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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: År 2015 infördes Patientlagen (SFS 2014:821) som slår fast att hälso- och 

sjukvården ska ge patienterna möjlighet att bli delaktiga i sin vård. Studier visar att 

patientdelaktighet kan förbättra kvaliteten på vården och har en betydelsefull del i att uppnå en 

säker vård för patienterna. På kirurgisk vårdavdelning inkommer patienter dygnet runt och är 

beroende av sjuksköterskan för att göras delaktiga i sin vård. 

Syfte: Att beskriva hur patienter som skrivs in akut upplever delaktighet gällande information 

och planering i samband med inskrivning av sjuksköterska på kirurgisk vårdavdelning.  

Metod: Kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer (15 deltagare). Datan analyserades 

med latent kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004).  

Huvudresultat: Patienter upplevde att det var viktigt att få information om sin vård och 

planering vid inskrivning på kirurgisk vårdavdelning. Både positiva och negativa upplevelser 

vid inskrivningen framkom och orsaken till detta grundades i sjuksköterskans bemötande. 

Vårdrelationen var viktig för att känna sig trygg i en utsatt situation och var förutsättning för 

att uppleva delaktighet. Patienterna berättade att delaktighet vid inskrivningen var att bli 

lyssnad på och att få en individuellt anpassad information.  

Slutsats: Patientdelaktighet vid inskrivning på kirurgisk vårdavdelning förutsätter att 

sjuksköterskan bjuder in patienten till delaktighet samt ger information på ett individanpassat 

sätt. Delaktighet är viktigt för att minska fel i vården, bedriva en lagstadgad vård och för 

tryggheten hos patienterna. För att klara lagkraven på vården behöver både patienter och 

vårdpersonal utbildning inom ämnet för att skapa en gemensam syn på vad delaktighet i vården 

innebär. 

Nyckelord  

Information, Patientdelaktighet, Omvårdnad, Kirurgisk vårdavdelning, Kvalitativ 

intervjustudie 
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ABSTRACT 

Background: In 2015 a new patient-law was launched in Sweden. It states that  healthcare 

should give the patients possibility to participate in their own care. Studies have shown that 

patient participation can improve the quality of care and reduce adverse events in healthcare. In 

surgical wards patients are admitted every hour of the day and they are dependent on the 

registered nurse to get involved in their care. 

Aim: To describe how patients admitted from the emergency department experience their 

participation during the enrollment with the nurse in the surgical ward with a specific focus on 

information and planning of the care. 

Methods: A qualitative study based on semi-structured interviews (n=15 participants). Data 

was analysed with content analysis according to Granheim and Lundman (2004). 

Results: The study showed that during the enrollment at the surgical ward patients experienced 

information about the care and the plan as important. Both positive and negative experiences 

during the enrollment were shown in the result. The reason was based on the nurses caring or 

uncaring relationship with the patient. The nurse-patient relationship was important for the 

patient to feel safe in an exposed situation and was a prerequiesite for participation. Patients 

talked about participation at the enrollment and pointed out that being listened to and 

personalized information as the most important. 

Conclusion: Patient participation at enrollment at the surgical ward requires the nurse to invite 

the patient to take part and gives information in a personalized manner. Participation is 

important to reduce errors in care,  

carry on a statutory care and to the safety for patients.  To manage the requirements of the 

patientlaw, both patients and staff needs education about the subject to create a mutual vision 

of what participation in care is. 

Keywords 

Information, Patient participation, Nursing, Surgical ward, Qualitative interview study 

  



4 

 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ......................................................................................................................... 2 

Nyckelord ............................................................................................................................... 2 

Abstract ...................................................................................................................................... 3 

Keywords ............................................................................................................................... 3 

Introduktion ................................................................................................................................ 6 

Teoretisk utgångspunkt: Begreppet delaktighet ..................................................................... 9 

Patientens perspektiv på begreppet ...................................................................................... 13 

Sjuksköterskans perspektiv på begreppet ............................................................................. 14 

Problemformulering ............................................................................................................. 14 

Syfte ..................................................................................................................................... 15 

Metod ....................................................................................................................................... 15 

Design ................................................................................................................................... 15 

Urval ..................................................................................................................................... 15 

Kontext ................................................................................................................................. 16 

Datainsamlingsmetod ........................................................................................................... 17 

Tillvägagångssätt .................................................................................................................. 18 

Forskningsetiska överväganden ........................................................................................... 18 

Bearbetning och analys ........................................................................................................ 19 

Resultat ..................................................................................................................................... 21 

En rättighet att få veta vad som väntar och är planerat efter inskrivningen ......................... 21 

Att få information ............................................................................................................. 21 

Att få ta del av planeringen .............................................................................................. 23 

Vårdrelationens betydelse vid inskrivning för att skapa trygghet ........................................ 24 

Det personliga omhändertagandet .................................................................................... 24 

Diskussion ................................................................................................................................ 26 

Huvudresultat ....................................................................................................................... 26 



5 

 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 26 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 30 

Slutsats ................................................................................................................................. 32 

Referenser ................................................................................................................................. 33 

Bilaga 1. Intervjuguide ............................................................................................................. 40 

Bilaga 2. Informationsbrev ....................................................................................................... 42 

 

  



6 

 

INTRODUKTION 

 

År 2015 infördes Patientlagen (SFS 2014:821) med syftet att stärka och tydliggöra patienternas 

roll och ställning i hälso- och sjukvården. Lagen främjar patienternas integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Detta innebär att hälso- och sjukvården enligt lag ska ge 

patienterna möjlighet att bli delaktiga i sin vård. 

 

På  kirurgiska vårdavdelningar behandlas allt sjukare patienter och vården är idag mer komplex 

(Jangland, Nyberg & Yngman-Uhlin, 2016). För att kunna bedriva en säker vård för patienterna 

har Sammer, Lykens, Singh, Mains & Lackan (2010) identifierat olika egenskaper som måste 

uppfyllas för att uppnå patientsäkerhet. Evidensbaserad vård med standardiserade riktlinjer är 

enligt författarna bästa sätt att upprätthålla säker vård. Tydlig kommunikation är en 

nödvändighet och interprofessionellt samarbete där patienterna involveras är viktigt. För att 

kunna utveckla och förbättra vården behövs ett personcentrerat omvårdnadsfokus där 

patienterna inbjuds att vara delaktiga och involveras i förbättringsarbeten (Sammer, Lykens, 

Singh, Mains & Lackan, 2010).   

 

Olika faktorer som påverkar patientsäkerheten har studerats. Sveriges kommuner och landsting 

[SKL] (2015) har gjort en sammanställning för att förbättra patientsäkerheten i 

sjukvården.  Resultatet tyder på att om patienterna blir mer delaktiga i sin vård gällande 

planering och beslutsfattandet förbättras patientsäkerheten. I sammanställningen framkommer 

det att patienterna inte ser på sin medverkan i vården som att enbart delta i beslutsfattandet.  De 

beskriver det som en medverkan med fokus på att vara informerade för att kunna ingå i 

vårdteamet (SKL, 2015). 

 

Hälso- och sjukvården ska enligt lag (SFS 2014:821) arbeta för att erbjuda en personcentrerad 

vård. Det innebär att vården som utförs ska grundas i respekt för patientens självbestämmande 

och integritet samt lyhördhet för den enskilda patientens behov och förmågor. Vården ska 

dessutom planeras och genomföras tillsammans med patienten. Dessa faktorer visar att 

patientdelaktighet är en förutsättning för att uppnå personcentrerad vård (Socialstyrelsen, 

2009). Den personcentrerade omvårdnaden ser till vårdpersonalens professionella kompetens i 

en vidare bemärkelse än teknisk kompetens och kräver ett engagemang och vilja från 
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personalen att arbeta för en personcentrerad vård (McCormack, Karlsson, Dewing & Lerdal, 

2010). 

 

Personcentrerad vård är ett begrepp med flera definitioner. I litteraturen används vanligen 

personcentrerad och patientcentrerad vård med samma definition. Morgan & Yoders (2012) 

begreppsanalys om personcentrerad vård lyfter fram vikten av den interprofessionella 

relationen mellan vårdpersonal och patient. Relationen är en förutsättning för att vården bedrivs 

med kvalitet. Författarna menar att delaktighet är en viktig del i den personcentrerade vården 

där patientens autonomi och självbestämmande ska respekteras. Att som vårdpersonal uppmana 

patienterna till medvetenhet och beslutsfattning underlättar patienternas delaktighet (Morgan & 

Yoder, 2012). 

 

Delaktighet har introducerats i sjukvården genom patientlagen (SFS 2014:821). Enligt lagen 

ska hälso- och sjukvården så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten. Innan lagen trädde i kraft utförde Myndigheten för vårdanalys (2015)  en studie för 

att beskriva hur väl hälso- och sjukvården efterlevde de kommande lagkraven. Brister 

uppmärksammades i arbetet med den personcentrerade vården. I avseende på delaktighet tyckte 

de flesta patienter att delaktighet rörande sin egen vård var viktig men det framkom att alla inte 

fick möjlighet till att vara det (Myndigheten för vårdanalys, 2015) vilket bekräftas i flera studier 

(Aasa, Hovbäck & Berterö, 2013; Pomey, Ghadiri, Karazivan, Fernandez & Clavel, 2015). 

