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Sammanfattning 

 

För att få fram rätt information krävs en metod som belyser patienters behov och på så sätt 
kan hjälpa sjukvården att på bättre sätt ta hjälp av patienters åsikt.  
 
Syftet med uppsatsen är därför att få fram hur patienter upplever att deras informationsbe-
hov av hälsoinformation tillfredställs. Vi vill även ta reda på hur detta behov ser ut idag och 
på vilka sätt det kan tillfredställas bättre. 

Vi vill även testa om fokusgrupper är lämplig som metod för att besvara vårt syfte. 

För att uppfylla syftet har vi samlat in data genom två fokusgrupper. En grupp bestod av 
personer med mer kontakt med sjukvården medan den andra bestod av personer med 
mindre kontakt med sjukvården. Med hjälp av resultatet från fokusgrupperna genomfördes 
en analys där vi fann områden som var särskilt viktiga. Vi har även utvärderat fokusgrupper 
som metod genom att jämföra med tidigare forskning inom området. Utifrån det insamlade 
materialet har vi utarbetat en modell som visar hur patienters informationsbehov kan till-
fredställas. Denna modell är indelad i fyra delar utifrån hur stort behov patienten har av 
egen samt allmän information. 

 



 

 
i

Innehåll 

1 Inledning ................................................................................... 1 

2 Problemdiskussion .................................................................. 1 

3 Syfte .......................................................................................... 1 

3.1 Avgränsningar .................................................................................... 2 

4 Teoretisk referensram .............................................................. 2 

4.1 Anhöriga i informationsprocessen ...................................................... 2 

4.2 Informationskällor ............................................................................... 2 

4.3 Personligt ........................................................................................... 3 

4.4 Mottaglighet ........................................................................................ 3 

4.4.1 Förstå informationen ................................................................... 4 

4.5 Dela erfarenheter ............................................................................... 4 

4.6 Informationens tillförlitlighet på Internet .............................................. 4 

4.7 Fokusgrupper ..................................................................................... 5 

4.8 Informationsbehov .............................................................................. 5 

5 Metod ......................................................................................... 5 

5.1 Induktiv och deduktiv ansats .............................................................. 6 

5.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder ................................................... 6 

5.3 Fokusgrupper ..................................................................................... 7 

5.3.1 Undersökningsgrupp ................................................................... 7 

5.3.2 Tillvägagångssätt ........................................................................ 7 

5.3.3 Diskussionsunderlag ................................................................... 8 

5.4 Trovärdighet och tillförlitlighet ............................................................. 9 

5.5 Förföreställningar ............................................................................... 9 

6 Empirisk undersökning .......................................................... 10 

6.1 Fokusgrupp 1 ................................................................................... 10 

6.2 Fokusgrupp 2 ................................................................................... 12 

7 Analys ..................................................................................... 14 

8 Slutsatser ................................................................................ 19 

8.1 Informationsbehov ............................................................................ 19 

8.2 Fokusgrupper som metod ................................................................ 20 

9 Avslutande diskussion ........................................................... 21 

Referenser .................................................................................... 23 



 

 
1

1 Inledning 

Patienterna är hälso- och sjukvårdens största intressenter. Det är de som betalar pengar för 
att sjukvården skall fungera och då har patienter rätt att ställa krav på dess utformning. Vi 
anser att detta område är viktigt då hälso- och sjukvården har stor betydelse för att ett sam-
hälle ska kunna fungera. En betydande del inom hälso- och sjukvården är själva kommuni-
kationen med patienten. Patienterna måste se nyttan och verkligen vilja använda de arbets-
sätt som tas fram.  

Som de största intressenterna borde därför patienterna involveras mer i utvecklandet av nya 
informations- och kommunikationskanaler inom hälso- och sjukvården. Det är viktigt att 
veta vad som efterfrågas av patienten för att på så sätt anpassa sig efter de behov som 
finns. 

För att få fram rätt information krävs en metod som belyser patienters behov och på så sätt 
kan hjälpa sjukvården att på bättre sätt ta hjälp av patienters åsikt. Vi vill med denna rap-
port pröva om fokusgrupper är en gångbar metod för att veta vad patienterna efterfrågar. 

2 Problemdiskussion 

Vid funderingar på rapportens inriktning dök det upp frågor kring sjukvården och vilka 
problem det finns där. Inte just på vilka problem det finns för personalen utan fokus låg på 
patientens upplevelse av vårdapparaten. Hur tillfredställs deras behov och hur tar man hjälp 
av patienterna för att ta reda på detta?  

Inledningsvis undersöktes vad som fanns skrivet inom området och då hittades begränsad 
information om hur patienters upplevelser används för att utveckla sjukvårdens service när 
det kommer till IT-området. 

Till en början var inriktningen att ta reda på vad patienter anser om IT i våden. Vi ville veta 
hur patienter ansåg att IT kan användas i kontakt med vården och hur utvecklingen skulle 
kunna se ut i framtiden. Detta ledde oss in på informationsområdet och patientens kom-
munikation med sjukvården. Den problemfråga som utformades var därför; ”Vad har pati-
enter för informationsbehov och hur anser de att detta behov tillfredställs idag?” 

För att ta reda på detta jämfördes först olika metoder och valet föll på fokusgrupper. När 
arbetet fortlöpte väcktes även intresset för fokusgrupper som tillvägagångssätt och hur väl 
tillämpliga de är som metod i just denna kontext.  

Genom denna studie svarar vi på om fokusgrupper är lämplig som metod för att besvara 
nedanstående syfte 

3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få fram hur patienter upplever att deras informationsbehov av 
hälsoinformation tillfredställs. Syftet är även att ta reda på hur detta behov ser ut idag och 
på vilka sätt det kan tillfredställas bättre. Målet är också att testa i vilken mån fokusgrupper 
är lämplig för att få kunskap om informationsbehovet. 
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3.1 Avgränsningar 

I vår studie avgränsar vi oss till primärvården. Det är den instans som ansvarar för hälsotill-
ståndet inom ett avgränsat geografiskt område och ger den vård som de flesta patienter har 
behov av. Primärvården har förstahandsansvar för befolkningens behov av hälso- och 
sjukvård och ställer oftast den första diagnosen vid allvarliga åkommor.  Det är på så vis 
främst denna del av vårdapparaten som alla patienter någon gång har kontakt med och det 
är därför vi i denna studie fokuserar på primärvården. 

4 Teoretisk referensram 

Många undersökningar har gjorts när det kommer till mötet med sjukvården, där patienter-
nas åsikter och behov inom olika områden har behandlats. Det handlar om bland annat 
bemötande, kontakt med sjukvården, tillit till informationskällor och om informations-
mängd. I detta kapitel tittar vi närmare på vad några av dessa undersökningar påvisar. Vi 
tittar också på fokusgrupper och på vilket sätt de skiljer sig mot gruppintervjuer. För att 
kunna se hur giltiga fokusgrupper är som undersökningsmetod i sammanhanget går det att 
jämföra resultaten med tidigare forskning. 

4.1 Anhöriga i informationsprocessen 

Det är inte bara patienter som har behov av information i en vårdsituation. Även anhöriga 
kan ha en stor roll i sammanhanget, vilket innebär en grad av delaktighet. Jeppson Grass-
man (2003) menar att för att den anhörige ska känna trygghet är det viktigt att denne får ta 
del av information om vilken vård som ges den sjuke och känner sig på så sätt mer delaktig. 
Familjen ses många gånger som det viktigaste stödet då det är här man kan reagera och age-
ra ut sina känslor. 

Enligt Wilkes, White & O’Riordan (2000) anser anhöriga till patienter att läkaren bör vara 
den främsta källan till information inom sjukvården. De anhöriga hade även önskemål på 
hur denna information ska vara utformad. Information tillhandahållen av vårdpersonalen 
bör innehålla upplysningar om sjukdomen, eventuella symptom samt prognos. Wilkes, 
White & O’Riordan (2000) menar också att det är viktigt för anhöriga att bli informerade 
om bieffekter av behandling och medicinering samt de sociala tjänster som finns att tillgå.  

Grande et al. (2004) och Hwang et al. (2003) menar att anhöriga vill lätt kunna få tag på 
vårdpersonal när frågor eller problem uppkommer och på så sätt ha informationen lättill-
gänglig.  

