim & Lundman, 2004). Analys av data gjordes på ett 

följsamt och neutralt vis där författarna diskuterade tolkningar av data sinsemellan. 

Författarna härstammar från två olika bakgrunder gällande arbetslivserfarenheter och tidigare 

gymnasiala utbildningar. Den ena har tidigare läst teknik med industriell inriktning, samt 

arbetat som CNC-operatör och soldat inom den svenska försvarsmakten i tre år. Den andra har 

läst barn- och fritid, med inriktning fritid och har, under de senaste tio åren, arbetat inom 

äldreomsorgen. Författarna är även av olika kön, men har en gemensam nämnare som är att de 

båda studerar till sjuksköterska. Detta har gjort att författarna har sett innebörden av data ur 

olika synvinklar. 

Tabell 1: analysexempel 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Kategori 

#1 Jag tyckte den var 

illustrativ och gav svar på 

många frågor, men väckte 

också många tankar, men 

den var bra. 

Bra och 

illustrativ… gav 

svar på frågor 

samtidigt som den 

väckte tankar. 

Tillfredsställande 

information. 

God skriftlig 

informationskvalitet 

 

Etiska överväganden 

Studien behövde inte genomgå en etisk prövning eller bli godkänd av den etiska kommittén 

enligt lagen om etikprövning om forskning som avser människor (SFS 2003:460) då den sker 

på en högskoleutbildning i grundnivå. Arbetet kom istället att godkännas av 

verksamhetschefen på thoraxkliniken där studien genomfördes. 

Intervjudeltagarna skrev inte på ett informerat samtycke för studien utan ett informationsbrev 

delades istället ut i samband med rekryteringarna. I brevet framgick det att all data hanteras 

enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Personinformationen var konfidentiell och allt 

inspelat material från intervjuerna, samt transkriberingarna makulerades efter att de 

analyserats och förts in i studieresultatet. Intervjuerna skedde med patientens fira vilja och 

deltagaren kunde välja att avbryta när som helst (Polit & Beck, 2010). 
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Det finns alltid risker med forskning, dock kan det vara svårt att bedöma dess i början av en 

kvalitativ studie. Forskarna ansvarar för att skaderisker minimeras så att nyttan med studien 

kan maximeras, vilket bidrar till att studien får en positiv effekt. För att göra detta kan en risk- 

nytta bedömning göras (Polit & Beck, 2010). Risker i denna studie kan vara att informanterna 

upplever att de kritiserar sjukvården och på så sätt förskönade sina åsikter om information och 

delaktighet. Det var därför av vikt att informanterna informerades om att yttranden förblir 

konfidentiellt Den etiska vinsten med projektet var att dessa informanter kan bidra till ökad 

patientdelaktighet, autonomitet och integritet inom vården genom att dela sina erfarenheter. 

RESULTAT 

De teman och kategorier som framkom kan ses i tabell 2. 

Tabell 2: Teman och kategorier 

TEMAN KATEGORIER 

Skriftlig information God skriftlig informationskvalitet 

Anpassad skriftlig information 

Brist på skriftlig information 

Muntlig information God muntlig informationskvalitet 

Anpassad muntlig information 

Brist på muntlig information 

Delaktighet Patientens definition av delaktighet 

Patienters olika behov av delaktighet 

Kan inte vara delaktig i medicinska beslut 

Betydelse av delaktighet 

Muntlig information främjar delaktighet 

Emotionellt Information ger trygghet 

Patientens inställning kring operation 

Emotionella reaktioner i samband med operation 

Egna resurser för att hantera känslor 

Personal Engagerad personal 

Gott bemötande 
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Brist på engagemang 

Vikten att vara i en social kontext 

Viktigt med bra ledarskap 

Förbättring Förslag på förbättringar 

 

Skriftlig information 

God skriftlig informationskvalitet  

Deltagarna upplever den skriftliga informationen som tilldelats i samband med operationen 

som tillfredsställande. Informationen är illustrativ och ger svar på frågor. Samtidigt kan den 

väcka funderingar och tankar när specifika detaljer kring ingreppet uppdagas. En nyfikenhet 

verkar uppstå när patienten ställs inför realiteten att ingreppet ska ske. Informationskvalitén 

anses bra men patienter letar även kompletterande information via internet som verkar vara ett 

uppskattat verktyg att ta till hand när nyfikenheten uppstår.  

“Jag tyckte den var illustrativ och gav svar på många frågor, men väckte också många tankar // Den var precis 

lagom, jag behövde inte ha mer information, vi tittade lite grann på nätet, parallellt med det här...”  

(Deltagare 1) 

Förberedande information inför ingreppet och sjukhusvistelsen beskrevs så patienten fick 

möjlighet att förbereda sig både praktiskt och mentalt. Deltagare nämner att de får upprepa 

informationen för att kunna få grepp om alla detaljer eftersom ett ingrepp med ECC-maskin är 

omfattande och omvälvande. Trots detta har patienterna känt sig lugna inför ingreppet vilket 

indikerar på att informationen varit fullgod. 

 

Ja den var bra, jag läste igenom allt flera gånger. I häftena jag fick kunde jag läsa om vad som skulle hända 

efter och vad man skulle göra före operationen. Jorå, det var jättebra!” (Deltagare 4) 

 

Det uppskattades även att det fanns specifik information för anhöriga. Under intervjuerna 

framkom att patienter och anhöriga ibland kan ha olika informationsbehov. Samtidigt 

uttrycktes ett behov av att hålla anhörig välinformerade för att patienten skulle få sinnesro 

inför operationen. Det kan även vara i avlastande och praktiskt syfte då patienter, på ett enkelt 

sätt, får färdigställd information från avdelningen som de enkelt kan ge till sina anhöriga. 

Detta även i vetskap om att den informationen är vetenskapligt baserad, validerad och adekvat 
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just för det ingrepp som de ska göra. 

 

“Jag fick information hemskickad till både mig och mina anhöriga… Och det tycker jag ju är jättebra, att 

anhöriga får en speciell information för de kanske inte hade samma frågor som jag.../” (Deltagare 5) 

 

Deltagare poängterar ändå vikten av individens egen initiativförmåga när det kommer till att 

ta till sig den information som ges. Förutom initiativförmåga kräver detta, bland annat, att 

patienten kan tala för sig själv, är adekvat och inte har någon form av kognitiv svikt samt kan 

läsa och förstå svenska.  