Andra studier visar att patienter föredrar och vill inta en mer passiv roll (Florin, Ehrenberg & 

Ehnfors, 2008; Tobiano, Marshall, Bucknall & Chaboyer, 2015). 

 

Longtin, Sax, Leape, Sheridan, Donaldson och Pittet (2010) menar att ökad patientdelaktighet 

förbättrar kvaliteten på vården och motverkar att fel begås men författarna framhäver att det 

måste vara en öppen atmosfär för att bjuda in patienter till delaktighet. Hinder för delaktighet 

är socioekonomiska faktorer som utbildning och kultur, men även vårdpersonalens inställning 

till fenomenet. Synen på delaktighet samt attityden till det påverkar vilken grad patienter görs 

delaktiga (Angel & Norup Fredriksen, 2015;  Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos, 2011; 

Longtin, et al., 2010). 

 

Interventioner för att öka patienternas delaktighet i att inhämta information och planering i 

samband med vårdtiden har utförts med goda resultat (Kinnersley et al, 2009; Jangland, 

Carlsson, Lundgren & Gunningberg, 2011; Pomey, Ghadiri, Karazivan, Fernandez & Clavel, 
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2015). Utbildning till vårdpersonal och patienter om delaktighet har visat resultat på att 

patienter upplever ökad tillfredställelse och även hälsoeffekter (Dwamena et al., 2013). Légaré 

et al. (2014) undersökte olika interventioner för att öka patienters delaktighet i beslutsfattandet 

i omvårdnaden. Ingen  intervention gick att rekommendera framför en annan och den centrala 

delen av den personcentrerade vården var att göra patienterna delaktiga i beslutsfattandet 

(Légaré et al., 2014).  

 

Den svenska hälso- och sjukvården har blivit bättre på personcentrerad vård i avseende på 

tillgänglighet och sjukvårdsupplysning men brister fortfarande i att uppnå en helhetssyn av 

patienten och erbjuda delaktighet och anpassad information (Myndigheten för vårdanalys, 

2012). På kirurgiska vårdavdelningar beskriver ledarna att det att det finns hinder mot att uppnå 

god vård. Orsakerna relaterades till kommunikation, att fokus tas bort från den patientnära 

vården och att teamets resurser inte används optimalt (Yngman-Uhlin, Klingvall, Wilhelmsson 

& Jangland, 2016).  

 

Förutsättningar för delaktighet i omvårdnaden är sjuksköterskans beteende och stöttande roll 

gentemot patienten samt en god kommunikation mellan patient och vårdpersonal (Angel & 

Norup Fredriksen, 2015; Leo Swenne & Skytt, 2014; Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2009; 

Tobiano, Marshall, Bucknall & Chaboyer, 2015). Sjuksköterskan kan genom strategier som 

uppmuntran och att sätta upp mål, stärka patientens tro på sig själv (Sahlsten, Larsson, Sjöström 

& Plos, 2009). Inom den planerade kirurgiska vården finns forskning som stödjer att 

patientdelaktigheten förbättras då anpassad preoperativ information ges (Aasa, Hovbäck & 

Berterö, 2013). För att förbättra delaktigheten i vården har Eldh, Luhr och Ehnfors (2014) 

utvecklat ett instrument som kan användas för att skatta delaktighet under vårdtiden. 

 

Betydelsen av patientdelaktighet är intressant ur ett samhällsperspektiv. När patienten görs 

delaktig i kvalitetssäkringsarbete inom vården har ett framgångsrikt resultat visats (Vaismoradi, 

Jordan & Kangasniemi, 2014) och det finns viss evidens som stödjer att patientinformation blir 

mer lättförståelig och relevant ur ett patientperspektiv om patienter medverkar i utformandet av 

informationen (Nilsen, Myrhaug, Johansen, Oliver & Oxman, 2013). Effekten av delaktighet är 

av värde att studeras då studier tyder på att bristande patientdelaktighet i vården kan ge 

konsekvenser för patienten. Konsekvenser som identifierats är minskad tillfredställelse, sämre 

vårdresultat, ökade kostnader för samhället samt ökat vårdlidande för patienterna. Fler delaktiga 

patienter kan bidra till ökad patientsäkerhet, tillfredsställelse med vården och att patienter 
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uppnår bättre vårdresultat, vilket är betydelsefullt för den enskilde patienten och för samhället 

(Longtin, Sax, Leape, Sheridan, Donaldson & Pittet, 2010; Myndigheten för vårdanalys, 2012). 

 

På kirurgisk vårdavdelning vårdas patienter med både planerade åtgärder och akuta sjukdomar 

som kräver fortsatt vård eller behandling. I den planerade verksamheten skrivs patienterna in 

via poliklinisk mottagning och anländer till avdelningen först efter operativt ingrepp. Patienter 

kan även skrivas in från akutmottagningen dygnet runt med diverse sjukdomar. Om patienten 

inkommer på eftermiddagen, kvällen eller under natten träffar de i regel enbart en läkare på 

akutmottagningen och får vänta till ronden följande morgon innan ny kontakt med läkare sker. 

Patienterna är därför beroende av sjuksköterskan för att få information om planering och olika 

behandlingsalternativ. Sjuksköterskan på den kirurgiska avdelningen antas därför ha en 

betydande roll i att göra patienterna delaktiga i sin vård. 

 

Teoretisk utgångspunkt: Begreppet delaktighet 

Enligt Meleis (2007) är ett väldefinierat begrepp grunden i hur teorier och ämnen utformas. 

Detta påverkas av traditionen inom yrkesområdet och utvecklas av erfarenheter. Bidstrup 

Jörgensen (2012) ser begrepp som ett redskap i forskning för att utveckla och ge ord åt en teori. 

 

Den teoretiska utgångspunkten för examensarbetet utgörs av begreppet delaktighet. Begreppet 

delaktighet och dess innebörd har studerats (Eldh, 2006; Eldh, Ekman & Ehnfors, 2008; 

Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2008) och har sedan använts inom en rad empiriska studier 

inom olika kontext (Eldh, Ekman, Enhfors, 2006; Florin, Ehrenberg & Ehnfors, 2008; 

Kinnersley et al, 2009; Jangland, Carlsson, Lundgren & Gunningberg, 2011, m.fl.). Mot denna 

bakgrund ses begreppet som en lämplig teoretisk utgångspunkt när fenomenet ” delaktighet vid 

akut inskrivning” skall studeras. 

 

Omvårdnad är en disciplin och kan enligt Meleis (2012) ses utifrån ett omvårdnadsdomän. Det 

finns sju olika begrepp inom omvårdnadsdomänet (se tabell 1). Begreppet patientdelaktighet 

kan hitta sitt ursprung i Meleis (2012) omvårdnadsdomän. Patientdelaktighet stämmer in under 

begreppet omvårdnadsklient där patienten är i fokus. Delaktighet kräver att patienten är i fokus 

vilket också återfinns in under begreppet relation och interaktion. Det viktigaste begreppet är 

omvårdnadsklienten, patienten. För sjuksköterskor är det individen som är i fokus för 

omvårdnaden. Patientens ställning har förändrats genom åren från att ha varit passiv mottagare 
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av vård till att bli mer aktiv. Patienter söker i större del information själv och är mer medvetna 

om sina rättigheter till vård, information och delaktighet i beslut. Patienten kan betraktas från 

sina erfarenheter vilket kräver ett deltagande och dialog från sjuksköterskan. Meleis (2012) 

betonar att disciplinens mål är att finna och utveckla metoder för att få en helhetssyn på 

människan och hur människors erfarenheter ska tas till vara på för att förbättra vården (Meleis, 

2012).   

 

Tabell 1. Meleis omvårdnadsdomän 

  

 

 

 

Centrala begrepp för omvårdnadsdomänet 

Omvårdnadsklient 

Transition 

Interaktion 

Omvårdnadsprocess 

Omgivning 

Omvårdnadsåtgärder 

Hälsa 

Meleis (2012). Sida 97. 

  

Relation och interaktion är ett annat begrepp i omvårdnadsdomänet. Relationen mellan 

sjuksköterska och patient formas genom interaktioner. Detta innefattar dialog mellan parterna, 

att sjuksköterskan bekräftar patientens behov och delger information. Interaktion är ett verktyg 

som används för bedömning, åtgärder och för att bygga relationer (Meleis, 2012). Oudshoorn 

(2005), menar att det skapas maktskillnader i vårdsituationer mellan patient och personal. 

Makten skapar en vårdrelation mellan vårdpersonal och patient som baseras på dialog och 

interaktion. För att makten i omvårdnaden ska ses som något positivt ska relationen bygga på 

delaktighet och jämställdhet mellan vårdpersonal och patient. Detta uppnås med information 

och delgivning av kunskaper samt gemensamma mål. 
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I det engelska språket används flera närbesläktade begrepp till fenomenet delaktighet: 

engagement, involvment, patient participation och compliance (Bright, Kayes, Worrall & 

McPherson, 2015). Walker & Avant (2005) menar att när ett begrepps definition analyseras är 

målet att identifiera de ord som är mest frekvent använda i litteraturen för att beskriva en 

företeelse. Alla attribut som förknippas med begreppet ska involveras för att hitta de centrala 

delarna i begreppet delaktighet. 