4.2  Informationskällor 

Som ett komplement till vårdpersonalens information söks information genom andra käl-
lor, så som litteratur, Internet, vänner, stödgrupper och alternativ terapi. Denna informa-
tion sågs mer som ett komplement till information från vårdgivaren än som första källa 
(Kirk et al., 2004; Wilkes et al., 2000). Patienterna skulle även vilja att vårdgivaren rekom-
menderade andra informationskällor så som artiklar, webbadresser eller användbara tele-
fonnummer. Detta gör att patienterna känner sig bekväma och har fler olika vägar att hitta 
information för framtida frågor. Patienterna söker även lärdom från andra patienter genom 
bland annat supportgrupper eller internetbaserade diskussionsforum. Om det ska delas ut 
patientundervisningsmaterial ska dessa vara anpassade efter patientens situation, vara väl-
organiserade, koncis och praktisk, lätt att ta med sig, inkludera personlig hälsodata, gås ige-
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nom tillsammans med vårdgivaren, hjälpa dem formulera relevanta frågor samt inkludera 
tips på källor för ytterligare information. (Tang et al., 1997) 

Tang et al. (1997) menar att patienten efterfrågar mer information än vad de får och vård-
givarna underskattade detta behov. Efter att patienten hade besökt sjukhuset sökte denne 
gärna information från vänner, släktingar, apotek, bibliotek och Internet. Det eftersöktes 
även information om alternativa behandlingsmetoder, speciellt vid kroniska sjukdomstill-
stånd så som diabetes. 

Jönsson (2001) tar upp att det inte bara finns fördelar med hälsa på Internet, utan även vis-
sa risker. Det talas om ”cyberkondriker”, inbillningssjuka som surfar sig fram till att de har 
den ena sjukdomen efter den andra. Jönsson (2001) tar även upp att det är lätt för patienten 
att misstolka den information som ges samt att det är större risk att patienten hellre litar på 
den information som han/hon letat fram själv än på den som läkaren ger.  

4.3 Personligt 

I flera studier har det framkommit att det var viktigt för patienten att känna sig sedd som, 
och behandlad som en individuell person av vårdpersonalen. (Eldh et al., 2006, Gilmartin, 
2004; Mills & Sullivan, 2000).  

Zickmund et al. (2007) utförde tio fokusgruppsintervjuer med patienter där det diskutera-
des användande av en patientportal som alternativ till de kommunikationsvägar som an-
vändes av patienterna. Det framkom i studien att flera patienter var oroliga att deras rela-
tion med vårdgivaren skulle äventyras när det införs nya sätt att kommunicera för att ersät-
ta den personliga kontakten.  

4.4 Mottaglighet 

Litteratur beskriver att anhöriga inte alltid tar in information vid första informationstillfäl-
let, som en försvarsmekanism, vilket gör att anhöriga då upplever att de inte fått någon in-
formation. Detta menar Rose (1999) bero på att informationstillfället inte får ta den tid som 
behövs. Om anhöriga känner att vårdpersonalen har avsatt tid för samtal kan bland annat 
följdfrågor och allmänna funderingar få en chans att uppstå. Friedrichsen (2003) och Rose 
(1999) menar att personer i olika situationer tar olika lång tid på sig att förstå och bearbeta 
given information. Ofta behöver denna information ges vid upprepade tillfällen för att per-
sonen ska ta till sig den. Detta tas även upp av Tang et al. (1997) som menar att patienterna 
oftast inte ställer några frågor under första besöket. Då vill patienten fokusera på att motta 
information från vårdgivaren. Frågorna kommer istället efteråt vilket gör att information 
efter läkarbesöket är extra viktigt. Vidare skriver Tang et al. (1997) att patienter föredrar att 
ta emot material som deras vårdgivare har rekommenderat och sagt är pålitlig för deras 
specifika problem. De föredrar också att vårdgivaren återberättar materialet kortfattat och 
ser inte det som en bra lösning att enbart dela ut materialet i skiftlig form. 

Det finns tillfällen då mottagaren av information inte är nöjda med till exempel vad för in-
formation, hur mycket information eller på vilket sätt informationen ges. Många faktorer 
kan bidra till att en person är missnöjd med informationen (Johansson, Oléni & Fridlund, 
2002). Josipovic (2002) menar till exempel att somliga individer är bättre än andra på att 
kommunicera effektivt. Det finns enligt Josipovic (2000) många anledningar till varför de 
kommunikativa färdigheterna skiljer sig, bland annat personlighet, tidigare erfarenhet och 
kulturella influenser.  
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4.4.1 Förstå informationen 

Enligt Eldh et al. (2006) är en av förutsättningarna för att patienten ska vara delaktig i sin 
hälso- och sjukvård att informationen ges på ett sätt som är förståeligt för patienten. Eldh 
et al. (2006) och Mills och Sullivan (2000) belyser även problemet då patienter får informa-
tion men inga förklaringar till informationen ges. Patienten har då väldigt lite nytta av in-
formationen.  

Ju större kunskap en patient har om sin sjukdom desto större kontroll fås över den egna si-
tuationen. Tang et al. (1997) menar också att den information som sjukvården tillhandahål-
ler ska vara individanpassad och relevant till patientens diagnos, behandling och behand-
lingsalternativ. Exempelvis vill en patient med högt kolesterol ha resultatet, se hur allvarligt 
det är, vad det får för konsekvenser och hur de ska göra för att motverka det.  

4.5 Dela erfarenheter 

I en studie av Mills och Sullivan (2000) var patienterna över lag positiva till möten med 
andra patienter förutom i ett fall där en patient inte ansåg att detta var givande. Detta påvi-
sade att patienter har ett behov av att ta del av andra patienters erfarenheter. 

Josefsson (2005) menar att Internet är ett kraftfullt instrument som möjliggör interaktion 
mellan människor och organisationer men är fortfarande underutnyttjat när det kommer till 
relationen mellan patienter och hälso- och sjukvården. Vidare skriver Josefsson (2005) att 
flertal studier visar på behovet att använda Internet mer effektivt inom detta område. Och 
för att kunna möta patienters behov är deras medverkan i utvecklingen av Internetbaserade 
hälso- och sjukvårdsresurser viktig. 

Det blir allt vanligare att patienter på eget initiativ skapar informationssidor och communi-
ties på Internet. Att patienter skapar egna communities och på egen hand söker sjuk-
vårdsinformation på Internet kan ses som ett tecken på att patienter har behov som inte 
blir tillfredställda av hälso- och sjukvården. Det råder även en bristande kontroll på det in-
nehåll som finns tillgängligt då mycket inte tillhandahålls av de faktiska vårdgivarna.  

4.6 Informationens tillförlitlighet på Internet 

En vanlig källa för information idag är Internet, som är tillgänglig för alla vid alla tidpunkter 
på dygnet. Då är frågan hur mycket en person kan lita på den information som finns publi-
cerad på Internet. Enligt McClung et al. (1998) vill allmänheten få tillgång till information 
om medicinska problem. Vidare skriver de att tillhandahållare av medicinsk information har 
lyssnat på denna efterfrågan vilket även har lett till ett överflöd av information. En under-
sökning utförd av Juhling et al. (1998), som utreder kvaliteten på information som en lek-
man kan erhålla via Internet, visar att endast 20 % av källorna stämmer överens med AAP 
rekommendationerna. 
 
Det som förvånade författarna mest med resultaten var bristen på kritisk granskning av 
rapporter som tillhandahölls av lärcentrum. Det visade sig att informationens källa, trots att 
det kunde komma från ett större medicinskt center, inte höjde sannolikheten att informa-
tionen var av högre kvalitet.  

McClung et al. (1998) skriver om för och nackdelar med Internet som fritt forum för alla. 
De menar att friheten från kritisk granskning på internet inte bara ger en rikare och mer 
kulturellt varierande mall utan medför även att det går att presentera dålig medicin på 
samma likvärdiga plan som bra medicin. 
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I en studie av Eysenbach och Köhler (2002) genomfördes tre fokusgrupper för att ta reda 
på hur patienter söker hälsovårdsinformation på internet. Det framkom att patienterna 
önskar veta vart informationen kommer ifrån men att det ibland är svårt att hitta vem som 
är ansvarig.  Deltagarna menade att informationen var mer pålitlig om den var skriven av 
en institution eller officiell organisation och inte av en privatperson. En av deltagarna i stu-
dien uttryckte det så här: ”Remember how, what for, and by whom the internet has been developed. It 
has been developed by 18 year old chaps. We shouldn´t forget that these young fellows are putting up this 
crap without having a clue about what knowledge really means”. 

Det finns dock en motsägelse i resultaten av undersökningen. Enligt Eysenbach och Köl-
ner (2002) framkom det under observationer att respondenterna till motsatsen vad som 
kom fram i fokusgrupperna inte alls brydde sig om vem som låg bakom sidorna, endast 20 
% kollade upp källan bakom. I slutändan kom respondenten inte ens ihåg från vilken hem-
sida de fått informationen från.  