 

Anpassad skriftlig information.          

Informationen är språkligt anpassad i den benämningen att formuleringarna kring 

komplicerade medicinska termer är anpassade så att en person utan tidigare medicinska 

kunskaper ska kunna förstå texten. Informationsmängden anses även lagom för att hålla 

läsarens uppmärksamhet. Patienterna anser att informationen varit lättläst och lättförstådd. De 

upplever att de har kunnat ta till sig den skriftliga informationen på ett tillfredsställande sätt 

inför operationen; 

“Den var lättläst och jag kunde ta till mig det mesta som stod i den.” (Deltagare 2) 

 

“Mängden var också bra... lättläst text.” (Deltagare 3) 

“/…texten var ju saklig och lätt att förstå. Jag fick ju reda på vad jag behövde veta…/” (Deltagare 4) 

 

Det framkom att deltagarna upplevde informationen som generell. Den motsvarade 

deltagarnas förväntningar i hur informationen skulle vara utformad inför ett kirurgiskt ingrepp 

med allt vad det innebär. Men när information är generellt riktad kan kunskapsluckor kring 

ingreppet kan uppstå och orsaka osäkerhet hos patienten, vilket inte är helt oväntat. I detta fall 

uppstod nyfikenhet kring hur kirurgin skulle utföras eftersom det inte förklarades i den 

skriftliga informationen; 

 

“Jag som trodde att man bara kunde gå in genom ett litet hål i bröstet och bara knäcka tre revben eller så… 

men hur skulle kirurgen ha fått plats med sina händer i det hålet (skrattar)? Nej… haha! Hur kunde jag tro det?! 

Men det är väl inte så självklart att man fattar hur det går till, man ville väl att det skulle vara så litet så 

möjligt.” (Deltagare 5) 
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Brist på skriftlig information      

Det finns behov av individanpassad komplettering av den skriftliga informationen. Därför är 

det viktigt med uppföljning av den information som givits för att säkerställa att patienten 

känner sig trygg inför inskrivning. Behovet av komplettering uppkommer som följd till att 

informationen innehåller detaljer som patienterna inte hade reflekterat över tidigare. Det 

uppkom exempelvis frågor kring restriktioner efter utskrivning;  

 

“Men jag blev väldigt fundersam över det här med att man inte fick köra bil eller lyfta tungt i tre månader 

efteråt… ska jag inte få göra någonting på tre månade efter operationen?!” (Deltagare 4) 

 

Bristfällig och icke individanpassad information kan leda till oklarheter kring ingreppet.  I 

detta fall resulterade det in att patienten fick komplettera genom att söka på internet för att få 

reda på hur operationssåret skulle se ut efter operationen; 

 

“Sen blev jag ju nyfiken på hur såret skulle se ut efter för det var inget som stod förklarat i informationen… men 

det förstår jag ju i och för sig att man kanske inte vill ha med för det kan ju vara lite läskigt. Jag googlade ju och 

man såg ju hur stort det var och hur ärret skulle se ut.” (Deltagare 5) 

 

Det fanns även åsikter om att den postoperativa informationen kunde komprimeras samt bli 

mer tydlig och lättförstådd. Informationsflödet kan bli överväldigande i samband med 

omfattande kirurgi och det kan försvåra intaget av information. Men detta kan bero på, enligt 

deltagarna, att alla har olika förutsättning att hantera information. Det var inte ovanligt att 

patienterna fick läsa igenom materialet ett antal gånger för att känna att de hade tagit till sig 

den. 

 

Muntlig information 

God muntlig informationskvalitet      

Den muntliga information som ges av vårdgivare i samband med vårdtiden anses som 

tillfredsställande. Deltagarna upplevde att den muntliga informationen kompletterades allt 

eftersom frågor uppstod under vårdprocessens gång. Vårdgivaren besvarade även frågor som 

uppstått kring den skriftliga information som givits innan inskrivning. Informationsflödet har 

följts upp kontinuerligt för att säkerställa att inga missförstånd eller kunskapsluckor uppstått 

hos patienten. Deltagarna är även nöjda med inskrivningssamtalen då de fick träffa både 

kirurger, narkosläkare, underläkare, sjuksköterska, undersköterska och fysioterapeut vilket 

uttrycktes som betryggande. Alla dessa yrkeskategorier tillgav och upprepade tidigare skriftlig 
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information samt gav ny information muntligt om hur ingreppet och vårdtiden skulle se ut. 

Patienterna har känt sig välinformerade under vårdtiden vilket har varit tryggt och uppskattat; 

“Alla var så duktiga på att framföra informationen ju. Främst sjuksköterska och undersköterskorna som varit 

mig närmast, de har ju varit suveräna på det! / informationen och allt var ju så bra så jag kunde känna mig 

trygg och jag har inte haft så mycket frågor. När jag undrat någonting har de ju tagit sig tid för mig och 

förklarat så jag vet…/” (Deltagare 4) 

 

Anpassad muntlig information  

Vårdgivaren har tagit sig tid att ge extra information vid behov, vilket är tillfredsställande för 

patienterna. Informationen har även varit individuellt anpassad och medicinska termer har 

omformulerats när patienterna inte förstått innebörden. Informationen ges på ett lättförståeligt 

sätt där syftet av behandling förklarats så patienten får en känsla av delaktighet och kontroll 

över sin vård; 

 

“Men sen när det gäller det medicinska så talar ju alla om precis varför och hur de ska göra saker som 

exempelvis med blodsockret och syrgasen // De förklarar ju allt för mig så jag vet   och  förstår.” (Deltagare 4) 

“/... oftast har de översatt när de själva märker att det är tveksamt.” (Deltagare 6) 

 

Generellt uppskattades informationskvalitén från sjuksköterskor och undersköterskor men 

läkarna fick blandade omdömen från deltagarna. Det framkom att läkarna ofta verkade 

stressade vid samtal men att de ändå gav relevant information och var lyhörda vid möten. 