 

Begreppet delaktighet beskrivs som ett komplext och mångfasetterat begrepp som består av 

flera faktorer och skiljer sig mycket från person till person (tabell 2). Detta skapar svårigheter 

i att skapa en definition då alla inte ser likadant på fenomenet (Cahill,1998; Eldh, 2006; Longtin, 

Sax, Leape, Sheridan, Donaldson & Pittet, 2010; Thórarinsdóttir & Kristjánsson, 2014). 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patientdelaktighet 

Delbegrepp Innebörd Parter Referenser 

Relation/ 

vårdrelation 

-Tilltro 

-Öppen atmosfär 

-Miljö 

-Kontinuitet 

-Kontaktperson  

Mellan sjuksköterska 

och patient 

Cahill (1998); Eldh, Ekman & Ehnfors (2010); Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos (2008); 

Thórarinsdóttir & Kristjánsson, (2014) 

Samarbete -Överlämna ansvar 

- Samverkan 

- Bjuda in till diskussion 

- Samma mål  

Vårdpersonal och 

patient 

Cahill (1998); Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos ,(2007); Thórarinsdóttir & 

Kristjánsson, (2014) 

Kommunikation  -Bli lyssnad på 

-Vårdrelation 

-Dialog  

Vårdpersonal och 

patient 

Cahill (1998); Eldh, (2006); Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos ,(2007) 

Makt/ respekt -Bli tagen seriöst 

-lyssnad på 

-Uppmuntran 

Patient  Eldh, (2006); Eldh, Ekman & Ehnfors (2010);  Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos (2008); 

Thórarinsdóttir & Kristjánsson, (2014) 

Information - Individanpassad 

- Riktig och relevant 

- Trovärdig 

Vårdpersonal till 

patient 

Cahill (1998); Eldh, (2006); Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos ,(2007); 

Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos (2008); Thórarinsdóttir & Kristjánsson, (2014) 

Jämställdhet - Ses som en vuxen individ 

-Del i beslutsfattandet 

-Rättigheter  

-Eget ansvar 

Mellan vårdpersonal 

och patient. 

Bright, Kayes, Worrall & McPherson (2015); Cahill (1998); Eldh, Ekman & Ehnfors 

(2010); Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos (2008); Thórarinsdóttir & Kristjánsson, (2014) 

Kunskap  Delgivning av kunskap 

- Sjukdom och symtom 

Vårdpersonal och 

patient 

Cahill (1998); Eldh, (2006); Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, (2007) 

Tabell 2.översikt av begreppet delaktighet 

 



13 

 

För att uppnå delaktighet har flera olika mål identifierats. Dessa är att förbättra och öka 

beslutsfattandet, livskvaliteten samt patientens makt och inflytande i vården. Utveckling av en 

relation mellan vårdpersonal och patient skapar tillit och underlättar att överlämna delar av 

makten och kontrollen samt att dela och utbyta information och kunskap. Detta kräver ett aktivt 

arbete för att uppnå jämställdhet i omvårdnadsarbetet (Cahill, 1998; Sahlsten, Larsson, 

Sjöström & Plos, 2008; Thórarinsdóttir & Kristjánsson, 2014). 

 

Patientens perspektiv på begreppet 

Enligt patienter är delaktighet att ha kunskap och få individuellt anpassad information samt att 

samverka med vårdpersonal och möjlighet att överväga ett deltagande. Att uppleva att 

vårdpersonal lyssnar på deras funderingar och få förklaringar till symtom och besvär är 

betydelsefullt. För att kunna vara delaktig som patient behövs lämplig, trovärdig och tillräcklig 

med information och kunskaper i en säker och stöttande miljö (Cahill, 1998; Eldh, Ekman & 

Ehnfors, 2010; Sahlsten, Larsson, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007). Detta förutsätter att 

det skapas en relation mellan patient och vårdgivare vilket gynnar patienten att ta aktivt 

deltagande i sin situation (Bright, Kayes, Worrall & McPherson, 2015; Cahill, 1998; 

Thórarinsdóttir & Kristjánsson, 2014). Relationen med sjuksköterskan har framhävts vara 

central för att en öppen atmosfär, där delaktighet tillåts, ska kunna skapas. I miljön råder 

jämställdhet för att se att alla har samma mål med omvårdnaden. Kontinuitet med vårdpersonal 

underlättar delaktigheten och att patienten känner sig sedd och hörd (Bright, Kayes, Worrall & 

McPherson, 2015; Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007; Thórarinsdóttir & 

Kristjánsson, 2014). 

 

Larsson, Sahlsten,Sjöström Lindencrona & Plos (2007) menar att dialog och växande 

kunskaper under vårdtidens gång ökar känslan av delaktighet. Patienterna vill känna att de kan 

ta ansvar för sin egen vård och få tillräckligt med kunskaper för att klara sin egenvård. Att ha 

kunskaper om sina rättigheter som patient ökar känslan av delaktighet och öppen atmosfär. 

Detta skapas genom vänligt inställd vårdpersonal som ger respekt och god vårdservice. Aktivt 

lyssnande och inbjudan till att dela åsikter, information och erfarenheter är viktigt. Detta ska 

ske så att patienten upplever att de blir tagna seriöst och uppmuntras till deltagande (Larsson, 

Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007; Thórarinsdóttir & Kristjánsson, 2014). Cahill 

(1998) redovisar att ju mer information och kunskaper patienterna får om sitt hälsotillstånd och 
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sjukdom desto positivare attityd gentemot delaktighet har dom. Dock finns det fortfarande de 

patienter som föredrar en mer passiv roll (Cahill, 1998). 

Sjuksköterskans perspektiv på begreppet 

 

Begreppet delaktighet är omtvistat hos vårdpersonalen då det råder olika åsikter om fenomenet. 

Detta grundar sig i att det finns olika definitioner av begreppet med både tvetydighet och 

meningsskiljaktigheter. Sjuksköterskan förväntas kunna argumentera med patienternas 

kunskaper för att kunna motivera omvårdnaden och skapa förståelse för omvårdnaden som ges. 

Sjuksköterskan önskar tid att förbereda sig och vill ha en ömsesidig tillit och förståelse samt 

bekräftelse att patienten är den centrala rollen i omvårdnaden (Larsson, Sahlsten, Sjöström, 

Lindencrona & Plos, 2007). 

 

Sjuksköterskor ser delaktighet som jämställdhet i omvårdnaden. Det kräver kontakt och 

förståelse, intimitet och samarbete mellan två jämställda parter med gemensamma mål. 

Jämställdheten påverkas av sjuksköterskans kunskaper inom området (Cahill, 1998; Sahlsten, 

Larsson, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007). Delaktighet är även att ge individuellt anpassad 

information samt att ge patienten möjlighet att ta ställning till deltagande på daglig basis (Eldh, 

2006). Cahill (1998) menar att när sjuksköterskan inbjuder till delaktighet kan det leda till 

förbättrade resultat och anpassning efter situation och ökad tillfredsställelse med vården.  

 

Problemformulering 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska hälso- och sjukvården så långt som möjligt utformas 

och genomföras i samråd med patienten. I svensk hälso- och sjukvård har brister 

uppmärksammats kring patientdelaktighet. Litteraturgenomgången visar att det finns många 

studier som undersökt patientdelaktighet utifrån patientens och sjuksköterskans perspektiv samt 

interventioner för att förbättra patientdelaktighet. Många fel som inträffar i sjukvården går att 

förbygga genom att öka patientdelaktigheten vilket kräver en öppen atmosfär och utbildning av 

sjukvårdspersonal (Longtin, Sax, Leape, Sheridan, Donaldson & Pittet, 2010). Sveriges 

kommuner och landsting [SKL] (2015) har gjort en sammanställning för att förbättra 

patientsäkerheten i  sjukvården.  Resultatet från sammanställningen tyder på att om patienterna 

blir mer delaktiga i sin vård gällande planering och beslutsfattandet förbättras 

patientsäkerheten. Forskning visar även att personcentrerad vård och delaktighet har positiv 

inverkan på vården och dess resultat i patientrapporterade utfallsmått. Följsamheten blir bättre 
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och patienterna får mer information och kan hantera sin sjukdom i det dagliga livet vilket skapar 

en förutsättning för patientsäker vård (Socialstyrelsen, 2009). Vid akut inskrivning på den 

kirurgiska vårdavdelningen sker det första mötet med sjuksköterskan som är ansvarig för den 

fortsatta vården. Patienten blir inlagd på vårdavdelningen oförberedd och kan då vara i en utsatt 

situation, vilket belyser att patienten behöver få möjlighet till delaktighet. Det saknas dock 

studier som beskriver patientdelaktighet vid akut inskrivning på kirurgisk vårdavdelning. Enligt 

Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård ([NFSK], 2014) ansvarar 

specialistsjuksköterskan med inriktning mot kirurgisk vård för att omvårdnaden utförs 

tillsammans med patienten för att respektera och bevara integritet och värdighet. Att beskriva 

hur patienter upplever sin delaktighet vid akut inskrivning av sjuksköterska gällande 

information och planering har betydelse i förlängningen för att säkerställa en säker vård för 

patienterna. 

 

Syfte 

Att beskriva hur patienter som skrivs in akut upplever delaktighet gällande information och 

planering i samband med inskrivning av sjuksköterska på kirurgisk vårdavdelning. 