4.7 Fokusgrupper 

Wibeck (2000) menar att fokusgrupper kan ses som en sorts gruppintervju, men däremot är 
inte alla gruppintervjuer fokusgrupper. En fokusgrupp är en forskningsteknik med vilken 
data samlas in genom gruppinteraktion där forskaren bestämmer det diskuterade ämnet 
Fokusgrupper möjliggör interaktion mellan gruppmedlemmarna vilket kan generera ett 
bättre resultat i form av kreativa idéer och mer utvecklade åsikter. Då individerna interage-
rar med varandra tenderar de att motivera sina uttalanden i större utsträckning. 

Morgan (1997) skriver att det som skiljer en fokusgrupp från en gruppintervju är att inter-
vjuaren istället för att ställa statiska frågor till personerna i gruppen mer slänger ut påståen-
de till gruppen som en slags moderator. Detta gör att deltagarna får en större interaktion 
med varandra.  

Valet mellan individuella intervjuer och gruppintervjuer är en fråga om djup respektive 
bredd. Det är en markant skillnad på om en grupp människor diskuterar ett ämne eller om 
bara en person gör det. Så väl som gruppdynamiska aspekter tillkommer även en bredare 
skala av idéer vid en gruppintervju. Syftet med fokusgrupp är inte att få enskilda åsikter 
utan gruppen som helhet (Wibeck, 2000). 

Wibeck (2000) menar att ju mer en moderator styr interaktionen i gruppen desto mer struk-
turerad anses den vara. Om forskaren vill undersöka interaktionen i gruppen bör en ostruk-
turerad intervju användas. Vi använde oss av strukturerade fokusgrupper där vi styrde vilka 
övergripande områden som diskuterades. Vi försökte även att motivera alla att ta del av 
diskussionen och på sätt påverka så att alla gruppmedlemmar medverkar ungefär lika 
mycket. Detta menar Wibeck (2000) känneteckna en strukturerad fokusgruppsintervju. 

 

4.8 Informationsbehov 

I den teori vi funnit har det visat sig att patienterna vill ha information från sjukvården. 
Detta påvisas bland annat genom att internetsökningen ökar. Men vad vill patienterna 
egentligen ha för information? Vi har valt fokusgrupper som metod för att få fram detta 
behov utan att patienterna blir för styrda av frågor. 

5 Metod 
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I detta kapitel förklarar vi valet av en induktiv ansats där vi går från insamlad data till en 
jämförelse med befintlig teori. Vi redogör även för valet av en kvalitativ metod där fokus-
grupper används som insamlingsmetod.  

För att sätta in läsaren i det praktiska genomförandet redogör vi för fokusgruppernas sam-
mansättning och vårt tillvägagångssätt. Förutom att kritisera vår metod i detta kapitel lyfter 
vi även fram studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Därefter avslutar vi med en kort 
sammanställning av de förföreställnigar vi hade innan undersökningen genomfördes. 

5.1 Induktiv och deduktiv ansats 

Med ett deduktivt förhållningssätt går forskaren från teori till empiri vilket lämpar sig vid 
kvantitativa undersökningar. Forskaren definierar på förhand utifrån teoretiska antaganden 
vad som är relevant att söka information om och var denna information söks (Jacobsen, 
2007). Vi har valt en kvalitativ undersökningsmetod där vi förhållandevis förutsättningslöst 
går ut i verkligheten och samlar in information för att återspegla personers åsikter i ett 
sammanhang. Detta gör att vi inte ser en deduktiv ansats som relevant i denna undersök-
ning. Istället utgår vi främst ifrån en induktiv ansats. Inom forskningsmetodiken sägs det 
att insamlandet av kvalitativ data är ett induktivt förhållningssätt till datainsamling. Rent 
praktiskt innebär detta att forskaren på ett så öppet sätt som möjligt samlar in data och för-
söker styra den så lite som möjligt. Forskaren går från empiri till teori (Jacobsen, 2007). Vi 
kommer att genomföra två fokusgrupper där tre scenarion diskuteras av deltagarna, snarare 
än att de ska besvara frågor. Efter fokusgrupperna läser vi in oss på relevant teori för att 
jämföra de resultat vi fått med det som finns skrivet inom området. 

5.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Jacobsen (2002) menar att kvalitativa metoder har sin styrka i att de visar på totalsituatio-
nen. Forskaren går in på djupet för att få riklig information om ett fåtal undersökningsen-
heter. Den statiska representativiteten är inte i fokus då syftet med kvalitativa studier är att 
få en bättre förståelse av vissa situationer snarare än en förklaring. Vi har valt att använda 
oss av en kvalitativ metod för att få fram bästa resultat, detta då vi vill gå in djupare på in-
dividers åsikter och uppfattningar. Vi vill i dagsläget fånga så många uppfattningar och åsik-
ter som möjligt och är inte i denna undersökning lika intresserade av att se hur många som 
tycker vad. Vi kommer att använda oss av fokusgrupper med ett antal personer som är bo-
satta i Kronobergs län. Vi vill med fokusgrupperna fånga patienters behov samtidigt som vi 
vill få fram vilka utvecklingsidéer de tror kan vara användbara vid hälso- och sjukvårdsin-
formation.  

Kvalitativa metoder kan bäst beskrivas som osystematiska och ostrukturerade i sitt arbets-
sätt och till skillnad från kvantitativa metoder inryms inte standardiserade eller styrda fråge-
formulär med fasta svarsalternativ. Undersökningen sker istället utifrån en intervjumanual 
med faktorer som forskaren anser vara viktiga. Detta för att få större närhet till det eller 
den som ska studeras (Holme & Solvang, 1997). Då vi inte vill styra respondenterna för 
mycket använder vi istället oss av övergripande ämnesområden i form av scenarion.  

Vid kvantitativa metoder söker forskaren information inom ett begränsat område men om 
många undersökningsenheter. Målet är att få fram representativ information och detta sker 
genom systematiska och strukturerade observationer. Det bestäms i förväg vilka frågor som 
ska ställas och vilka svar som kan ges utan att ta hänsyn till om respondenterna anser dessa 
vara viktiga eller relevanta (Holme & Solvang, 1997). En kvantitativ metod beskriver även 
ett fenomens frekvens eller omfattning. Då vi inte i dagsläget är intresserade av att beskriva 
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frekvens eller omfattning av användning av IT hos patienter anser vi inte att denna metod 
är lämplig. Vi vill istället fånga patienters behov och förbättringsförslag. En kvantitativ un-
dersökning kan dock komma att bli nödvändig i kommande studier som uppföljning av 
vårt resultat.  

För att analysera resultatet av fokusgrupperna ska vi hitta nyckelord som sedan kategorise-
ras för att få struktur på det insamlade materialet. Med hjälp av kategorierna kommer vi se-
dan jämföra de båda fokusgruppernas åsikter. Vi kommer försöka hitta viktiga faktorer 
som kan tydliggöra patienternas upplevda informationsbehov.  

5.3 Fokusgrupper 

5.3.1 Undersökningsgrupp 

Vi har valt att genomföra två fokusgruppsintervjuer för att kunna ställa dessa mot varandra 
och se på likheter och skillnader mellan dem. Fokusgrupperna ska ha olika stor behov av 
kontakt med sjukvården då vi anser att man från detta kan få bästa resultat med större vari-
ation. Den ena gruppen hade mycket kontakt med vården och den andra hade bara lite 
kontakt med vården. Detta ville vi ha för att kunna se om dessa faktorer påverkade de be-
hov som fanns hos patienterna.  

Grupperna hade inte samma sammansättning av respondenter, det vill säga att gruppen 
med mer kontakt med vården innehöll bara män där fem av sex var över femtio år och en 
var i trettioårsåldern. Den andra innehöll en större variation av åldrar och kön. Tre kvinnor 
och två män deltog i gruppen. En man och en kvinna var i tjugoårs ålder medans resteran-
de respondenter var över femtio år. Vi hade helst sett att det var samma sammansättning i 
båda fokusgrupperna men då det var svårt att få deltagare, främst på grund av tidsbrist, var 
detta svårt att uppfylla. Vi anser dock att resultatet blir intressant även med nuvarande 
sammansättning.  

5.3.2 Tillvägagångssätt 

För att rekrytera medlemmar till gruppen som utnyttjar hälso- och sjukvården mer konstant 
kontaktades olika patientföreningar. Patientföreningarna förmedlade i sin tur kontakt med 
lämpliga kandidater utifrån de kriterier som satts upp. Intervjupersonerna skulle ha någon 
form av kronisk sjukdom som kräver mer kontakt med hälso- och sjukvård. Vi hade också 
önskemål om att gruppen skulle innehålla olika åldrar och kön. De som förmedlade kon-
takterna försökte till bästa förmåga få ihop personer utifrån våra önskemål men hade svårt 
att hitta en grupp med större variation.   