Författarna fick uppfattningen att det var ett förväntat beteende från läkare, att de är stressade 

och sakliga och inte har så mycket personlig kontakt med patienten förutom i medicinska 

situationer. En av deltagarna hade dock blivit väl omhändertagen när denne uttryckt oro inför 

själva kirurgin. Den närvarande kirurgen tog hänsyn till patienten genom att ta sig tid och 

förklara ingreppet mer ingående. Informationen var anpassad efter patientens kunskapsnivå 

genom att kirurgen, på ett pedagogiskt sätt, visade hur ingreppet skulle gå till med hjälp av en 

anatomisk modell av ett hjärta; 

 

“De var bra på att förklara så man förstod. De visade även på ett plasthjärta som man kunde plocka isär så man 

verkligen förstod vad de skulle göra. Så man förstod verkligen…/” (Deltagare 5) 
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Extra muntlig information har även givits vid postoperativa komplikationer för att trygga 

patienten; 

 

“/...jag har ju fått förklaringar på de där två hjärtflimren jag råkade ut för och de har ju förklarat vad alla 

mediciner är till för. De har ju alltid talat om och förklarat på ett förståeligt sätt vad de ska göra med mig och 

varför.” (Deltagare 2) 

 

Brist på muntlig information      

Det framkom i en intervju att vårdgivaren inte alltid informerade patienten om insatta 

vårdåtgärder. Exempelvis informerades deltagaren inte om varför vätskeregistrering hade 

införts vilket var upprörande. Detta resulterade i att patienten intog vätska utan att det 

registrerades vilket gjorde att registreringen gav ett felvärde. Deltagaren lade vikt på att 

patienter bör involveras i vården för bästa vårdresultat. Samma deltagare uppgav även att 

information inte hade givits om eventuella postoperativa komplikationer gällande obstipation 

som patienten lidit av; 

 

“Ja, jag har ju haft problem med att få igång magen, och det är det ingen som har berättat för mig varför och 

när den kommer igång. Och vätskelistan, de skriver ju bara upp det som är i glaset, de mäter ju inte det jag 

dricker på toaletten.” (Deltagare 3) 

Deltagare uttrycker även ett större behov av förtydligande av information i den benämningen 

att vårdgivare bör försäkra sig om att patienten förstått och tagit till sig den information som 

givits. Annars bör andra åtgärder vidtas för att främja och säkerställa gott informationsflöde 

mellan vårdgivare och patient. 

 

Delaktighet 

Patientens definition av delaktighet  

Ordet delaktighet innebär bland annat att få tillgång till, och bli tilldelad god information. Det 

innefattar även att få vara medbestämmande och att bli inbjuden av vårdgivare till 

beslutstagande kring sin vård och behandling. Delaktighet innebar även att få sin vilja 

respekterad. 

 

Patienters olika behov av delaktighet.  

Delaktighet är en viktig aspekt för att ge patienten en överblick och kontroll över 

vårdförloppet. Patienter kan finna trygghet i att involveras i vården för att kunna ta del av det 
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som händer; 

 

“Det är rätt så viktigt för mig! Jag vill ju inte vara fundersam över vad som händer, varför det händer och när 

det kommer hända…” (Deltagare 2) 

 

“Ja, det är ju jätteviktigt för mig för att jag ska kunna känna mig trygg.” (Deltagare 4) 

 

Graden av delaktighet påverkades även av en trygghetskänsla och tillit till vårdgivaren som 

expert inom området. Detta kan innebära möjligheten att vara passiv och välja att släppa 

kontrollen till vårdgivaren;     

     

“Jag känner nog inte så stort behov av att vara delaktig. Utan då känner jag, bra ta hand om mig för det här är 

ni bäst på. Så kan jag ju känna väldigt tydligt.” (Deltagare 6) 

 

Kan inte vara delaktig i medicinska beslut      

Behovet av att vara delaktighet minskade till följd av ett högt förtroende för vårdgivaren samt 

patienternas upplevelse av avsaknad kompetens inom det kirurgiska området. Avsaknaden av 

kompetensen bidrog till känsla av att inte kunna ifrågasätta specifika insatser, detta kan 

resultera i att patienten ger upp sin rätt att ifrågasätta. Deltagare tyckte dock att det var skönt 

att kunna bli omhändertagen och överlåta beslut rörande vård och behandling till vårdgivaren 

som ansågs veta bäst; 

 

“/...så det är ju bara att rätta sig efter den information man fått. Jag menar ju det kirurgiska… det sköter ju 

läkarna och sjukhuset om för jag kan ju inte agera aktivt i en sån där historia utan det är ju bara att finna sig i 

vad de säger…  ja för det är ju läkarna och   sjuksköterskorna som vet och kan sånt där… Men jag tycker att jag 

har fått vara med och   bestämma och de har ju alltid frågat mig om det känns OK.” (Deltagare 2) 

 

Betydelse av delaktighet 

Betydelse av delaktighet kunde även gestaltas i vårdgivarnas genuina engagemang genom 

visad hänsyn till patienten som individ. Patienternas självbestämmande har beaktats och 

respekterats genom exempelvis lindrande av upplevs smärta; 

 

“Man är ju delaktig hela tiden tycker jag för jag har ju fått rätt att tycka men sen kanske jag inte får som jag vill 

för det kanske inte alltid går men… Man blir ändå tillfrågad. Ja men det är väl att man får vara med att tycka, 

som när jag har haft ont har jag ju rätt till att få lindring.” (Deltagare 5) 
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Intervjudeltagarna anser att personalen bjudit in dem till att vara delaktiga. Vårdgivarna har 

tillfrågat, tagit hänsyn och respekterat patienterna olika viljor, åsikter, värderingar och 

önskemål. Deltagare får exempelvis möjlighet att välja mellan en biologisk- eller mekanisk 

klaff, baserat på information om vad det innebär för eventuell livslång medicinering av 

Waran. Information har då givits om för- och nackdelar och tillvägagångs sätt med respektive 

behandling för att patienten ska kunna ge ett informerat samtycke. Denna information bidrog 

med känsla av delaktighet eftersom patienten själv fick bestämma. Deltagarna har även fått ge 

informerat samtycke till utförandet av operationerna. Dock har inte alla deltagare upplevt en 

känsla av delaktighet eftersom de upplevde att de fick lov att rätta sig efter vad personalen sa. 