 

METOD 

 

Design 

En kvalitativ deskriptiv design med induktiv ansats baserat på individuella intervjuer. Metoden 

används inom omvårdnadsforskning för att beskriva hur något upplevs med kvalitativ data 

(Polit & Beck, 2014). Valet av metod motiveras av att syftet med examensarbetet är att beskriva 

hur delaktighet upplevs. Individuella intervjuer används när erfarenheter och uppfattningar 

undersöks och är en bra metod att använda när deltagares upplevelser ska beskrivas (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2014). 

 

Urval  

Patienter (n=15) som inkommit akut till kirurgisk vårdavdelning via akutmottagning 

inkluderades i studien. Ett strategiskt urval användes för att få en så pass stor variation som 

möjligt för att kunna beskriva olika upplevelser (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 
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2014). Enligt Kristensson (2014) ska kvalitativa intervjuer sträva efter att identifiera deltagare 

med olika erfarenheter av samma upplevelse för att ge en nyanserad bild av det som avses att 

studeras. 

 

Tabell 3: Demografiska data deltagande patienter 

Ålder 
Median 

Medelvärde 

Intervall 

 

60år 

58,6 år 

23-86år 

Kön 
Kvinnor 

Män 

 

9 

6 

Tidigare varit inskriven på vårdavdelning 
Ja 

Nej 

 

14 

1 

 

 

Patienter som blir inskrivna via akutmottagningen till de kirurgiska vårdavdelningarna har olika 

sjukdomsdiagnoser (exempelvis cholesystit, divertikulit, ileus) och blir inskrivna på den 

vårdavdelning som är specialiserad på just den diagnosen eller den avdelning som har en ledig 

vårdplats. Ovanstående faktorer bidrog till en variation av deltagare då patienterna som blev 

intervjuade skiljde sig gällande diagnos, ålder och erfarenhet. Detta resulterade i en bred bild 

och variation av den upplevda delaktigheten i samband med inskrivningen.  

 

Inklusionskriterier för deltagandet i studien var  inskrivning på vårdavdelning via 

akutmottagning och att deltagarna kunde prata och förstå det svenska språket. 

Exklusionskriterier var kritiskt sjuka patienter och patienter med demenssjukdom. Deltagare 

som inte godkände att intervjun spelades in exkluderades för att inte få data på olika nivåer med 

risk för metodfel som kunde påverka analysen. Ingen av deltagarna blev inskrivna av 

studieansvariga. Detta var ett medvetet val för att motverka systematiska fel i urvalet som kunde 

snedvrida resultatet (Segesten, 2006). 

 

Kontext  

Deltagarna rekryterades på två kirurgiska vårdavdelningar, en på ett universitetssjukhus och 

den andra på ett regionsjukhus i Mellansverige. På vårdavdelningarna vårdas patienter som 
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skrivs in från akutmottagningen dygnet runt alla dagar i veckan. Det finns 19 ordinarie 

vårdplatser respektive 24 vårdplatser med möjlighet till två överbeläggningar på respektive 

avdelning. Utöver den akuta verksamheten vårdas patienter med planerade kirurgiska 

behandlingar. När patienter blir akut inskrivna är rutinen att de bedöms av en läkare på 

akutmottagningen och skrivs sedan in på en vårdavdelning för fortsatt utredning eller 

behandling. Om patienter inkommer under eftermiddagen, kvällen eller natten träffar de i regel 

inte någon läkare igen förrän vid ronden följande morgon och är därför beroende av 

sjuksköterskan för att få information om planering av vården. 

 

Datainsamlingsmetod 

Insamlingen genomfördes med individuella intervjuer med semi-strukturerade frågor på de 

kirurgiska vårdavdelningarna där studieansvariga är anställda (Danielsson, 2012). Insamlingen 

genomfördes under vecka 12-13 år 2016. Intervjuguiden (bilaga 1) utformades efter studiens 

syfte och baserades på de faktorer som litteraturgenomgången ovan identifierade som 

delaktighet och faktorer för att uppnå det.  

 

Provintervjuer rekommenderas av Danielsson (2012) vilket utfördes av båda författarna på två 

patienter för att dels öva på att intervjua, men även för att bedöma tidsåtgången. 

Provintervjuerna transkriberades för att bedöma om frågorna var lämpliga för att besvara syftet. 

Materialet från provintervjuerna (n=2) och intervjutekniken diskuterades med handledaren och 

intervjuguiden justerades innan datainsamlingen påbörjades för att öka djupet i intervjuerna. 

Inget material från provintervjuerna användes i resultatet då deras relevans för studien 

bedömdes vara låg. 

 

Intervjuguiden undersöker hur patienter upplevde delaktighet under inskrivningen av 

sjuksköterska  och berör frågor gällande information och planering av sin vård. 

Studiedeltagarna fick svara på 21 frågor som utvecklades med följdfrågor. Alla deltagare fick 

samma frågor i samma följd och gavs möjlighet att fritt få berätta om sina upplevelser. 

Intervjuerna avslutades med att studieansvarig gav en sammanfattning av de områden som 

berördes under intervjun samt en reflektion över vad delaktighet innebar för deltagaren. Efter 

15 intervjuer framkom ingen ny information och mättnad hade uppnåtts vilket resulterade i att 

datainsamlingen avslutades (Kristensson, 2014). 
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Tillvägagångssätt 

Ett skriftligt godkännande för genomförandet av studien inhämtades av verksamhetscheferna 

på de berörda sjukhusen. Avdelningscheferna på kirurgavdelningarna tillfrågades också och 

informerades både skriftligt och muntligt om studien. Vidare informerades personalen på 

vårdavdelningarna om studien muntligt på ett avdelningsmöte och med skriftlig information på 

avdelningen. Den information som gavs beskrev att patienternas delaktighet kommer att 

studeras genom intervjustudie och personalen uppmanades att dela ut informationsbrevet 

(bilaga 2) i kuvert till patienter i samband med inskrivning så att patienterna hann fundera över 

deltagandet (Kristensson, 2014). Om detta inte utfördes, gjordes det innan eventuell intervju av 

patientansvarig sjuksköterska nästa arbetspass som gav patienten tid att fundera över 

deltagande. En dialog fördes med avdelningen dagligen via telefon för att undersöka om det 

fanns möjliga deltagare på avdelningen. Om en patient var intresserad av att delta informerade 

studieansvarig patienten om studien muntligt och inhämtade skriftligt samtycke till deltagande 

innan intervjun påbörjades. Intervjuerna genomfördes inom 24 timmar från inskrivning för att 

minska risken för att intrycken från inskrivningen skulle glömmas bort eller ersättas av övriga 

intryck på avdelningen.   

 

På de båda avdelningarna finns det separata samtalsrum som användes under intervjuerna. I 

flertalet av intervjuerna (n=10) genomfördes dock intervjuerna på patientsalen då deltagaren 

föredrog att det skedde på salen. Detta utfördes om patienten var ensam inne på salen vid 

intervjutillfället eller om de hade en enkelsal för att underlätta intervjun för studiedeltagarna. 

Intervjuerna spelades in med två mobiltelefoner för att inte riskera databortfall orsakat av 

tekniska problem. Ljudfilerna från intervjuerna sparas på två USB-enheter tills examensarbetet 

är godkänt för att sedan raderas. Intervjuerna tog mellan 10 minuter - 46 minuter. Båda 

studieansvariga har genomfört intervjuer var för sig, ca hälften vardera. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Enligt lag 2003:460 ska forskning som bedrivs på människor enbart utföras om det finns ett 

informerat samtycke. Detta innebär att studiedeltagarna måste få information om forskningen, 

ge ett frivilligt samtycke som ska dokumenteras och att de när som helst under studiens gång 

kan ta tillbaka samtycket och avbryta studien (SFS 2003:460). CODEX, regler och riktlinjer 

för forskning (2015) skriver att informationen till studiedeltagarna ska vara på ett språk som de 

förstår och både vara skriftlig och muntlig. Informationen bör även innehålla allt som kan 
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påverka deltagarens ställningstagande till att medverka i studien. Studiens syfte, metod, 

frivilligt deltagande, vad det innebär för deltagarna, vem som är ansvarig för studien samt 

hantering av persondata ska lämnas vid denna information. Detta respekterades i studien. 

 

I enlighet med ICN:s etiska kod (2014) främjade studieansvariga att deltagarnas åsikter och 

upplevelser behandlades med respekt och lyhördhet. Informationen som gavs om studien var 

korrekt och lämplig och alla personuppgifter har hanterats konfidentiellt. Syftet med studien är 

att undersöka patienternas upplevelser av delaktighet vid inskrivningen för att kunna förbättra 

mottagandet i framtiden vilket är i enighet med att förbättra omvårdnaden för framtida patienter 

(International Council of Nurses Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Ingen deltagare utsattes 

för någon hälsorisk på grund av deltagande i studien. 

 

Deltagarna fick vid inskrivning ett informationsbrev där syftet med studien beskrevs, hur datan 

skulle insamlas samt vad det innebar för deltagarna. Frivilligt deltagande belystes i både 

informationsbrevet samt innan intervjun och att studiedeltagarna när som helst kan avbryta sitt 

deltagande. Detta respekterade studiedeltagarens självbestämmande och autonomi (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Inga personuppgifter insamlades och all data har avidentifierats. 

Det skriftliga samtycket som studiedeltagarna har skrivit under förvaras hos studieansvariga 

och kommer att förstöras efter examinationen av arbetet. 