För att rekrytera medlemmar till gruppen med mindre vårdkrävande personer använde vi 
oss av snowball sampling. Snowball sampling är en metod där forskaren känner personer 
som skulle kunna delta och där dessa personer i sin tur kan rekommendera fler deltagare 
som uppfyller kriterierna. (Polit & Hungler, 1999) 

Utav de elva som tillfrågades avböjde fem personer med mer kontakt med vården sin med-
verkan och sex personer utav elva med mindre kontakt med vården. Samtliga personer i 
den förstnämnda gruppen avböjde på grund av att de inte kunde närvara vid det just den 
tid som bestämdes. Hälften av personerna som avböjde sin medverkan i den sistnämnda 
gruppen ansåg sig inte ha något att tillföra medans den andra hälften avböjde på grund av 
de inte kunde ta sig tid. 
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När medlemmarna kontaktades gavs det övergripande information om undersökningen 
och om det ämne som skulle diskuteras i fokusgruppen. För att inte respondenterna skulle 
vara för förberedda gav vi inte i förväg ut de scenarion som skulle diskuteras. Vi ville att 
deltagarna skulle diskutera sina första tankar angående det som togs upp och att fokus-
grupperna så långt som möjligt skulle ha formen av ett samtal mellan deltagarna. 

Fokusgrupperna utfördes under två tillfällen och tog plats i en för respondenterna neutral 
lokal. Vi diskuterade tre scenarion där sjukvården är inblandad (se nästkommande stycke). 
Som moderatorer fick vi till viss del styra diskussionen i början för att respondenterna skul-
le komma igång. Allt eftersom de blev mer bekväma i diskussionen krävdes inte lika stor 
styrning. Mot slutet i den grupp där respondenterna inte besöker sjukvården så ofta var vi 
tvungna att gå in och försöka få ut mer av diskussionen då den stagnerade. Under båda in-
tervjuernas gång var vi ibland tvungna att styra deltagarna på rätt spår då de tenderade att 
sväva ut på andra områden än vad som var intressanta för undersökningen. Under fokus-
grupperna uppmärksammades ibland deltagare som varit mindre aktiva genom att ställa di-
rekta frågor till dessa. För att lättare kunna gå tillbaka till intervjumaterialet under analysen 
valde vi att spela in det som sades med en diktafon.  

5.3.3 Diskussionsunderlag 

Scenario 1 

Du upptäcker av en slump en mindre knöl i armhålan. Du vet att man inte ska ignorera sådana upptäck-
ter och bestämmer dig för att göra något åt situationen. Vad är din första reaktion? Hur agerar du och 
vilka åtgärder vidtar du för att lösa din situation? 

Med scenario 1 vill vi få igång en diskussion kring hur deltagarna agerar i en situation där 
det finns en risk för allvarligare sjukdom och där personen bör söka vård. Vi vill på så sätt 
veta hur de upplever kontakten med sjukvården och vilka kontaktvägar de använder sig av.  

 
Scenario 2 

Du har haft flertal symptom som du sökt hjälp för på din lokala vårdcentral. Tester har gjorts och läkare 
har undersökt dig men ändå inte kunnat ställa en diagnos eller hitta en lösning på problemet. Du blir där-
för hemskickad. Vad gör du i denna situation? 

Med detta scenario vill vi veta hur patienten agerar när sjukvården menar att de inte kan 
göra mer. Blir patienten passiv och accepterar sin situation eller söker andra vårdalternativ 
och informationskällor? Det är intressant att se hur de upplever sin situation och vad de 
själva gör åt den.  

Scenario 3 

Du har under flera dagars tid känt dig hängig och orkeslös vilket har börjat påverka dina dagliga rutiner. 
Du funderar över vad som kan vara fel och bestämmer dig för att göra något åt det. Du känner inte för att 
ta kontakt med sjukvården direkt utan väljer att ta reda på information på egen hand till att börja med. 
Hur gör du för att få information? 

I det sista scenariot fokuserar vi på vilka vägar patienten kan söka information själv innan 
kontakt med vårdgivare tas. Detta scenario är menat att komplettera de två föregående ifall 
deltagarna inte tar upp denna möjlighet tidigare. Vi kan även se om det över huvudtaget 
finns en sådan vilja hos deltagarna.  
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Öppen fråga 

Här fick respondenterna möjlighet att ta upp sådant som de ansåg relevant men som inte 
tagits upp tidigare i diskussionen. Detta för att de skulle känna att de fick framföra alla sina 
åsikter.  

5.4 Trovärdighet och tillförlitlighet 

De scenarion vi använde i fokusgrupperna skapade de diskussioner som vi hade till syfte att 
undersöka vilket gör studien trovärdig. Att vi använde samma scenarion i båda fokusgrup-
perna gör att vi diskuterade samma ämnen i båda fokusgrupperna vilket också bidrar till 
studiens trovärdighet. 

Den litteratur vi har funnit inom området påvisar det som kom upp i resultatet. Detta gör 
att vi anser att antalet respondenter i undersökningen, trots att de var få, ändå kan ge ett 
tillförlitligt resultat. Vi är också medvetna om att det med största sannolikhet finns ytterli-
gare teori som skulle kunna gå att användas i vår jämförelse, vilket troligtvis skulle ha gett 
oss en starkare analys.  

5.5 Förföreställningar 

Trots att vi går in med en induktiv ansats finns det oundvikligen vissa föreställningar om 
resultatet av undersökningen. Vi tror att patienterna är angelägna att söka information på 
egen hand innan de besöker sjukvården. Vi tror även att de båda grupperna har olika behov 
som beror på att de inte har samma kontakt med vården i dagsläget. De som är mer insatta 
i vården kommer troligtvis att vara mer låsta vid att direkt söka vård och kommer inte ha 
samma öppenhet som de med mer sporadisk kontakt med vården. Dessa kommer istället 
ha en öppnare syn och se fler möjligheter att söka information på egen hand. Vi tror också 
att det går att få ut fler förbättringsförslag från gruppen med sporadisk kontakt med vår-
den. Detta även på grund av att några deltagare är yngre och på så vis kanske har ett annat 
tankesätt. 

Utifrån det vi har läst in oss på angående fokusgrupper har vi naturligtvis fått föreställning-
ar om vad metoden kan ge kontra andra metoder. Fokusgrupper som metod tror vi kan 
medföra en bredare skala av idéer och tankar som kan spegla en grupps åsikter. Vi ser dock 
en möjlig problematik där samtliga deltagare eventuellt inte kan känna samma trygghet som 
andra deltagare inför att i grupp diskutera vilka åsikter de har inom alla områden. 
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6 Empirisk undersökning 

I detta kapitel redovisas de resultat som fokusgrupperna gav. Här beskrivs diskussionerna i 
löpande text och för att stärka det respondenterna uttryckte har vi lagt in citat. Vi börjar 
med att under rubriken ”Fokusgrupp 1” presentera den grupp som bestod av personer 
med mer kontakt med sjukvården. Under rubriken ”Fokusgrupp 2” presenteras sedan re-
sultatet från den grupp som bestod av personer med mindre kontakt med sjukvården. 

6.1 Fokusgrupp 1  

Respondenterna tog under intervjuns gång upp flera alternativa informationskällor för 
vårdinformation. Sjukvårdsrådgivningen kom upp ett flertal gånger likaså olika sidor på in-
ternet. Sajten Netdoktor samt Landstinget Kronobergs egen hemsida nämndes. På Lands-
tinget Kronobergs hemsida kan man söka om sjukdomar. Detta ansågs vara en bra tjänst 
som kommer från en trygg källa. Samma sak nämndes om Sjukvårdsrådgivningen. ”Det är 
viktigt att informationen kommer från en säker källa.” De menar att ”Det finns ju inga garantier om 
du inte har direkt signerat på något vis.” 

Genom patientföreningars skrifter menade en av respondenterna att patienter idag också 
kan få mycket information. Ett annat sätt som flera tog upp är att på egen hand få informa-
tion genom att samtala med släkt och vänner. Även att, över internet, prata med människor 
som patienten inte känner men som är i samma situation upplevdes som positivt. ”Det är 
lättare att prata med en som har varit ute för det.” Det ansågs av deltagarna att främst ungdomar 
hade detta behov men inte vuxna. Respondenterna menar att ungdomar idag kan få bättre 
stöd över internet och det finns flertalet communities där personer kan diskutera sin situa-
tion samt dela erfarenheter. Möjligheten att googla sig fram togs också upp under intervjun, 
dock upplevdes det att det är svårt att hitta rätt sorts information genom detta verktyg. 