Detta har dock inte upplevts som något negativt av deltagarna då de har känt förtroende för 

personalen och litat på deras kompetens. Samtliga deltagare tror även att god information 

bidrar till en ökad chans till att kunna vara delaktig; 

 

“Jag tror inte att jag har vart speciellt delaktig, nej. Men jag upplever att det är efter mina värderingar som 

beslut har tagits. Som operationen, så valde jag att ta beslutet att opereras // Eller som när läkaren frågade om 

jag ville ha en biologisk eller mekanisk klaff, och jag vill ju inte ta waran så då fick jag välja en biologisk och 

det kändes ju bra.” (Deltagare 6) 

 

Muntlig information främjar delaktighet  

Patienterna får utrymme att ställa frågor och personal har bemött behoven på ett respektfullt 

sätt.  

 

“/...nu när jag är här i Uppsala har, har det liksom det alltid varit, har de sagt har du några frågor ring på 

knappen om det är nånting, funderar på nånting, eller gör nått så, såatte man har ju bjudit upp till dans då så att 

säga, bjudit in till till till ja att så svar på frågor.” (Deltagare 1) 

 

Emotionellt 

Information ger trygghet 

Under vårdtiden har deltagarna känt sig trygga, mycket är för att de anser sig ha fått bra 

information om sin sjukdom, hur vårdtiden kommer se ut samt eftervården. Deltagarna kände 

trygghet i samband med ingreppet trots den stora omfattningen och riskerna som det innebar; 

“Bra information… eehm… gör väl att man inte behöver vara orolig skulle jag vilja säga. Ja, för så är man ju 

lugn och trygg från början, och då kanske man bara har småfrågor som inte är så allvarliga egentligen. Sen att 

man vet att man kan fråga någon när man väl kommer på en fråga. Ja, men bar information gör att man blir 

lugn och trygg!” (Deltagare 5) 



 
 

25 

 

Patientens inställning kring operation.      

God inställning kan påverka patientens känslor och tankar positivt inför kirurgiska ingrepp. 

En bidragande orsak till att minskad upplevelse av oro är tidigare, positiva, erfarenheter av 

vården som ger ökad tillit till vårdgivaren. Detta kan ge ökad trygghet och lindra oro vilket 

gör upplevelsen mer hanterbar; 

  

“Det kan ligga så långt tillbaka som när min pappa fick en ny kroppspulsåder opererad, det är ju 20-25 år sen 

säkert, kanske ännu längre sen. Som har gjort att jag har haft en väldig trygghet till vården i Sverige. Han har 

gått igenom många stora operationer, som har funkat hela tiden, ibland har man ju undrat om de kan hålla 

honom i liv, storrökare och allt det där. Så jag har inte känt nån oro nu med operationen, och det kan ju vart 

skönt.” (Deltagare 6) 

 

“/...jag såg nånstans att 97% av operationerna blir bra, 3% är dåliga och min livsinställning är att jag väljer 

att fokusera på de 97 istället för de 3, så att jag har inte känt mig orolig, nej jag har inte gjort det.”  

(Deltagare 1) 

 

Emotionella reaktioner i samband med operation          

Det ter sig vanligt bland patienter att vara orolig inför operation. Det framkom oro kring att 

eventuella komplikationer skulle uppstå under och/eller efter kirurgi. Men oron ansågs av 

deltagarna som en allmän och normalt reaktion. Deltagarna förklarade känslan att bli ställd 

inför en verklighet där livet plötsligt står på spel. En verklighet där patienten valt kirurgi för 

öka livslängd och chans till överlevnad. Men ett aktivt val till kirurgi tillkommer ett osäkert 

utfall som resulterar i oro för att inte överleva och rädsla för att inte kunna uppnå optimal 

återhämtning efteråt; 

 

“Ja man var ju naturligtvis orolig inför operationen och man började fundera över hur det blev så här med 

hjärtat… Jag har ju hållit igång hela livet och så blir det så här… men om jag ska vara ärlig har jag inte varit 

så orolig över det här. Herre Gud man kommer ju ett sjukhus som man hört så gott om, det är ju bra på sin sak 

så jag gör ju som de säger. Man är ju i trygga händer.” (Deltagare 4) 

 

Denna oro och rädsla blir även mer påtaglig när komplikationer faktiskt infaller. Deltagarna 

har delat med sig om upplevelser under det postoperativa skedet då de exempelvis råkat ut för 

hjärtflimmer som är en vanligt postoperativ komplikation i denna patientgrupp. Patienterna 

betryggar sig ändå med att de blivit väl informerade om att komplikationer kunde uppstå. De 
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har även blivit väl omhändertagna när de väl uppstått och känt att de fått stöd och trygghet 

genom gott bemötande 

 

Patientens egna resurser för att hantera känslor  

Patienterna försöker tänka positivt inför operationen för att lugna sin oro och detta verkar 

spela stor roll i hela vårdtiden upplevs; 

 

“Jag hade väl mest bestämt mig för att det skulle gå bra och att det behövde göras.” (Deltagare 5) 

 

“/...nej jag har varit ganska trygg faktiskt, jag tror att jag har varit det från början. Jag har vart så inställd på 

att jag ska göra det här. När jag väl fick beskedet om att jag behövde byta en klaff och fixa till 3 kärl så kände 

jag, ok det här är bra.” (Deltagare 6) 

 

Personal 

Engagerad personal          

Deltagarna har generellt goda upplevelser av vårdtiden och omvårdnaden. Detta har berott 

mycket på personalens goda bemötande. De har visat närvaro och engagemang i patienterna 

vilket bidragit till en känsla av trygghet och omsorg. Vårdpersonalen skyddar och respekterar 

patientens integritet på ett professionellt sätt. Patienterna har dessutom känt sig väl 

omhändertagen trots att de upplevt sig själva som krävande under vårdtiden och stor 

personalomsättning. Personalen tar sig tid för patienten och har tillgodosett individuella behov 

för att öka trygghet och välbefinnande; 

 

“Alla här är ju så professionella och de har respekterat vad jag sagt å så… De är ju suveräna på att skydda ens 

integritet // Jag kan inte klaga på någonting… Alla har varit vänliga och tillmötesgående och ställt upp… även 

om man kanske ringt rätt ofta på signalklockan… då dyker de ju upp på en gång nästan.” (Deltagare 2) 

“/...jag upplever inte att man har sprungit in och ut på rummet //de har tagit sig tid.../” (Deltagare 1) 

 

Men det kan också upplevas som påträngande när vårdpersonal är för tillmötesgående; 

 

“De är ju så tillmötesgående så de nästa bugar för en och de är inne här hela tiden och frågar mig om jag vill 

ha något… det är nästan så man undrar ”får man inte vara ifred snart?”.” (Deltagare 4) 
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Gott bemötande      

Patienten har blivit väl omhändertagna och bemötta i den benämningen att deras individuella 

behov har beaktats av vårdgivarna. Det framkommer i intervjuerna att det goda bemötandet 

från vårdpersonal främjat trivsel och ökat välbefinnandet hos patienterna 

 

Brist på engagemang          

Dålig uppmärksamhet från vårdpersonal kan få patienten att känna sig försummad och 

ignorerad. Det är viktigt att vårdpersonalen är lyhörd vid patient- och personalkontakt för att 

främja god kommunikation från båda sidor. 