 

Bearbetning och analys 

När datainsamlingen avslutats transkriberades intervjuerna ordagrant. Materialet från 

transkriberingen analyserades med latent kvalitativ innehållsanalys enligt den teknik som 

presenteras av  Graneheim och Lundman (2004). Analysen är avsedd för forskning inom 

omvårdnad och är därav tillämpar i examensarbetet. Den latenta innehållsanalysen skapar en 

djupare tolkning av textens innebörd  jämfört med den manifesta och förutsätter att det inte 

finns några förutbestämda teman i texten (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Analysen inleddes med att analysenheterna, de transkriberade intervjuerna, lästes igenom 

upprepade gånger av båda studieansvariga för att få kunskap om innehållet och skapa en 

förståelse för helheten. Meningar med relevant innehåll för studien identifierades och 

meningsbärande enheter skapades. Vid långa citat kondenserades citaten, de kortades ned så 

endast det väsentliga kvarstod. Nästa steg i analysprocessen bestod i att bedöma vad de 
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meningsbärande enheterna handlade om och ge vardera en etikett på innehållet, en kod. 

Koderna delades in i olika tabeller beroende på vad de handlade om och lästes igenom flertalet 

gånger för att få en uppfattning av vad deltagarna berättade. Då syftet var att presentera det 

latenta innehållet har den underliggande meningen i koderna tolkats och det resulterade i tre 

subteman med två övergripande teman.  Då material kan vara flertydigt behöver inte teman på 

samma sätt som kategorier vara strikt åtskilda i innehåll. Både positiva och negativa upplevelser 

har beskrivits i subteman (Graneheim & Lundman, 2004). Tabell 4 illustrerar analysens olika 

steg. 

 

Tabell 4. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kod Subtema Tema 

Det negativa i det 

hela kråksången, 

tycker jag, när 

man tar en massa 

prover så där kan 

man informera 

vilka prover man 

tar och vad det är 

för prover(..) om 

de är bra eller 

dåligt och så 

vidare. 

IP upplever att 

informationen 

brister i om och 

varför 

omvårdnadshan

dlingar utförs. 

Får inte 

information om 

det som är 

viktigt för 

honom. 

Att få 

information 

En rättighet att få veta 

vad som väntar och är 

planerat efter 

inskrivningen 

Jo för att då 

känner man sig 

trygg, annars så, 

om man inte vet 

vem som är 

ansvarig för en, 

vem ska ta hand 

om mig då, hur 

ska jag känna mig 

trygg då? Det, det 

säger nästan sig 

själv [om ansvarig 

personal].  

IP upplever att 

veta vem som är 

ansvarig är 

viktigt för 

tryggheten, 

relationen till 

sjuksköterskan 

är viktigt 

  

  

Det personliga 

omhändertagand

et 

Vårdrelationens betydelse 

vid inskrivningen för att 

skapa trygghet 

 

Resultatet tydliggörs med patientfall och citat från intervjuerna. För att förtydliga att det är 

patienters upplevelser som har studerats har fiktiva namn givits till studiedeltagarnas patientfall. 

Detta har använts i tidigare studier för att visa att det är en person bakom upplevelserna 

(Jangland, Kitson & Muntlin Athlin, 2015). 
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RESULTAT 

 

I analysen framkom två teman: En rättighet att få veta vad som väntar och är planerat efter 

inskrivningen och Vårdrelationens betydelse vid inskrivningen för att skapa trygghet. Dessa 

presenteras med tillhörande subteman (n=3) i tabell 5, samt i löpande text. 

 

Tabell 5.  Teman och subteman  

Tema  En rättighet att få veta vad 

som väntar och är planerat 

efter inskrivningen 

Vårdrelationens betydelse 

vid inskrivningen för att 

skapa trygghet 

Subtema  Att få information Det personliga 

omhändertagandet 

Subtema  Att få ta del av planeringen  

 

En rättighet att få veta vad som väntar och är planerat efter inskrivningen 

Att få information 

Patienter har beskrivit upplevelser av informationen som gavs av sjuksköterskan vid 

inskrivningen. Både upplevelser av god information och av bristande information har 

beskrivits. Patienter som kände sig nöjda beskrev att de erhöll god information vid inskrivning 

gällande inskrivningsorsak, omvårdnadsåtgärder och planering vilket var viktigt för 

delaktigheten. De uttryckte att det fanns en dialog med sjuksköterskan vid inskrivningen och 

att sjuksköterskan stämde av kring informationen som hade givits, detta skapade en jämställdhet 

i informationsutbytet. Att som patient få god individanpassad information vid inskrivningen 

bidrog till att känna sig som en del av sjukvårdsteamet och då också delaktig i sin vård. 

 

Lena, 53år inkom med pankreatit och beskriver en god individanpassad information: 

“Det de visste, det fick jag ju reda på //  Det jag har velat ha reda på har jag fått reda på. Och det jag 

har fått förklarat har jag fått på ett sådant sätt att jag har förstått det hela.”  

 

Patienter har betonat att sjuksköterskan har haft en viktig roll i delgivandet av information. 

Sjuksköterskan har varit mer tillgänglig än läkaren och då varit lättare att ställa frågor till och 

få information av. Patienter beskrev att det var viktigt att få information direkt när något 

bestämdes eller tillkom, och inte att det stannade hos vårdpersonalen. En patient beskrev hur 
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sjuksköterskan först gav information direkt vid inskrivningen på kirurgavdelningen om hans 

tillstånd, och sedan fortlöpande informerade honom hur hans tillstånd utvecklade sig under de 

närmaste timmarna. Patienter menade att det skapade en känsla av trygghet att bara få 

information om sådant som var konstaterat, att sjuksköterskan alltså inte spekulerade, utan att 

det gick att lita på att det som sades var sant.   

 

Andra patienter uttryckte att deras hälsotillstånd bidrog till att de inte uppfattade eller kom ihåg 

informationen som gavs vid inskrivningen. Smärta och trötthet var faktorer som lyftes fram 

som påverkade perceptionsförmågan.  

 

Marie, 66 år, inkom med appendicit beskrev upplevelsen av vilken information som gavs så 

här: 

“Nej ursäkta det kommer jag inte ihåg, men det är väl tack vare att jag hade så ont och hade fått 

smärtstillande i ambulansen och lika fick jag ju när jag kom upp hit igen. Nej det kommer jag inte ihåg.”  

 

Samtliga patienter hade förstått varför de blev inskrivna på kirurgavdelningen, dock fanns det 

deltagare som upplevde bristande information av olika slag. Det som patienter berättade att de 

önskade information om, men inte fick rörde rutiner på vårdavdelningen, tid för rond, förklaring 

på vad som orsakade sjukdomstillståndet och varför provtagning utfördes.  

 

Ulf, 56 år, inkom med divertikulit och saknade information kring provtagningen. 

“Det negativa i det hela kråksången, tycker jag, när man tar en massa prover så där kan man informera 

vilka prover man tar och vad det är för prover (...) om de är bra eller dåliga och så vidare.” 

 

Barbro, 73 år, inkom med divertikulit, hade fått sin diagnos konstaterad på akutmottagningen 

och hade frågat sjuksköterskan vad sjukdomen orsakades av men inte fått något svar. 

“Man vill ju gärna ha information om varför händer sånt här och varför händer det mig// Det är ju 

mina rättigheter att få reda på varför, varför uppstår sådana här grejer.” 

 

Det framkom att vid inskrivning nattetid var det patienter som var trötta och då fick sparsam 

information. Sjuksköterskan respekterade patientens önskemål om att få sova vilket resulterade 

i att enbart den nödvändigaste informationen gavs enligt patienten. Tidigare erfarenheter från 

sjukvård på vårdavdelning och kunskaper om sina symtom inverkade också på behovet av 

information vid inskrivningen. Det fanns patienter som beskrev att ingen eller lite information 
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gavs och de spekulerade i att det berodde på att de varit inskrivna på avdelningen tidigare och 

att de var nöjda utan att någon mer information gavs. 

 

Att få ta del av planeringen 

Patienterna var generellt nöjda med informationen som gavs av sjuksköterskan gällande 

planeringen av vården vid inskrivningen. De upplevde att de fick veta vilka undersökningar 

som väntade och framhävde att det var viktigt att få den informationen. Upplevelser som 

framkom var också att planering inte kändes så märkvärdig, utan sjuksköterskan bara berättade 

det som var planerat. Inga patienter uttryckte att de deltog i utformandet av planeringen utan 

enbart att de fick ta del av den. Patienterna som var nöjda menade att de fick en förståelse för 

vad som skulle hända den närmaste tiden. 

 

Gunde, 84år, inkom med nedre GI blödning och beskrev planeringen: 

“Jag fick veta att en läkare skulle komma idag på morgonen och hon (sjuksköterskan) sa också att vi 

måste ju göra en del prover och upprepa de och normalt brukar det nog vara så här att du får stanna 

en tre-fyra dagar här.//  hon (sjuksköterskan) var väldigt noggrann//  jag fick liksom en koll på mig själv 

också vad som gällde, vad som hade varit. Mm det tyckte jag var bra.”  

 

Sara, 34år inkom med Cholangit och beskrev också sin planering: 

” Jag fick reda på att jag skulle få göra ett ultraljud och det kunde ske när som helst, det var en sån där 

inom 24 timmar, så de kunde komma och väcka mig under natten och såna där saker // Ja, det var bra 

att veta att det kunde bli så att de kunde komma och väcka mig under natten.” 