”Att söka på nätet i alla ära... det finns ju på tok för mycket information” Negativa aspekter på in-
formation via internet, som kom upp under intervjun, var att det fanns för mycket informa-
tion samt att denna inte kunde sägas vara pålitlig. Den stora informationsmängden upplevs 
som ett hinder då det är svårt att veta vad som går att lita på.” Respondenterna anser att det 
är viktigt att informationen är kontrollerad och tillhandahålls av en tillförlitlig källa. Mäng-
den information som patienten finner kan även skapa oro hos patienten istället och inbillar 
sig att hon eller han har fler eller värre sjukdom än vad som är riktigt. Att ställa egna dia-
gnoser utifrån information på Internet är en fara i sig då dessa kan bli felaktiga och perso-
nen blir eventuellt mer orolig än nödvändigt. ”När folk har varit inne och sökt så har de 40-50 
sjukdomar som är möjliga, och detta kan ju leda till saker som inte är önskvärda. Det är viktigt att man 
söker en läkare och inte sätter igång en fantasi.” Det talades även om en viss osäkerhet med sjuk-
vårdsrådgivningen då den information eller de råd patienten får beror på vilken person som 
svarar.  

Det diskuterades även kring om patienterna blir hemskickade och känner att de inte fått 
den vård de vill ha. ”Det är bara en sak att göra... det är att vänta till kvällen och åka till akuten.” 
Här tog även en av respondenterna upp ett eget exempel där denne varit i liknande situa-
tion. Efter upprepad kontakt med vården utan resultat tog respondenten kontakt med 
Sjukvårdsupplysningen. Här uppkom viss kritik då personen i fråga inte fick den hjälp som 
förväntades. Istället för att få klarhet i varför respondenten hade problem kom svaret: ”Vad 
vill du att jag ska göra då? Vi kan inte hjälpa dig.” 

Det mest framträdande beteendet var att respondenterna helst tar kontakt med vården di-
rekt för att känna sig säkra. ”Jag söker en kontakt med vårdcentralen snarast.” De ansåg att pati-
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enten måste träffa en person för att det säkert ska gå att ställa en diagnos. Internet och 
sjukvårdsrådgivningen kändes istället som andrahandsval till direktkontakt med vårdperso-
nal på Landstinget. Respondenterna vill ta kontakt med vårdcentralen direkt men är det 
däremot kväll går det istället att ringa sjukvårdsrådgivningen eller söka på Internet. Någon 
invände dock. ”Man pratar med vänner eller någon släkting… jag undrar om man ringer första dagen, 
jag tror att man väntar några dagar innan man ringer till vårdcentralen.” 

Den initiala kontakten med vårdcentralen upplevdes som krånglig. I Landstinget Krono-
berg används bokningssystemet TeleQ vilket innebär att vårdsökaren lämnar telefonnum-
mer och får sedan en tid som en sjuksköterska kommer ringa upp. Någon menade att sy-
stemet fungerade bra idag, medans många ansåg att det var tvärtom. Det negativa upplev-
des vara att patienten inte får reda på tiden förrän efter nummer har lämnats och patienten 
var därför tvungen att ringa och boka om ifall tiden inte passar. ”Jag ringer hellre ett direkt-
nummer i en halvtimme, trekvart, än att först slå in mitt nummer och väntar på att någon ringer upp. Sen 
kanske jag ser i min almanacka att jag är upptagen då och måste ringa tillbaka och avboka.” Respon-
denterna ansåg även att detta system kunde vara svårt för äldre. De ansåg att själva kontak-
ten med vården upplevs lättare för de som redan är ”inne” i vården kontra de som inte 
kontaktar vården så ofta. ”De som är inne i vården har det lättare med kontakten.” Flera av re-
spondenterna ansåg även att äldre personer inte använder internet. De känner sig osäkra 
och har inte levt sig in i den nya kulturen med IT. ”Det har mycket och göra med hur gammal 
man är.” 

När patienten väl kommer till sjukvården upplevs det att läkarna är för lite insatta i patien-
tens sjukdomshistoria. ”De läser det sista, det är synd, då kan man ju missa mycket. Och det förstår 
jag, det är omöjligt för läkare att läsa igenom allt det där. Det är ju omöjligt om läkaren inte känner pati-
enten. Och tillslut tröttnar man ju på att ge all information.” Respondenterna inser alltså och har en 
viss förståelse för att läkaren inte har tid att sätta sig in i allas bakgrund och många har sam-
lat på sig mycket i sin journal. Det finns dock en viss frustration över att behöva återberätta 
sin sjukdomshistoria vid varje besök. Respondenterna upplever att de ofta får en ny läkare 
vid varje besök och med tanke på ovan nämnda problematik anser de att det finns ett be-
hov av att kunna komma till samma läkare vid varje besök. ”Då behövde man inte ta samma 
tugg varje gång. Han koncentrerade sig på dagens problem.” 

Bemötandet är viktigt för patienten och respondenterna menar att det finns en skillnad 
mellan läkarna. Detta anses bero på den individuella läkarens situation. Är läkaren stressad 
och har mycket att göra kan kvalitén på besöket bli bristande. ”Det viktigaste är inte om dom vet 
vad det handlar om utan det viktigaste är vad de gör.” Sämre bemötande leder till att patienten i 
vissa fall känner sig som en del av statistiken snarare än en patient. Respondenterna anser 
därför att det är viktigt att vården är serviceinriktad. 

Respondenterna anser att som det ser ut idag måste patienten själv vara påstridig och even-
tuellt kräva att bli skickad vidare specialist vid vissa situationer. ”Det är som är oroväckande är 
ju hur påstridig du själv måste vara [...] Men det finns ju många människor som inte vill vara såna och 
inte orkar vara sådana.” Det kan komplicera för personer som inte trivs med att ta på sig det-
ta ansvar samt de svaga i samhället så som sjuka och äldre. En person uttryckte det som att 
”man måste vara frisk för att vara sjuk.” Detta problem finns även då patienten behöver infor-
mation. De känner att det är viktigt att ha information och inte gå ovetandes.  

Respondenterna ansåg att den egna drivkraften spelar stor roll i hur mycket information 
patienten hittar. I dagsläget erhålls enbart lite information från sjukvården och patienten får 
sedan själv ta reda på mer. Mängden information som sjukvården tillhandahåller beror till 
stor del på vilken sjukdom personen har. Respondenterna menar att en osäker människa 
söker mycket mer vård än en säker. ”Men det är ju viktigt att sjukvården informerar på ett riktigt 
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sätt för det är ju inte en kostnad utan att spara. För en osäker människa söker vård för mycket annat och 
springer en jävla massa extra gånger till sjukvården.” 

Det uttrycktes ett behov av att läkaren skulle ha en sorts referens. Respondenterna vill att 
läkaren på något sätt ska kunna se om samma symptom har förekommit hos någon annan i 
världen. Detta tror de kan förbättra för dem som har mindre vanliga sjukdomar.  

Det diskuterades även att vården har förbättrats med ny IT. Ambulanspersonal kan till ex-
empel ta prover direkt i ambulansen istället för att vänta tills de är framme på sjukhu-
set.”Det är ju bra med det här med proverna i ambulansen... Till skillnad mot förr när dom skulle ta alla 
prover när dom kom fram till lasarettet i Ljungby. Och sen: ’här har vi nog en hjärtinfarkt på gång eller 
redan färdig, så då skickar vi ner den till Karlskrona.’ Och då kan dom ju stänga blåljusen halvvägs...” 

Något som respondenterna tror kan vara viktigt är att det på vårdboende, exempelvis äld-
reboende, ska finnas en dator för informationssökning på Internet. Här ska individer på 
boendet kunna få hjälp med att hitta sjukvårdsinformation.    

Ett förslag som kom upp under gruppintervjun var en stödperson som ska finnas på sjuk-
huset. Patienten kan uppleva att läkaren är stressad och undviker därför att ställa för många 
frågor. Hos stödpersonen kan patienten kunna ställa dessa frågor och få hjälp med att hitta 
rätt information. ”Det är lite det jag efterlyser här... någon man kan prata med.” En fördel med det-
ta är att anhöriga kan närvara. Är även anhöriga insatta går det lättare att diskutera problem 
och patienten känner sig på så sätt tryggare. Patienten kanske inte heller kan föreställa sig 
vid första mötet med läkaren vilken information denne kan behöva om till exempel diagno-
sen diabetes ställs. ”Men många gånger är det först efter två tre månader man börjar upptäcka vilka 
problem egentligen med den här sjukdomen som kommer på riktigt.” Det kan alltså behöva gå en viss 
tid innan patienten kan ställa rätt frågor och då är det bra om en stödperson finns tillhands.  