 

“Det finns ju ingen omvårdnad här, alltså att man ser individen. Systrarna kommer ju in och frågar saker men 

det spelar ingen roll vad man svarar.” (Deltagare 3) 

 

Vikten av att vara i en social kontext      

Hänsyn till patientens individuella behov och intressen tas av vårdpersonalen som tar sig tid 

för att samtala med patienterna. Patienten vill bemötas på individnivå och inte ses som ett 

objekt i vården och försvinna in i mängden. Detta är viktigt i den holistiska omvårdnaden ur 

patientens synpunkt; 

“Jag är ju sådan som behöver det där sociala och jag tycker det är skönt att ha någon att diskutera med… och 

personalen (nämner namn på undersköterskor) de är ju jättetrevliga! De har pratat med mig så mycket så de 

nästan glömt bort jobbet och sådant uppskattar jag för jag har ju ett väldigt behov av det.../” (Deltagare 4) 

Viktig med bra ledarskap      

Deltagare anser att gott bemötande från professionell och kompetent personal grundar sig i 

bra ledarskap från cheferna. Med detta menas att arbetsgivarna ansvarar i att hålla god 

standard genom hela vårdkedjan genom att säkerställa god arbetsmiljö samt att kontinuerligt 

utbilda personal inom relevanta områden. Det uttrycks även som viktigt att sträva efter 

konstant förbättring på en avdelning för att kunna ge patientsäker och god omvårdnad. 

“/...Jag tror att det hänger ihop, att om man har en bra ledningstyrka så för man oftast en bra stab.”  

(Deltagare 6) 

Förbättring 

Förslag på förbättring      

Ett konkret förslag gavs av deltagare att införa personliga scheman för patienterna för att ge 

dem en bättre översikt över vårdtiden. Det önskades någon form av whiteboard-tavla på 
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rummet där schemat för dagen kunde tillges. Patienterna saknade främst tillgång till 

information om tider för undersökningar, ronder samt namnen på ansvarig personal. Genom 

att få vetskap om dagens händelser skulle möjlighet att skapa egna rutiner under vårdtiden 

öka, detta främjar autonomin i exempelvis att veta när det är lämpligt att ta emot besök och 

därefter kunna vara självbestämmande i det avseendet.     

 

DISKUSSION 

Syftet var att undersöka huruvida tredje och femte kapitlet i patientlag, SFS 2014:821, följs i 

den kliniska verksamheten för att främja patientens delaktighet och självbestämmande. 

Därmed undersöktes även vårdgivarens följsamhet till lagstiftningen gällande 

informationsplikt. Detta för att fastställa om patientinformationen var utformad och tilldelades 

på ett sätt som optimerar patientens förutsättning att utöva sitt självbestämmande och vara 

delaktig i sin vård och behandling. Resultaten påvisar att vårdgivaren tillger information på ett 

överskådligt, respektfullt och hänsynstagande sätt i syfte att främja patientdelaktighet, 

integritet och autonomi. Även uppföljningar i informationsflödet görs för att minska risken för 

missförstånd. Majoriteten deltagare är tillfredsställda med informationen de fått i samband 

med vårdtillfället. Deltagarna har även upplevt minskad oro och ökad trygghet till följd av det 

goda informationsflödet och kvaliteten. Avdelningen anses därför följa patientlagens 

föreskrifter i detta avseende.  

Resultatdiskussion 

Information 

Den tidigare forskningen som gjordes av Docteur & Coulter (2012) påvisade att svensk hälso- 

och sjukvård brast i att hålla patienterna välinformerade. Detta motbevisades av denna studie 

där deltagarna upplevde att de hållits välinformerade på ett tillfredsställande sätt, både 

skriftlig och muntlig. Det som gör den skriftliga informationen tillfredsställande är att den är 

språkligt anpassad, har lagom innehållsmängd och är lättläst. Deltagarna har dock haft 

kvarstående frågor efter att läst informationen och därför sökt på Internet för att få mer 

ingående information. Behovet att söka egen information via andra informationskällor är 

ovidkomligt i dagens mediastyrda informationssamhälle (McMullan, 2006). Till följd av 

denna lättillgänglighet kan patienten själv välja informationskälla, innehåll och flöde. Detta 

ställer högre krav på vårdgivare eftersom hälsoinformation på  nternet kan vara av varierande 

kvalitet då många källor inte grundar sig på relevant och vetenskapligt bevisad fakta 
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(Ehrenberg & Wallin, 2009).  

 

Vårdgivaren har, enligt lag, skyldighet att så långt så möjligt försäkra sig om att mottagaren 

har förstått innehållet i, och betydelsen av den lämnade informationen. Informationen ska 

även, vid behov, lämnas skriftligt med hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar 

eller om patienten ber om det. Författarna anser det, näst intill, omöjligt att utforma ett 

individanpassat informationsblad som samtidigt skickas ut till en generell patientgrupp inför 

ett specifikt ingrepp. Det går inte att veta på förhand vilken förmåga patienten har att ta in 

information, samt vilka eventuella följdfrågor och funderingar som kan uppstå. Den generella 

skriftliga information patienterna får kan inte besvara frågor på individnivå vilket kan anses 

bryta mot patientlag, SFS 2014:821. Detta i anseende att vidhålla individanpassad 

information. Däremot påvisas motsatsen när att vårdgivaren, systematiskt, kompletterar den 

skriftliga informationen i samband med inskrivning och under hela vårdtiden. Deltagarna har 

även uppskattat vårdpersonalens engagemang och upplevt att personalen tagit sig tid att 

besvara frågor. Detta har även gjorts på ett individanpassat sätt utefter patientens individuella 

behov och kunskapsnivå. Kontinuerlig återkoppling av given information har gjorts av 

vårdgivaren, under vårdtiden, för att säkerställa att patienterna har förstått den. Ändå finns det 

individer som kan ramla mellan stolarna. I studien framkom det att en av deltagarna inte hade 

informerats tillräckligt kring en specifik vårdinsats och då känt sig illa till mods. Deltagaren 

uttryckte att patienter bör involveras i vården för bästa vårdresultat. Detta stöds även av 

tidigare forskning som påvisar att otillräcklig information kan leda till dåliga vårdresultat och 

compliance på grund av att patienten inte förstår syftet med vissa vårdinsatser. Det kan även 

påverka patienten negativt som då upplever att vårdgivaren gått över patientens huvud 

gällande vård och behandling (Docteur & Coulter, 2012). 