 

Gällande omvårdnaden vid inskrivningen upplevde patienter att de fick en motivering av 

sjuksköterskan till varför omvårdnadsåtgärderna utfördes och hur de kunde sköta sin egenvård. 

Patienter beskrev delaktighet som att de hade haft en god kommunikation med sjuksköterskan 

kring planering av smärtbehandling. Ett annat exempel när delaktighet beskrevs var när 

patienter som var ordinerade fasta berättade att de fick veta av sjuksköterskan varför det var 

viktigt med fasta, hur länge den sannolikt skulle vara och att det var viktigt med munvård. 

 

Barbro, 73år, inkom med buksmärta som konstaterades bero på divertikulit. Hon beskrev 

planeringen vid inskrivningen:  

”Ja det, det var inte annat än att jag skulle vara fastande// ja, jag fick information om det i och med att 

jag var så inflammerad så går det ju inte att äta massa mat för då förstör man ju, det blir ju ännu värre.” 
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Vårdrelationens betydelse vid inskrivning för att skapa trygghet 

Det personliga omhändertagandet 

Patienterna beskrev både positiva och negativa upplevelser av hur omhändertagandet hade gått 

till väga vid inskrivningen. Den gemensamma nämnaren för hur omhändertagandet upplevdes 

var relationen till sjuksköterskan. Majoriteten av patienterna upplevde att de blev väl 

omhändertagna vid inskrivningen. De kände att sjuksköterskan upprättade en dialog och 

lyssnade på deras åsikter samt att de gavs tid till frågor och reflektion vid inskrivningen vilket 

skapade en känsla av trygghet och delaktighet vid inskrivningen. Ett bra bemötande skapade 

förtroende för vården och känsla av trygghet som underlättade patientens delaktighet.  

 

Birgit, 76år, inkom med buksmärta av oklar genes och beskrev vikten av sjuksköterskans 

bemötande: 

”Ja att man är vänlig för det första, för man är ganska utsatt// det är många som frågat, är det något 

du vill eller , och säg bara till om det är någonting.” 

 

Betydelsefullt för känslan av delaktighet vid inskrivning var att bli lyssnad på. Det skapade 

förtroende för sjuksköterskans professionella roll och gjorde att patienterna kände sig sedda 

som en självständig individ och inte bara som sin sjukdom. Patienter beskrev att sjuksköterskan 

visade med kroppsspråket om hon lyssnade aktivt. En patient uttryckte att detta bidrog till att 

han kände sig sedd som person och jämbördig med sjuksköterskan. Att känna sig sedd vid 

inskrivningen var viktigt då patienter upplevde att de befann sig i en utsatt situation. Patienter 

pratade om medmänsklighet, lyhördhet och att sjuksköterskan gav ett vänligt intryck som 

faktorer för att minska känslan av utsatthet och som var viktigt för tryggheten vid inskrivningen. 

En tydlig och öppen kommunikation vid inskrivningen poängterades av patienter som 

förutsättningar för delaktighet vid inskrivningen. 

 

Erik, 23år, inkom med buksmärta och fick genomgå akut appendektomi beskrev intrycken från 

inskrivningen 

”Det kändes som om situationen redan var under kontroll och jag som aldrig hade varit i någon sådan 

situation förut, hade  inte viljat ta några beslut själv. Men de (sjuksköterskorna)var liksom jättetydliga 

och det var öppen kommunikation.”  
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För patienterna var det betydelsefullt att personalen presenterade sig vid ankomst. Att veta ett 

namn ingav trygghet. En del patienter menade att ett trevligt och vänligt omhändertagande var 

viktigare än att få veta vilken sjuksköterska som skulle vara ansvarig. Andra patienter berättade 

att det var en förutsättning för tryggheten och vårdrelationen att veta vilken sjuksköterska som 

var ansvarig vid inskrivningen. De upplevde att de fick veta vem de skulle kontakta vid 

funderingar och vem som var insatt i deras tillstånd. Genom att erhålla den kunskapen skapades 

en relation till sjukvården och sjuksköterskan som var väsentlig för tryggheten.  

 

Gunde, 84år, inkom med nedre GI-blödning talade om vikten i det personliga 

omhändertagandet 

Ja för det första så tycker jag ju att det är vanlig hövlighet att man presenterar sig, men det är väl viktigt 

på det sättet att, ehm  ja… Man känner att det är en person inte bara är liksom hela stora sjukhuset som 

är anonymt utan det är en person på sjukhuset som jag kan prata med// Ja det blir en intimitet som jag 

tror är väldigt väsentligt. Kanske särskilt för de som är ovana vid sjukhusbesök. “(...)jag tror att jag 

hade ett uppdämt behov av att få prata om allting annat va? och det var hon lyhörd för//  Jag tyckte att 

det var väldigt trevligt det där att jag fick prata om både det ena och det andra. Då kände jag liksom 

att man är vanlig människa och inte bara sjuk. Så det tycker jag var väldigt fint!”  

 

I resultatet framkom det att det var viktigare med ett bra omhändertagande än att vara delaktig 

i beslutsfattandet. Patientens hälsotillstånd var en avgörande faktor för hur vårdrelationen 

utvecklades. En patient menade att om man inte mår bra så vill man bara bli omhändertagen 

utan att behöva engagera sig.  

 

Även negativa upplevelser av omhändertagandet vid inskrivningen beskrevs. En patient 

beskrev att sjuksköterskorna var ostrukturerade vid inskrivningen då det var mycket spring fram 

och tillbaka men kände sig trots detta sedd under inskrivningen. En annan patient berättade hur 

sjuksköterskan fokuserade på det som skulle göras vid inskrivningen och var inte lyhörd för det 

som orsakade patienten mest besvär.  

 

Kristin, 29 år, inkom från akutmottagningen med ileus. Hon hade haft liknande besvär tidigare 

och opererats för det. Hon beskrev under intervjun att hon reagerade på att sjuksköterskan vid 

inskrivningen inte presenterade sig eller gav information till henne. Detta medförde att hon inte 

kände sig inbjuden att ställa frågor och kände att det bara var att anpassa sig efter 

sjuksköterskans bemötande och vänta till morgonen då ny personal skulle ta vid. Hon beskrev 
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en känsla av att vara inkastad och inte omhändertagen. Detta påverkade hennes upplevelse av 

vården negativt och hon påpekade att hon varken kände sig trygg eller delaktig vid 

inskrivningen. 

“Hon (sjuksköterskan) pratade ju inte så mycket och ja, hon presenterade ju sig inte utan jag fick ju 

läsa på hennes skylt vad hon hette och vad hon var//  Alltså jag kände ju att hon inte lyssnade //hon 

kanske var stressad eller något, jag vet inte. Då frågar man inte så mycket heller, utan då fick det vara 

som det var.// Man känner ju av situationen liksom att hon inte hade tid liksom,  hon visade det så liksom 

med kroppsspråket tyckte jag och, att hon var stressad. Hon var väl inte så där jättepratsam när det 

kom någon. // det gör det ju alltid lättare att, om någon försöker att prata med en och sådär. Man tar ju 

inte gärna steget själv kanske, en helt okänd människa och liksom, ja de, när man mår som man mår. 

(...) Det var ju bara att gilla läget och ta det som det var. Eftersom man mådde som man gjorde också 

så funderade jag inte så mycket. //  jag fick inte så mycket information överhuvudtaget // det kan ju vara 

för att det var den tiden på natten, eller på dygnet, det vet jag inte men lite så kändes det som om att 

man blev hitkastad. //  utan jag vart mest inkörd på rummet och liksom hör av dig om det är något typ. 

// och hade det varit första gången hade jag nog blivit väldigt så här, rädd och fundersam tror jag //” 

 

DISKUSSION 

Huvudresultat 

Studien visade att patienter upplevde att det var viktigt att få information om sin vård och 

planering vid inskrivning på kirurgisk vårdavdelning. Vid inskrivningen ville patienter ha 

information om planeringen men fann det inte nödvändigt att vara med i utformandet av den så 

länge de fick ta del av den. Även information om omvårdnadsåtgärderna, varför de utfördes och 

vad de tyder på, efterfrågades. Både positiva och negativa upplevelser vid inskrivningen 

framkom i resultatet och orsaken till detta grundades i sjuksköterskans bemötande. 

Vårdrelationen var viktig för att känna sig trygg i en utsatt situation och var förutsättning för 

att uppleva delaktighet. Patienterna berättade att delaktighet vid inskrivningen var att bli 

lyssnad på och att få en individuellt anpassad information. Sjuksköterskans betydelse vid 

inskrivningen framkom i studien som stor och var en förutsättning för att få information, 

planering och delaktighet. 

 

Resultatdiskussion 

Vikten av att få information och bli lyssnad på vid inskrivningen framkom tydligt under 

intervjuerna. Detta återfinns även i litteraturgenomgången om patientdelaktighet (Cahill, 1998; 
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Eldh, 2006;  Eldh, Ekman & Ehnfors, 2010; Sahlsten, Larsson, Sjöström, Lindencrona & Plos, 

2007; SKL, 2015). Resultatet visade inskrivningar med god information men också på 

bristfällig information vid inskrivningen, främst gällande beskrivning av orsak till sjukdom och 

planerade åtgärder. Den bristande informationen resulterade i att patienternas känsla av 

delaktighet och trygghet påverkades negativt. Även synen på vårdens professionalism fick en 

negativ påverkan. Ju mer information patienterna fick desto tryggare och  mer delaktiga kände 

de sig i omhändertagandet. Att dessutom  få veta vad som väntar och varför påverkade 

upplevelsen av vården och sjuksköterskeprofessionen positivt. 