6.2 Fokusgrupp 2 

Respondenterna menar att om det uppkommer problem med den egna hälsan finner de in-
formation genom att bland annat söka på Internet, läkarböcker, egenvårdsbroschyrer, ringa 
sjukvårdsupplysningen eller höra med släkt och vänner. Sjukvårdsupplysningen uppfattades 
som en bra tjänst ”För där kan man ju verkligen beskriva vad det är man har för problem.” till skill-
nad från att söka information själv.  

Vid diskussionen om informationssökning över Internet tog respondenterna upp att det 
finns en fara i att olika sjukdomar har samma symptom. Detta skapar en osäkerhet hos in-
dividen och det är väldigt viktigt att använda sunt förnuft här. När det uppkommer pro-
blem med hälsan vill respondenterna alltså hellre söka läkarhjälp direkt istället för att söka 
information om besvären. ”Det är inte heller så lätt att få en massa information om sjukdomar det 
kan vara, då blir man bara nojjig istället.”   

Respondenterna avvaktar hellre en tid och använder sig eventuellt av egenvård och ser om 
problemen går över. När det kommet till egenvård menade respondenterna att även apote-
ket kan vara en stor hjälp då de ansågs vara mycket kunniga. Här kan patienten finna lämp-
liga receptfria mediciner med hjälp av personalen. Hälsokostaffärer är också ett bra alterna-
tiv och erbjuder mer naturliga val, men respondenterna anser att detta bör undvikas när pa-
tienten misstänker allvarligare sjukdomar.”... är det något värre så söker man ju vård.” 

”På något sätt måste man ju ändå lita på läkarna.” Respondenterna vill kunna lita på läkaren och 
gör ofta även detta även om de skulle bli hemskickade utan hjälp för sina problem. Skulle 
de inte lita på läkarens åsikt när de blir hemskickade menar respondenterna att de istället 
kan prova att gå till en annan läkare för second opinion. Andra vårdformer och hemkurer 
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togs även upp som en åtgärd då sjukvården inte tillfredställer behov av vård. ”Man kör ju 
mycket med hemkurerna och detta.” Hemkurer och alternativ medicin anser respondenterna att 
det går att använda som komplement eller istället för läkarvård i vissa situationer.   

Kvalitén på informationen och bemötandet anser respondenterna bero på vilken läkare de 
kommer till. Det känns som att det inte går att fråga läkaren hur mycket som helst. Under 
besökstiden hos läkare på vårdcentral upplevdes det att det bara går att fråga om det ärende 
det sökts hjälp för vid just det tillfället. ”Jag hade kanske behövt fråga om någonting. Har man två 
saker att komma med får man inte ta fram bägge. När man kommer till en läkare. Söker jag för ont i en 
axel så är det axeln som gäller. Då får jag beställa en ny tid.” Detta upplevdes som problematiskt 
och de intervjuade tror att patienter tenderar att ge upp och istället gå ovetandes. ”Man får 
ge sig, det är ju bara så.” Detta arbetssätt anses vara svårare att förstå för de äldre och respon-
denterna ser att det finns möjligheter för förbättringar här.  

Personer som har svårt med bokningssystemet som finns idag blir beroende av anhöriga. 
Det är viktigt att tänka på tillgängligheten så att alla människor i samhället kan ta del av 
tekniken. Respondenterna tror dock att de yngre generationerna har lättare att ta till sig nya 
tekniker inom sjukvården eftersom dessa är uppvuxna med IT. En förbättring av det nuva-
rande bokningssystemet tror samtliga respondenter är att kunna boka tid över Internet. Vid 
ett sådant Internetbaserat bokningssystem tycker respondenterna att det vore bra om pati-
enten kunde välja läkare. En invändning till tidsbokning på Internet vad dock att det finns 
många med låg datorvana och handikapp. ”Sen tror jag också på det här att kunna gå in att boka 
på nätet [...] men möjligheten skulle vara kvar då för de äldre att kunna ringa.” En respondent 
nämnde att det upplevs som opersonligt med det telefonbaserade bokningssystemet då pa-
tienten möttes av en inspelad röst och inte fick prata med en riktig person vilket hade känts 
tryggare. ”Det ska ju vara nån människa som tar emot en tycker jag, om man känner sig dålig.” Det 
var dock bättre än att behöva stå i en lång telefonkö.  

Det diskuterades kring informationssäkerhet där respondenterna nämnde hur viktigt det är 
att den elektroniska informationen är skyddad mot obehöriga. De intervjuade menar att all 
information som finns elektroniskt går att komma åt på något sätt. Dock kan sjukvårdsin-
formation inte ses som väldigt åtråvärt. Det finns trots det risker, till exempel om en miss-
brukare kan se vilka mediciner patienten har hemma eller en framtida chef som vet perso-
nens sjukdomsbakgrund. 

Under gruppintervjun kom det upp flera förslag på framtida tekniker som respondenterna 
såg ett behov av. Patienter skulle kunna ställa frågor i en interaktiv webbaserad tjänst där 
svaren plockas från en informationsbank. ”Jag skulle vilja gå in någonstans på nätet och hitta in-
formationen, helt klart, istället för att bläddra i den här tjocka boken. Någonstans söka på det man har 
problem med.” Denna tjänst menar respondenterna ska vara kopplad till Landstinget för att 
vara trovärdig. De tyckte också att det ska gå att läsa sin egen journal över Internet. Vidare 
menade att det borde finnas möjlighet att ställa avidentifierade journaler mot varandra för 
att hitta orsaker till symptom eller biverkningar. ”Det skulle ju vara bra att ha för att jämföra oli-
ka folk.” 

En idé som kom upp under gruppintervjun var att varje patient skulle ha en patientportal 
med inloggning. Där skulle patienten bland annat kunna se provsvar. Vilka provsvar som 
ska kunna ses här beror på hur allvarliga dessa är. Känsliga resultat så som cancer bör inte 
kunna ses över Internet utan här menar respondenterna att det är bättre att ha personligare 
kontakt med läkare. Det ansågs även vara viktigt att provsvaren sätts i sammanhang för att 
patienten ska kunna tolka dem på rätt sätt. Det ska användas ett språk som är lätt att förstå 
och inte bara medicinska termer. 
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Ett behov som finns är tillgång till erfarenheter och upplevelser av personer som har sam-
ma hälsoproblem. Ett sådant verktyg anser de ska vara styrt av landstinget för att få en sä-
ker styrning av innehållet. ”Det måste i så fall vara en sida kopplat till landstinget och inte en utom-
stående för att det ska vara trovärdigt.” 

Respondenterna anser att ett av sjukvårdens viktigaste mål ska vara servicen. Sjukvården 
ska i sitt bemötande med patienten visa att de bryr sig om individen och dess problem. Det 
ska även tänkas på att de anhöriga många gånger är lika rädda och osäkra inför vad som 
händer. Det är därför viktigt att anhöriga involveras i vården då dessa kan ge ett bra stöd 
till patienten och skapa en trygghet.  

Systemet med hyrläkare upplevdes som omständligt eftersom patienten vid varje besök var 
tvungen att gå igenom sin sjukdomshistoria. ”[...]då är det att babbla om allt igen och vid nästa 
återbesök... ja då är det ytterligare en annan.” Det fanns en önskan hos respondenterna att läka-
ren visste mer och var mer insatt i patienten vid besöket än vad de är idag. En lösning på 
detta menar de kan vara att patienten kommer till samma läkare vid varje besök. ”Det är 
klart det är bättre att ha samma läkare så att han vet vad jag gått igenom innan och så. Han känner 
människan lite... ser mig inte som ett objekt som kommer in.” 

När vi diskuterade hur respondenterna uppfattade användandet av IT i vården idag och de-
ras egen roll menade de på att man som patient mer eller mindre får acceptera förändringar 
i teknik och arbetssätt som sjukvården genomför men även frånvaron av förändring. De 
ser sig alltså som passiva i utvecklingsprocessen.  

7 Analys 

Vi analyserar i följande kapitel den tidigare forskning som tas upp i rapporten och jämför 
med de resultat vi har fått från fokusgrupperna. Vi tar också utifrån dessa resultat fram om-
råden som vi upplever att respondenterna ansåg viktiga. Dessa områden kan utgöra förslag 
till innovationer inom vårdsektorn och kan även ligga till grund för fortsatt forskning.  