 

Delaktighet 

Tidigare forskning påvisade att patienter inte involveras tillräckligt, av vårdgivarna, i att delta 

aktivt kring vård och behandling (Docteur & Coulter, 2012). Författarna anser att avdelningen 

följer patientlagen med gott exempel. Vårdpersonalen arbetar aktivt med att involvera 

patienterna i vården genom att förse dem med god och relevant information för att främja 

delaktighet. Att relevant information krävs för att ha möjligheten att vara delaktig är även 

något som Larsson (2008) tar upp i sin studie. 
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Patienterna är överlag, nöjda med graden av delaktighet även om det uppstått tillfällen då det 

upplevt som att de endast har rättat sig efter personalen. Dessa tillfällen har vart när 

patienterna själva inte upplevt sig ha den kompetensen som krävs för att ta vissa beslut, detta 

har dock inte setts som ett problem då deltagarna har litat på personalen kompetens. 

Författarnas upplevelse och tolkning av datan visar att patienterna har stort förtroende för 

vårdgivaren och anser att den vet patientens bästa vilket även stämmer överens med tidigare 

studier (Ekdahl, Andersson & Friedrichsen, 2010; Henderson, 2003). Författarna anser också 

att det alltid kommer finnas tillfällen där patienter inte kommer vara kapabla till att vara 

delaktiga då de inte har samma kompetens som vårdpersonal. Givetvis ska patienten vara 

delaktig i den mån det går men det finns också tillfällen då vårdpersonal måste ta beslut utan 

patienten. 

 

Det framkom tydligt att delaktighet är viktigt för patienterna och att information främjar 

delaktighet. Detta bekräftas även i en tidigare studie av Ekdahl et al., (2010), där deltagarna 

beskrivit delaktighet som att få information och att bli involverad i sin vård. Definitionen, 

betydelsen och behovet av delaktighet rörande vård och behandling ter sig olika från person 

till person. Detta medför att vårdpersonal måste vara lyhörda på patientens behov och bjuda in 

till delaktighet, utan att vara för påträngande. Detta är en balansgång mellan att följa 

patientlagen som värnar om patientens rätt till deltagande och patientens integritet och vilja 

som inte bör kränkas till följd av patientlagen.  Studien påvisar att alla patienter inte vill vara 

delaktiga i vården och därför kan känna sig påtvingade att delta. Detta resultat stöds av 

forskning som påvisar skillnader bland patienters olika behov av delaktig i vården (Florin, 

2007; Larsson, et al., 2007). Avdelningen visar ett generellt engagemang i hänsyn till 

patienternas olika viljor, behov, värderingar och önskemål.  

 

Emotionellt 

Information bidrar till att minska oro i samband med operation. Känslan av oro uppkom från 

rädslan för att komplikationer skulle uppstå under- och efter operation. Detta anser författarna 

vara en naturlig reaktion i en situation där livet sätts som insats. Information kan även bidra 

till ökad känsla av trygghet under vårdtiden. Enligt Sveinsdóttir (2010) är det vanligt att 

uppleva oro och depression inför operationer. Studien visar också att kvinnor, samt individer 

utan partner löper större risk för att drabbas av psykisk ohälsa. Detta kan vara en bidragande 

orsak till att deltagarna i denna studie inte upplevt någon större oro, då majoriteten var män 

som levde i en stadig partnerrelation. En annan orsak till att vissa deltagare upplevde sig 
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trygga var att de haft positiva erfarenheter från tidigare vårdkontakter. Detta tycker författarna 

beskriver vikten av att god vård och omsorg. Ett bra upplevelse inger trygghet vilket, med 

största sannolikhet, kommer resultera i en god patient och vårdgivar-relation. En annan orsak 

till minskad oro, tror författarna, kan vara vilken sorts människa man är. Är man en människa 

som ser positivt på saker kan det vara lättare att gå igenom svåra och jobbiga perioder än om 

personen i fråga har en mer negativ inställning. 

 

Personal 

Tidigare forskning belyser vikten av ett gott bem tande från vårdpersonal vid skapandet av 

bra vårdrelationer   arsson   ahlsten   j str m   indencrona     los  200  . Vårdpersonalen 

på avdelningen bemöter patienterna på ett tillfredsställande sätt genom att visa hänsyn till 

individen och ge omvårdnad på ett holistiskt sätt (Orem, 1991). Individens förmåga att lära 

och utvecklas har beaktats genom att ge stöd och verktyg för att optimera patientens 

egenvårdsförmåga och stärka autonomin. Vårdgivaren verkar även ha anpassat vårdinsatserna 

och omsorgen efter patientens individuella förmågor och behov för att främja delaktighet. 

Denna studie framhäver vårdgivarens engagemang för patienterna. Patienterna uttrycker att de 

blivit bemötta med respekt, förståelse och tålamod vilket gjort dem mer bekväma i 

patientrollen genom ökad jämlikhet jämte vårdpersonalen. Detta har underlättat och främjat 

till delaktighet genom att patienterna inte varit rädda för att ställa frågor eller bett om saker 

under vårdtid. Författarna tror att anledningen till att patienterna är nöjda med personalen kan 

vara att avdelningen har förstått vikten av att involvera patienten i vården och att fortfarande 

se personen som en människa och inte endast en patient. En annan anledning kan vara att 

patienterna sedan tidigare har haft en uppfattning av att när de är på sjukhus så är det 

personalen som bestämmer allt, för att sedan bli glatt överraskade när de upplever att de själva 

blir involverade i vården. 