 

Trygghet i vårdrelationen har belysts i intervjuerna. Både relation mellan sjuksköterska och 

patient samt delaktighet återfinns i Meleis (2012) omvårdnadsdomän. I relationen med 

sjuksköterskan framkom det under intervjuerna både att patienter upplever det viktigt att veta 

vilken sjuksköterska som är ansvarig för dem samt att ha ett namn på personalen. Det skapade 

en trygghet att veta vem man skulle vända sig till vid frågor och en intimitet som var väsentlig 

för relationens utveckling. Detta återfinns även i litteraturen (Oudshoorn, 2005).  Andra 

patienter beskrev att det viktigaste var ett gott bemötande. 

 

Att deltagarna beskriver olika upplevelser av sin inskrivning kan diskuteras utifrån en studie 

om sjuksköterskors uppfattning om sin roll i mötet med patienter på kirurgisk vårdavdelning 

(Jangland, Larsson & Gunningberg, 2011). Studien visade att sjuksköterskor uppfattade sin roll 

i mötet på fyra olika sätt, från att inte vara inriktad på patienten utan på de uppgifter som ska 

utföras till att vara inriktad på patienten och inbjuda till delaktighet. Studien beskrev både 

inskrivningar där patienten fick möjlighet till delaktighet då patienten beskrev att 

sjuksköterskan lyssnade och såg patienten som person och motsatsen där sjuksköterskan endast 

gjorde sina uppgifter och inte interagerade med patienten. Hur inskrivande sjuksköterska ser på 

patienterna vid inskrivningen kan förklara det varierande bemötandet som beskrivs i 

föreliggande arbete. I resultatet har både positiva och negativa erfarenheter beskrivits av 

sjuksköterskans bemötande som exempelvis i Kristins berättelse. Inskrivande sjuksköterska kan 

som i Janglands m.fl. studie (2011) ha olika uppfattningar om sin roll i interaktionen med 

patienterna vilket har inverkat på sjuksköterskans bemötande och patienternas upplevelser av 

delaktighet vid inskrivning. Detta kan förklara den variationen i patienternas upplevelse av 

bemötandet då de har skrivits in av olika sjuksköterskor på två olika vårdavdelningar där 

inskrivande sjuksköterska har varierat och med det, deras syn på hur patienten ska bemötas och 

i hur arbetet vid inskrivningens ska utföras. Bara för att synen på hur patienter ska bemötas kan 
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variera från varje sjuksköterska ska det inte få påverka bemötandet av patienten utan 

vårdpersonalen ska ge alla patienter samma förutsättningar och ett individuellt anpassat 

omhändertagande. Detta är en rättighet och en förutsättning för den personcentrerade vården 

(Morgan & Yoder, 2012) och återfinns i värdegrunden för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Egna värderingar ska läggas åt sidan och patienten ska vara i 

centrum. Resultatet identifierar behov av förbättringsarbete där sjuksköterskans roll och ansvar 

vid inskrivningssamtalet sätts i fokus. Ett exempel på hur detta skulle kunna gå tillväga är att 

införa yrkesmässig handledning för nyutexaminerade sjuksköterskor, dels för att utbyta 

kunskaper men även för att undervisa i vikten av ett personcentrerat omhändertagande. I 

förbättringsarbetet skulle även etikronder för vårdpersonal vara användbart för att skapa 

reflektion och diskussion om personcentrering och säker vård.  

 

Gällande delaktighet vid inskrivningen var det ingen av deltagarna som berättade att de hade 

varit delaktiga i utformandet av planeringen av vården. De fick enbart information om den 

samtidig som de uttryckte att det inte var så viktigt att vara del i beslutsfattandet så länge 

information gavs om planeringen vid inskrivningen. Att ingen av patienterna som blivit 

intervjuade har varit med i utformandet strider mot Patientlagen (SFS 2014:821). Sjukvården 

ska enligt Patientlagen erbjuda till delaktighet men resultatet från intervjustudien visar att ingen 

av patienterna gavs möjlighet till detta. Att delges information om planeringen motsvarar inte 

kravet på att ges möjlighet till delaktighet eftersom ingen av deltagarna kunde påverka 

utformandet. Studiedeltagarna upplevde dock att informationen de fick gjorde att de kände sig 

delaktiga trots att sjuksköterskornas arbetssätt vid inskrivningen inte fullständigt följde 

Patientlagen (SFS 2014:821).  

 

Studier har visat hur viktigt det är med delaktighet eftersom brister kan påverka patienternas 

hälsa i framförallt ökat lidande med sämre vårdresultat och ökade kostnader för 

samhället  (Longtin, Sax, Leape, Sheridan, Donaldson & Pittet, 2010; Myndigheten för 

vårdanalys, 2012). Det finns också evidens som visar att delaktighet minskar felen som begås i 

vården vilket yrkar på vikten av att arbeta lagstadgat (Longtin, Sax, Leape, Sheridan, Donaldson 

& Pittet, 2010; Myndigheten för vårdanalys, 2012). Olika hinder identifierades i 

litteraturgenomgången (Angel & Norup Fredriksen, 2015;  Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos, 

2011; Longtin, Sax, Leape, Sheridan, Donaldson & Pittet, 2010) men i föreliggande resultat 

framkom det att sjuksköterskans bemötande är den viktigaste faktorn till delaktighet. För att 

kunna förbättra resultatet i föreliggande arbete behöver sjuksköterskor mer utbildning i 
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delaktighet, vad det innebär samt hur arbetet ska utföras för att uppnå det vilket stöds av  

Dwamena et al. (2013). Även patienterna måste göras delaktiga i att arbetet med 

patientdelaktighet då arbetet främst berör dem. Ett stort hinder mot detta är att begreppet är så 

mångfacetterat och har olika innebörd för parterna (se tabell 2) vilket även framkom under 

intervjuerna där patienterna hade svårt att precisera delaktighet. För att kunna implementera 

delaktighet i vården och arbeta enligt lagen måste en klarhet i begreppet skapas för alla 

involverade parter.  

 

Specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård har  en viktig roll i att implementera Patientlagen (SFS 

2014:821) och delaktighet på de kirurgiska vårdavdelningarna (Jangland, Larsson & 

Gunninberg 2011; Longtin, Sax, Leape, Sheridan, Donaldson & Pittet, 2010; Morgan & Yoder, 

2012).  Patienterna betonade vikten av information vid inskrivningen och om sjuksköterskan 

redan då informerar om hur avdelningen arbetet med delaktighet och uppmuntrar till det 

underlättas processen och arbetstänket både hos patient och vårdpersonal. Ett sätt att 

implementera Patientlagen (SFS 2014:821) i praktiken för att öka patientdelaktigheten under 

vårdtiden kan vara att introducera bedside-rapportering till vårdpersonalen. En 

litteratursammanställning kring bedside-rapportering vid skiftbyten redovisar förbättrad 

personcentrerad vård och ökad patientdelaktighet (Gregory,Tan, Tilrico, Edwardson & Gamm, 

2014).  Precis som Morgan & Yoder (2012) beskriver är patientdelaktighet en förutsättning för 

den personcentrerade vården och för att arbeta enligt Patientlagen (SFS 2014:821). 

 

Enligt Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK, 2014) 

ansvarar specialistsjuksköterskan med inriktning mot kirurgisk vård för att omvårdnaden utförs 

tillsammans med patienten för att respektera och bevara integritet och värdighet. För att uppnå 

detta visar resultatet att de behöver information och känna sig omhändertagna av 

sjuksköterskan. Resultatet påvisar att tidigare erfarenheter påverkade behovet av information 

och behovet av delaktighet hos patienten. En patient som inte hade varit inlagd på sjukhus 

tidigare menade att det inte var viktigt att vara delaktig i beslutsfattandet då denne saknade 

kunskaper inom omvårdnad medan andra patienter med erfarenhet av vården tyckte att det var 

en rättighet att vara delaktig i vården. Detta belyser vikten av utbildning inom ämnet till både 

patient och vårdpersonal (Dwamena et al., 2013). Studien visar att det finns behov av att 

förbättra mottagandet av patienter vid inskrivning på kirurgisk vårdavdelning och 

förbättringsarbeten inom området är av stor vikt. Det är i enighet med att förbättra omvårdnaden 
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vilket är viktigt ur ett etiskt perspektiv där patienten ska vara i fokus (International Council of 

Nurses Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Om delaktigheten ökar vid inskrivningen borde det skapa ett behov från patientens sida av att 

fortsätta vara delaktig under resten av vårdtiden. I resultatet framkommer det att information 

och delaktighet ökar tryggheten i vården och tidigare studier visar att det även minskar felen i 

vården (Longtin, Sax, Leape, Sheridan, Donaldson & Pittet ,2010; SKL, 2015). Om patienterna 

blir mer delaktiga  borde det därför ske mindre fel i vården vilket bidrar till ett minskat 

vårdlidande och även  minskade kostnader för samhället. Dessa aspekter motiverar behovet av 

framtida studier där korrelationen mellan delaktighet och vårdfel bör undersökas för att minska 

patienternas lidande och förbättra utförandet av lagstadgad vård. 