Anhöriga i informationsprocessen  

Resultatet från fokusgrupperna visar att det finns många likheter med resultat från tidigare 
forskning om patienters behov. Båda betonar vikten av att anhöriga möjliggörs mer delak-
tighet i vårdsituationen. Som anhörig är det viktigt att få chansen att på ett enkelt sätt ta del 
av information som rör patienten och sjukdomstillståndet. Det som respondenterna ansåg 
vara en bra lösning på detta är tillgången till en stödperson som patienten, själv eller med 
anhörig, kan tala med om sin situation. 

Informationskällor 

Även inom detta område finner vi många likheter med nuvarande forskning. Information 
från vårdgivaren ses av båda fokusgrupperna som huvudsakliga källan men kompletterande 
information eller information för att förbereda sig för läkarbesök söks genom andra källor 
å som internet. Faror med detta forum togs upp i båda fokusgrupperna. All information 
om vilka sjukdomar patienten kan ha gör denne mer ”nojjig” och det är lätt att bli inbill-
ningssjuk. Det var något som litteraturen även tog upp, cyberkondriker som surfar sig fram 
till att de har den ena sjukdomen efter den andra.  

Alternativa behandlingsmetoder diskuterades som ett alternativ i fokusgrupp 2. Detta speg-
lades även i litteraturen där patienter såg alternativa behandlingsmetoder som lämpliga 
främst vid kroniska sjukdomar. 
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Personligt 

Båda fokusgrupperna kom fram till att en av sjukvårdens viktigaste uppgifter är att vara 
serviceinriktad Under fokusgrupp 1 kom det upp att man som patient i vissa fall känner sig 
som en del av statistiken snarare än som en patient i bemötandet från sjukvården. Här kan 
vi dra paralleller med litteraturen där det menas att det är viktigt för patienten att känna sig 
sedd och bli behandlad som en individuell person. Många patienter i undersökningen gjord 
av Zickmund et el. (2007) var oroliga över att deras relation med vårdgivaren skulle påver-
kas negativt. På samma sätt uttryckte fokusgrupp att med ny teknik så som telefonbaserat 
bokningssystem där patienten möts av en inspelad ger en opersonlig känsla i mötet med 
sjukvården.  

Mottaglighet 

Fokusgrupp 1 hade som förslag att en stödperson skulle finnas tillgänglig på sjukhusen för 
att patienter ska kunna ställa frågor. Detta på grund av att de ansåg att läkaren är stressad 
och det går inte ta upp alla frågor vid första mötet. Det fanns även en problematik i att pa-
tienten inte kan ställa rätt frågor förrän efter en viss tid, så som två eller tre månader, me-
nade en person. Rose (1999) menar att mer tid för samtalet bör avsättas så att patienter kan 
ta upp följdfrågor och allmänna funderingar. Tang et. Al (1997) tar också upp detta och 
menar att patienten kan behöva längre tid för att ställa frågor. Under första mötet fokuserar 
patienten på att motta information från läkaren och frågor uppstår först efter själv mötet, 
menar de. 

Båda fokusgrupperna menar att den egna drivkraften spelade stor roll i vårdsituationen. 
Man får som patient vara påstridig och själv ta ansvar för att man får den information man 
vill ha. Detta upplevdes som negativt då alla inte vill eller orkar vara såhär. Josipovic (2002) 
tar bland annat upp att somliga individer är bättre på att kommunicera aktivt och att det 
kan bero på personlighet, ridigare erfarenheter och kulturella influenser.  

Förstå informationen 

I fokusgrupp 2 menade en patient att det är viktigt att informationen sätts i sitt samman-
hang så att patienten ska kunna tolka dem på rätt sätt. En respondent i fokusgrupp 1 me-
nade att ”...det är ju viktigt att sjukvården informerar på ett riktigt sätt för det är ju inte en kostnad 
utan att spara. För en osäker människa söker vård för mycket annat och springer en jävla massa extra 
gånger till sjukvården ”. Eldh et al. (2006) skriver att detta är en av förutsättningarna för att en 
patient ska vara delaktig i sin vård. Eldh et al. (2006) och Mills och Sullivan (2000) menar 
också att patienten inte har mycket nytta av informationen om inte en förklaring till denna 
ges.  

Dela erfarenheter 

I båda fokusgrupperna kom det fram att tillgång till andras erfarenheter var något önskvärt 
vilket även hade stöd i litteraturen. Fokusgrupp 1 menade att det främst var unga personer 
som hade detta behov menad fokusgrupp 2 tryckte på att det är viktigt att detta styrs av 
Landstinget.  

 

Informationens tillförlitlighet på Internet 

Båda fokusgrupperna lade stor tyngdpunkt på att information ska tillhandahållas av Lands-
tinget för att kunna anses vara trovärdig. Personer i fokusgrupp 1 sa till exempel att det är 
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viktigt att informationen är kontrollerad av en tillförlitlig källa och vid upprepade tillfällen i 
olika sammanhang togs det upp i båda fokusgrupperna att Landstingen är den källa för in-
formation som man litar på. Under fokusgrupperna genomförda av Eysenbach och Köhler 
(2002) ansåg deltagarna på samma sätt att informationen var mer pålitlig om den var skri-
ven av en institution eller officiell organisation och inte av en privatperson.  

Tillförlitlig information 

Båda grupperna diskuterade ett antal alternativa informationskällor för vårdinformation. I 
diskussionen lades stor tyngdpunkt på säkerheten ur olika perspektiv. Både riktigheten i 
den information som publiceras och den personliga integriteten menade respondenterna är 
en negativ aspekt på dessa informationskällor. De menade att det är viktigt att informatio-
nen tillhandahålls av en trygg källa, främst Landstingen. Det finns en föreställning om att 
Landstingen har den rätta kunskapen och patienten blir låst vid att informationen måste 
komma från denna källa. Denna syn skapar en stor press på Landstingen som blir patien-
tens största förväntade informationskälla. Vi anser att med tiden kan även andra aktörer 
upplevas som tillförlitliga och samma krav kommer kanske inte ställas på att Landstingen 
styr informationen. En risk med kommersiella företag kan dock vara att innehållet till viss 
del riskerar att styras av ekonomiska intressen. Med detta menar vi exempelvis att artiklar 
eller att råd till patienter framhäver en viss medicin på grund av sponsring.  

Respondenterna ansåg att den stora mängden information på Internet skapade en förvir-
ring. De menade att det är svårt att skilja tillförlitlig information från icke tillförlitlig. Vi tror 
på samma sätt att det är svårt för patienten att filtrera bort det som är irrelevant för denne 
och kan få en osäker information som resultat. Det finns både en fara med att patienten 
tror att den är sjukare än vad den är, men kanske en större risk om patienten tror att den är 
friskare än vad den är och inte alls söker vård på grund av detta. 

Vi tror att information på Internet kan vara ett hjälpmedel för att skapa en patient med 
större makt i sin egen vård. En upplyst patient kan även underlätta i mötet med sjukvården 
då denne kan vara delaktig i både diskussion och beslut. Vi anser också att det är viktigt att 
läkaren fortfarande är den som i huvudsak vägleder patienten så att viktiga faktorer inte 
överses. I en studie av Larsson m fl. (2007, återgiven i Inda & Santos Luciano, 2008) fram-
kom det att patienten ansåg att insikt var viktigt, alltså att ha kunskap på relevant nivå om 
sin situation. De menade att för att kunna delta behövs rätt, pålitlig och tillräcklig kunskap i 
en trygg miljö där patienten känner stöd.  

Ansvar för att informationen når patienten 

Fokusgruppen som bestod av personer med mer kontakt med sjukvården menade att pati-
enter ofta får ta stort ansvar i att vara påstridiga vid mötet med vården. De anser att detta 
är negativt då inte alla vill eller orkar vara sådana. Enligt Kock (2007) bör sjukvården und-
vika att kräva delaktighet och självbestämmande av en patient som inte har resurser till det. 
Detta menar hon är lika kränkande som att hindra en person som är fullt kapabel till att fat-
ta egna beslut.  

Respondenterna sa även att om en patient vill ha information får denne oftast inte det au-
tomatiskt av sjukvården. Detta anser vi är ett stort problem då en oinformerad, och därför 
ofta osäker, patient är mer benägen att söka vård oftare än en informerad (Friis, 2003). 
Rönnberg (2007) menar att för att kunna lägga detta ansvar på patienten måste hälso- och 
sjukvården anpassa sina arbetsmetoder och ge patienten rätt information. Detta påvisar en 
informationsbrist från hälso- och sjukvårdens sida som måste förbättras för att förstärka 
patientens ställning och inflytande. Tillhandahåller sjukvården information när den behövs 
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kommer patienterna känna sig mer trygga. Vi anser att det till stor del är patientens ansvar 
att ta reda på informationen idag. Det kan vara svårt för vårdgivaren att automatiskt veta 
exakt vad patienten har för informationsbehov. Vi menar inte att läkaren under besöket ska 
berätta all tänkbar information utan kan istället ge patienten råd att söka mer information 
genom exempelvis en informationsbank eller genom en stödperson. Detta kom även upp 
som förslag under fokusgruppen.  