Förbättringar 

Deltagarna har vart nöjda under vårdtiden. En patient berättade om viljan av att ha en tavla på 

rummet där personal kan skriva upp tider om undersökningar, ronder osv. Detta anser 

författarna vara en god idé då det kan betyda mycket för patienter att få möjligheten att vara 

förberedd på situationer som kommer hända under vårdtiden. Detta bekräftas även i en studie 

av Swenne & Skytt (2013) som uttrycker patienternas behov av dagliga uppdateringar 

gällande den egna vården. Det är viktigt att patienten får ta del av uppdaterade provresultat, 
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behandling och planering. Enligt författarna behöver patienter interageras och ha en jämställd 

dialog med vårdgivaren för att kunna vara delaktig i sin vård (Swenne & Skytt, 2013).  

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka huruvida tredje och femte kapitlet i patientlagen, SFS 

2014:821, följs och tillämpas i den kliniska verksamheten med syfte att främja patientens 

delaktighet och självbestämmande. Det som undersöktes var patienters upplevelser och tankar 

kring delaktighet rörande vård och behandling på en thoraxkirurgisk avdelning. Genom en 

kvalitativ metod kunde författarna skapa en uppfattning av ett fenomen (Malterud, 2012). 

Dock kan en intervjustudie utgöra en svaghet för studien eftersom datainsamlingen tar längre 

tid och är omständligare för författarna (SAGE Research Methods, n.d,).  

Överförbarhet och tillämpning 

Ett bekvämlighetsval gjordes för att öka tillgång till intervjudeltagare samtidigt som 

tidsbristen i datainsamlandet resulterade i en väldigt homogen urvalsgrupp. Detta anses också 

vara en svaghet i studien eftersom en variation skulle ha givit författarna ett bredare spektrum 

av heltäckande data f r ett mer giltigt resultat   ällberg-Graneheim    undman  200  . 

 enna studie har därf r låg extern validitet.  ntalet män i studien är  verrepresenterade vilket 

får ses som en svaghet beträffande  verf rbarhet.  et går exempelvis inte att applicera 

resultatet på en annan vårdavdelning eftersom patinentgruppen är för specifik samt att 

bekvämlighetsurvalet inte resulterade i mångfasetterad data.  

 

Författarna upplever att alla frågeställningar har besvarats med goda och manifesterade 

resultat. Studien uppnådde en god mättnad trots begränsningen av intervjudeltagare som fanns 

tillgängliga Författarna önskar dock att de hade haft möjlighet att göra ett mer strategiskt 

urval för att få en mer nyanserad bild om avdelningens följsamhet till patientlagen. Detta för 

att höja den externa validiteten. Den homogena patientgrupp som intervjuades härstammade 

från liknande sociala och ekonomiska samhällsnivåer. Alla hade svenska som modersmål och 

ingen av dem hade någon form av kognitiv-, eller syn- och hörselnedsättning eller dyslexi. 

Författarna anser att studien hade fått en bättre dimension och innehåll samt resultat om 

urvalsgruppen varit mer strategiskt utvald. Patientlagen ålägger vårdgivaren att ta hänsyn till 

individuella behov som språkkunskaper, kognitiv-, hörsel- och synnedsättning vid givande av 

information. Författarna har på grund av urvalsgruppen inte fått möjligheten att undersöka 

huruvida patientlagen följs i den kliniska verksamheten ur dessa aspekter. Dock blev 
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mättnaden i intervjuerna hög trots homogen urvalsgrupp. Författarna tror att detta kan bero på 

ämnet engagerar och berör patienterna.  

 

Trovärdighet 

Författarnas olikheter är en styrka i denna studie för att minska risken för bias gällande 

bemötande av intervjudeltagande och tolkning av datan. Ett visst mått av f rutfattade 

meningar fanns emellertid i utgångspunkten om att män hade mindre behov av information 

och delaktigt än kvinnor. Författarna hade en gemensam föreställning av att männen hellre 

lämpade över ansvaret till sina partners. Denna förutfattade mening förutsatte även att 

kvinnor, i högre grad, ville vara mer delaktiga än män. Författarna trodde även att studien 

skulle påvisa att behovet av deltagandet är stort. Informationskvalitén från avdelningen där 

studien utfördes förväntades även vara fullgod. Dessa förutfattade meningar kom dock inte att 

styra fokusen f r studien.  

Pålitlighet 

Kvaliteten på den tekniska utrustningen vid intervjuinspelning och transkribering var god och 

bedöms inte ha påverkat det slutliga resultatet. Forskarnas förkunskaper gällande patientlagen 

anses goda eftersom inläsning av lagen gjordes innan studien startades. Författarna har även 

goda kunskaper om vårdetik och bemötande av patienter. Arbetes pålitlighet anses därför som 

hög. Forskarnas olika studie- och yrkesbakgrunder utgör en god plattform för diskussion kring 

datan och de upplever det som en stor fördel i dataanalysen som gjorts eftersom den 

analyserats genom två olika perspektiv. Olikheten var även till hjälp under intervjuerna då 

någon av författarna kunde reagera på något som inte den andra gjorde, vilket ledde till att 

svaret kunde bli mer utförligt. Författarna anser därför att olikheterna endast har gjort studien 

mer pålitlig än om författarna hade sett saker på samma sätt. 

 

Intervjuerna har skett på ett neutralt sätt där forskarna fokuserat på patientens känslor och 

upplevelser av delaktighet och information i samband med vård. Det har även varit till fördel 

att ingen av författarna har tidigare förbindelser till avdelningen och därför ter sig helt 

neutrala till patienternas åsikter. Den semistrukturerade intervjuguiden var noga utformad för 

att optimera datainsamling och besvara författarnas frågeställningar. Två provintervjuer 

utfördes på avdelningen för att ge möjlighet till feedback på intervjuguiden  dessa visade inga 

brister.  nga komplicerade frågor eller ord användes f r att minska risken f r 

missuppfattningar.  ock upplevdes det svårt att hålla vissa deltagare koncentrerade på ämnet  
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då intervjuerna emellanåt tog ovidkommande riktningar.  ntervjuguiden blev då svår att f lja 

systematiskt därpå den användas som st d f r vägleda deltagaren tillbaka till studiens 

grundsyfte. Författarna lade stor vikt i att etablera god relation till deltagarna genom att 

vidhålla ett öppen och jämnställt intervjuklimat där de kunde känna sig trygga. Författarna har 

lyssnat aktivt och sammanfattat datan under intervjuerna för att ge deltagarna möjlighet till att 

rätta felaktiga uppfattningar och missförstånd.  