 

Metoddiskussion 

I den kvalitativa studiedesignen värderas studiens trovärdighet efter trovärdighetsbegreppen: 

tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004; SBU, 2014). 

 

Styrkor som stärker studiens tillförlitlighet är deltagarnas varierade i ålder, kön, diagnos och 

tidigare erfarenheter av sjukvården vilket har bidragit till en bred bild av fenomenet delaktighet 

vid inskrivningen då ingen deltagare är den andra lik. Detta skedde genom ett strategiskt urval 

vilket var ett medvetet val av studieansvariga för att skapa den varierande bilden av 

studiedeltagarna. De meningsbärande enheterna som har valts ut motiveras av att de svarar på 

syftet studien. Enheterna bedöms ha varit tillräckligt långa för att inte mista innebörd vilket kan 

ske om de är för korta eller enbart består av några få ord. Detta styrks med exempel på hur 

analysprocessen har gått till väga (Tabell 4). Tillförlitligheten stärks av att de teman och 

subteman som skapats underbyggs av fakta och belyses med citat från intervjuerna. 

Studieansvariga har  diskuterat analysprocessens alla steg tillsammans för att enas om innehåll 

och tematisering. Diskussion har även förts med handledaren under studiens gång. Studiens 

överförbarhet anses god då alla steg i arbetet från kontext till analysens olika steg har beskrivits 

noggrant och utförligt. Att resultatet från intervjuerna belyses med citat stärker också 

möjligheten att bedöma överförbarheten. 

 

Svagheter i studiens giltighet är examensarbetet är den första intervjustudie som 

studieansvariga har utför vilket har medfört att djupet på intervjuerna har varierat. Frågorna 
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kunde ha formulerats annorlunda för att besvara syftet. Vid analysen framkom det att enbart 

några frågor som ställdes besvarade syftet, de andra inte. Resultatet kunde därför bli bättre med 

andra frågor samt skapa ett bättre djup. Graneheim och Lundman (2004) menar dock att 

genomföra intervjuer är en process där man hela tiden får ny kunskap och aspekter av 

fenomenet som studeras. De menar att det viktiga är att diskutera detta med medarbetarna. Detta 

har skett då det kontinuerligt har förts en diskussion mellan studieansvariga som återkopplats 

till handledaren. Behovet av att insamla mer data utvärderades efter transkriberingen av varje 

intervju då en helhet för innehållet kunde skapas. Även detta diskuterades mellan 

studieansvariga. 

 

Antalet studiedeltagare kan också diskuteras. Enligt SBU (2014) finns det inga regler för antal 

deltagare utan det baseras på informationsbehovet och hur djup datainsamlingen blir. Då djupet 

på frågorna varierade och några inte överensstämde med syftet har en del data exkluderats från 

resultatet. Intervjuerna blev mer ett samtal mellan studieansvariga och deltagaren och 

ytterligare data kanske kunde ha framkommit om frågorna hade formulerats på ett annat sätt. 

Detta är en process som kräver erfarenhet av forskaren som studieansvariga har försökt 

respektera via goda referenser till metodlitteraturen och diskussion med handledare. 

 

Förförståelsen till arbetet påverkas av att studieansvariga är sjuksköterskor under 

specialistutbildning, anställda på de kirurgiska vårdavdelningarna där datainsamlingen utfördes 

(Graneheim & Lundman, 2004). Detta var ett medvetet val då det upplevdes finnas ett behov 

av förbättring gällande delaktighet vid inskrivning samt för att skapa ett underlag för framtida 

förbättringsarbeten. Intervjuerna utfördes av författarna till arbetet som presenterade sig som 

sjuksköterskor i specialistutbildning. Civila kläder användes för att separera sig från rollen som 

sjuksköterska på avdelningen och rollen som student. Detta ansågs även kunna motverka den 

eventuella beroendeställning patienter kan uppleva gentemot vårdpersonal. 

 

Att använda begreppet delaktighet som teoretisk utgångspunkt ansågs vara lämpligt då det har 

studerats och används inom olika empiriska studier (Eldh, Ekman, Enhfors, 2006; Florin, 

Ehrenberg & Ehnfors, 2008; Kinnersley et al, 2009; Jangland, Carlsson, Lundgren & 

Gunningberg, 2011, m.fl.).  Att använda intervjuer för att besvara syftet anses ha fungerat bra, 

deltagarnas upplevelser av inskrivningen har beskrivits med en bred bild. 
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Vi bedömer att inget lidande har åsamkats studiedeltagarna och det finns inga uppgifter som 

kan leda tillbaka till en person då alla uppgifter är avidentifierade. Att några intervjuer utfördes 

på patientsalarna ansågs inte utföra någon risk eller etiskt dilemma då det enbart utfördes om 

studiedeltagarna var ensamma på salen eller befann sig på enkelsal. Mer forskning med djupare 

formulerade frågor kan bidra till en djupare och mer analytisk bild av fenomenet. 

 

Slutsats 

Patientdelaktighet vid inskrivning på kirurgisk vårdavdelning förutsätter att sjuksköterskan 

bjuder in patienten till delaktighet samt ger information på ett individanpassat sätt. Delaktighet 

är viktigt för att minska fel i vården, bedriva en lagstadgad vård och för trygghet hos patienter. 

För att klara lagkraven på vården behöver både patienter och vårdpersonal utbildning inom 

ämnet för att skapa en gemensam syn på vad delaktighet i vården innebär. Fler studier med 

kvantitativ metod behövs för att studera sambandet mellan patientdelaktighet och fel i vården. 
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsfrågor: 

Hur gammal är du? 

● Man 

● Kvinna 

Inläggningsorsak, (patientens egna ord) 

Hur länge har du varit på avdelningen? 

Har du varit inlagd på sjukhus tidigare? 

Intervjufrågor: 

Kan du berätta för mig hur det var när du kom till avdelningen,vad hände? Vilka är dina första 

intryck? Försök att berätta så utförligt som möjligt! 

Upplevde du att du fick veta varför du skrevs in? Berätta! 

Vad hände de första timmarna på avdelningen? 

Upplevde du att du fick veta vad som skulle hända under dagen/ närmaste timmarna? 

Vilka förväntningar hade du innan du kom till avdelningen? Och hur blev det? 

 

Vilken information fick du vid ankomst? Vad berättade personalen för dig? 

Fick du information som du förstod gällande din sjukdom och symtom? 

Vilken information fick du gällande omvårdnaden? (fasta, mobilisering, skölja munnen, 

toalett, behov om hjälp, smärta, smärtskattning, specifikt för deltagarens diagnos) 

Upplevde du att du fick tillräckligt med information? 

 

Kan du berätta för mig vilken personal du har träffat på avdelningen? 

Fick du veta vilken personal som var ansvarig för dig? 

Kändes det viktigt för dig att veta det? Varför/varför inte? 

 

Hur upplevde du att kommunikationen var mellan dig och vårdpersonalen? 

Upplevde du att du hade möjlighet att ställa frågor vid inskrivningen? 

Upplevde du att personalen lyssnade på dina frågor och funderingar? 
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Fick du svar på det du önskade? Berätta? Saknade du något? 

 

Grunden i arbetet ligger i att infördes en ny lag förra året (2015) för att stärka och tydliggöra 

patienters ställning. Detta innebär att ni som patienter har rätt att vara delaktig i er vård. 

 

I intervjun har vi frågat om ankomstsituationen, Informationen, kommunikationen mellan dig 

och vårdpersonal. 

Tänk tillbaka på inskrivningen - kände du dig delaktig?  

Reflektera kring vad som gör att du känner dig delaktig? 

Är det något mer du vill berätta för oss? 

 

Följdfrågor som kommer användas 

Kan du utveckla? 

Kan du ge något exempel? 

Varför/varför inte? 

Vad saknade du? 
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BILAGA 2. INFORMATIONSBREV 

   

 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie om delaktighet 

Vi önskar genomföra en intervju med dig då vi vill undersöka hur Du upplevde din delaktighet i samband med 

inskrivning på kirurgavdelningen. Enligt patientlagen (SFS 2014:821) ska hälso- och sjukvården så långt som 

möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Vid akut inskrivning är patienter vanligtvis 

oförberedda på fortsatt behov av vård. Delaktighet är således en viktig del för att ge en säker och trygg vård. 

   

Vad studien innebär för dig 

Intervjun planeras att ske inom 24 timmar från att du skrevs in på kirurgavdelningen. Vi kommer att ställa lite 

frågor som du inte behöver förbereda dig inför. Intervjun beräknas ta mellan 10-30 minuter och kommer att 

spelas in. 

 

Vad resultatet ska användas till 

Studiens resultat förväntas ge kunskap av hur patienter beskriver delaktighet och kunna ge underlag för 

förbättring av rutin vid akut inskrivning. Resultatet kommer att presenteras i ett examensarbete. 

 

Frivilligt deltagande 

Deltagandet är frivilligt och du får när som helst avbryta ditt deltagande, även under intervjun. Inga 

personuppgifter kommer att efterfrågas, inget av det du säger under intervjun kommer att kunna ledas tillbaka till 

dig. Ingen obehörig kommer att få ta del av dina svar. 

Ansvariga för studien 

 

Studien genomförs inom ramen för examensarbete, specialistsjuksköterskeprogrammet inom kirurgisk vård vid 

Uppsala universitet. Tveka inte att höra av dig vid frågor.    
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