 

Forskningsetiska aspekter 

De risker som befarades var att intervjudeltagarna skulle uppleva att de kritiserade personalen 

på vårdavdelningen och därmed försköna sina åsikter om information och delaktighet. Detta 

undveks genom att informera deltagarna om att deras yttranden skulle förbli anonyma. All 

data skulle, enligt angivet informationsbrev till deltagaren, hanteras enligt 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Intervjuer utfördes dock på avdelningen, men i avskilda 

rum så patienten fick fritt svängrum i sina uttalanden. Författarna upplevde inte att deltagarna 

förskönade svaren utan de var avslappnade och sa vad dem tyckte. Frågorna upplevdes även 

vara formulerade på ett sådant sätt att deltagarna inte ansåg de som stötande, vilket kan anses 

vara en risk då de kan ta illa vid sig. 

 

Fortsatta studier 

Författarna rekommenderar vidare forskning inom området då deltagarna i denna studie var 

en homogen grupp. En större studie med större tidresurs och som omfattar en mer heterogen 

urvalsgrupp skulle kunna ge bredare resultat. Det hade varit intressant att utröna huruvida 

vårdgivare följer 6 §, i patientlagen (2014:821), som beskriver att information ska anpassas 

till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella 

förutsättningar. Detta i hänseende till hur information tillges till personer med dyslexi, någon 

form av kognitiv-, eller syn- och hörselnedsättning, eller individer som inte har svenska som 

modersmål.  

 

Slutsats 

Patientlag, (2014:821), följs och tillämpas på kirurgavdelningen där studien utförts. Det 

påvisas starkt från insamlad data att vårdpersonalen aktivt arbetar med att involvera patienter i 

vården. Detta genom att hålla patienten välinformerad och bjuda in till delaktighet. 

Vårdpersonalen verkar ha god hand med patienterna vilket främjar alliansen och samarbete 

mellan patient och vårdtagare. Det goda bemötandet och respekten för patienten som individ 
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verkar ha stärkt patientens ställning under vårdtiden. Utfallet av studien blev som väntat, det 

vill säga, att patienterna i stort sätt är nöjda med graden av delaktighet och den information 

som erbjuds.   
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INTERVJUFRÅGOR OM INFORMATION OCH DELAKTIGHET        BILAGA 1.   

1. Ålder: 

2. Kön: 

Man / Kvinna 

3.     Utbildningsgrad: 

Ingen utbildning / Grundskola / Gymnasie / Högskola 

4.     Civilstånd: 

Ensamstående / Gift / Sambo / Särbo / Änkling 

5.     Är svenska ditt modersmål? 

JA 

NEJ → Vilket är ditt modersmål? 

6.     Har du någon form av hörsel- och/eller synnedsättning? 

Nej / hörsel / syn /  både och 

7.     Har du någon kognitiv funktionsnedsättning (tidigare stroke, minnessvårigheter 

m.m.) som försvårar intaget av den information som ges? 

J  → Vilken? 

NEJ 

 

INFORMATION: 

Vad anser du om den skriftliga informationen du fick i samband med din operation? 

 Preoperativt 

 Postoperativt 

- Var texten lätt att läsa och förstå? Varför? 

- Var informationsmängden bra/dåligt? Varför? 

- Var informationen tillfredställande? Bra/dåligt? 

- Fick du extra information muntligt/skriftligt vid behov? 

 

Hur upplevde du den muntliga informationen du fick i samband med din operation? 

 Preoperativt 

 Inskrivning, avdelning 
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 Postoperativt 

 Avdelning, TIVA & utskrivning. 

 

DELAKTIGHET: 

Vad innebär delaktighet för dig? 

- Hur viktigt tycker du att det är med delaktighet? Varför? 

 

Beskriv hur du upplevde din delaktighet i samband med din vård. 

- Pre- och postoperativt →  nskrivning  planering/utf rande  utskrivning 

- Fick du utrymme att ställa frågor? 

- Fick du tillfredsställande svar? 

- Respekterades din autonomi och integritet? 

- Visste du vad som skulle ske och varför? 

- Tog personalen hänsyn till eventuella känslor som oro/rädsla/nyfikenhet? 

      - Känslor? 

 

På vilket sätt tror du att information kan påverka delaktigheten? 

 

Är det någonting du anser som borde förbättras på avdelningen med hänsyn till dina behov 

och förmågor i avseende på bemötande, information och delaktighet? 
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Bakgrund 

I januari, 2015, infördes en ny patientlag (SFS 2014:821) som ska tydliggöra och stärka patientens 

ställning inom vården genom att säkerhetsställa god patientinformation vars syfte är att främja 

patientens delaktighet, självbestämmande och integritet inom vården. 

 

Syfte 

Att utreda huruvida patientlagen följs och tillämpas i den kliniska verksamheten. Vi vill veta vad Du, 

som patient, anser om den skriftliga och muntliga information som Du fått i samband med din 

operation. Samt undersöka huruvida denna patientinformation gett Dig kunskap och ökad möjlighet 

till delaktighet under Din vårdtid. 

 

Vad innebär det för dig? 

Du kommer att delta i en intervju som kommer att spelas in på ljudfil och beräknas ta cirka 1 timme. 

Intervjun kommer ske på avdelning 50 D, 1-2 dagar, innan din utskrivning. 

 

Hur skyddas din integritet? 

Det är frivilligt att medverka och Du kan välja att avbryta när som helst. Behandlingen av Dina 

personuppgifter kommer att hanteras enligt personuppgiftslagen, PUL 1998:204. Personinformationen 

kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att all data kommer vara avidentifierad för att 

skydda din integritet. Du kommer att vara anonym under hela studien och presenteras som informatör 

1,2,3 o.s.v. Ljudfilerna raderas sedan efter att insamlad data analyserats och förts in i vårt 

studieresultat. 
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BILAGA 2 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i en studie där vi skall undersöka 

thoraxpatienters uppfattningar om information och delaktighet vid elektiv kirurgi. 