Ta del av andras erfarenheter 

Ett tydligt behov som kom fram under fokusgrupperna är behovet att kunna ta del av 
andras erfarenheter och kunskap. Det gäller både att prata med släkt och vänner samt 
människor som patienten inte känner. Vi tror att Internet kan vara ett bra verktyg och då 
främst olika communities där information och kunskap delas. En fara med dessa verktyg 
kan vara bristande kontroll av informationen. Patienten måste därför hela tiden kritiskt 
granska innehållet. Fördelar är att patienten kan känna en trygghet och ett stöd från riktiga 
personer i samma situation. Anonymiteten anser vi är en förutsättning för att patienter ska 
känna sig trygga med att använda sig av communities eller liknande verktyg.  

Kontakt med vårdapparaten 

Angående bokningssystemet TeleQ anser respondenterna att det finns möjlighet till och 
behov av förbättringar. Det diskuterades förslag på ny teknik i ena fokusgruppen. Istället 
för att enbart kunna boka via telefon menar de att en Internetbaserad lösning skulle vara att 
föredra. Detta skulle ge en ökad tillgänglighet eftersom istället för att boka tid under vissa 
timmar under dagen kan patienten gå in på Internet och boka tid när som helst under dyg-
net. Detta skapar även en möjlighet att boka en ny tid när patienten besöker vårdcentralen. 
Då kan patienten boka ny tid på plats, antingen i receptionen eller via en dator i väntrum-
met. Det telefonbaserade systemet har sin fördel i att patienten får tala med en person och 
känner större trygghet i detta. Därför bör fortfarande möjlighet till detta finnas kvar. Ibland 
vet patienten inte heller ifall denne behöver boka en tid eller inte, utan ett samtal med 
vårdpersonal vid tidsbokning är positivt i detta avseende. Dock tror vi att en patient som 
använder Internetbokning kan ta kontakt med exempelvis sjukvårdsupplysningen vid sådan 
osäkerhet. Belastningen på TeleQ kommer, med ett Intenetbaserade komplement, minska 
vilket leder till tidsbesparingar för personalen. 

Internationell delning av information 

I en av fokusgrupperna togs det upp att läkaren borde kunna söka på symptom för att se 
om samma sak har hänt någon annan i världen och på så sätt lättare kunna ställa en bra 
diagnos. Detta tror respondenterna kan underlätta för dem med mindre förekommande 
sjukdomar. I den andra fokusgruppen diskuterades det att journaler skulle kunna ställas 
mot varandra för att läkaren ska kunna ställa en bra diagnos. Vi anser att dessa två förslag 
går hand i hand. Ett internationellt system där vårdgivare kan göra sökningar bland patien-
ters sjukdomar kan vara speciellt positivt för ett land där vissa sjukdomar inte förekommer 
så ofta. Informationen bör dock vara avidentifierad för att ta hänsyn till den personliga in-
tegriteten. Personer från andra länder som flyttar till Sverige kanske har större benägenhet 
att få andra sjukdomar än vad vi här i Sverige är vana vid. En sådan informationsbank un-
derlättar för sjukvården att snabbt hitta rätt sätt att vårda patienten. 

Vägledning i informationssökning 

Respondenterna ser ett behov av en stödperson som kan hjälpa patienten att hitta rätt in-
formation även en tid efter besöket hos vårdgivaren. Informationsbehovet ändras med ti-
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den. Faulkner och Maguire (1994, återgiven av Friis m fl., 2003) menar att patienters behov 
av information sex till tio månader efter diagnos kan vara skillnad mot den information 
som behövs två till fem månader efter diagnos. Vidare skriver de bland annat att det kom 
fram att patienterna inte efterfrågar detaljerad information direkt efter att de fått sin dia-
gnos. Detta har också påvisats i flera andra studier och Faulkner and Maguire (1994, återgi-
ven av Friis m fl., 2003) menar att det är svårt att ge information till patienter som inte ser 
sig som sjuka, de kan helt enkelt inte ta in den. Därför är det viktigt, som nämndes under 
fokusgrupp 1 och som togs upp som ett önskemål, att det finns möjlighet att få informa-
tionen senare. Man kan på så sätt även involvera anhöriga vilket vi ser som positivt. Friis m 
fl. (2003) skriver i sin undersökning om leukemipatienters sökbeteende och behov av in-
formation, att släktingar var mer intresserade av att få information än patienterna själva. Vi 
menar att även patientens anhöriga påverkas av många sjukdomstillstånd och har också ett 
behov av information. Patienten själv kan känna en trygghet i att anhöriga är mer delaktiga 
och lättare kan ge stöd. 

Inte behöva upprepa information 

Ett gemensamt problem som båda fokusgrupperna tog upp var att läkaren vid besöket ofta 
är för lite insatt i patientens sjukdomshistoria. De menar att det beror på att patienten inte 
får samma läkare varje gång utan att det istället är vanligt med hyrläkare. Detta problem är 
extra tydligt när en patient har samlat på sig mycket i sin journal vilket försvårar för läkaren 
att hinna läsa igenom varje del. Enlig Hälso- och sjukvårdslagen (5§) (återgiven av Vårdba-
rometern, 2007) har en patient rätt till fast läkarkontakt inom allmänmedicin och vi anser 
att detta borde gå att lösas på bättre sätt än idag.  

Utöver besvär för patienten finns det risker med att läkaren är för lite insatt. En läkare som 
inte vet patientens historia kan missa viktiga delar och till och med göra större skada än 
nytta. Enligt Nyberg (2004) så har tester i Lund visat att läkare som får ett personligt ansvar 
för patienter ökar vårdens effektivitet. I Vårdbarometern (2008) kan man även läsa 89 % av 
Sveriges befolkning att det är viktigt eller ganska viktigt med en fast läkarkontakt. Detta 
stämmer bra överens med de reslutat vi fick från fokusgrupperna där majoriteten ansåg att 
en sådan kontakt är viktig. Vi anser att bristen på en fast läkarkontakt inte nödvändigtvis är 
grundproblemet eller att en sådan kontakt är lösningen. Möjligheten finns att en teknologi 
kan tillfredställa detta behov på kontinuitet. Vi menar att läkaren kanske inte nödvändigtvis 
måste känna varje patient utantill, men att viktig information kan vara lättare att sålla ut.  

Mänskliga faktorn 

Under fokusgrupperna togs det upp att kvaliteten på den vård eller de råd man får beror på 
vilken person man har kontakt med. Vi tror det är oundvikligt då den mänskliga faktorn 
ständigt kommer vara närvarande. Inga tekniker kan helt eliminera denna faktor då perso-
ner helt enkelt är olika och har olika kunskaper.  

Teknikmotstånd hos äldre 

Det nämndes att äldre har svårt att ta till sig den nya tekniken och hellre vill ha kvar den 
gamla. Respondenterna menar samtidigt att detta problem kommer att försvinna med ti-
den. Vi tror däremot inte problemet är ett utdöende fenomen eftersom när nya tekniker 
hela tiden tas fram kommer det alltid vara ett problem för äldre att hänga med i utveckling-
en. Dock tror vi att framtidens äldre kommer vara mer teknikvana, eftersom de vuxit upp 
med olika tekniker så som datorer, mobiltelefoner och de tjänster som dessa möjliggör. Vi-
dare anser vi att äldres motstånd till teknologi är något överdriven. Anledningen till att de 
idag inte utnyttjar nya tjänster kan bero på att det inte finns någon som kan hjälpa dem att 
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lära sig de finesser som finns. Om det hade funnits mer hjälp för de äldre tror vi att även de 
hade velat lära sig. Det skulle underlätta om det placerats datorer på exempelvis äldreboen-
den där de kan lära sig av personalen. Detta hade medfört att tjänster så som mina vård-
kontakter hade kunnat utnyttjas av fler i samhället och inte endaste de som är insatta i da-
gens tekniker. 

Involvera patienten i utveckling av tjänster 

Under fokusgrupperna kom det fram att som patient var det bara att acceptera nya tekni-
ker. De menade att de egentligen inte hade någon större talan även om det är de som är 
vårdens största intressenter. Här anser vi att sjukvården bör förbättrats avsevärt. Visst finns 
det exempel på där patienterna har involverats i arbetet men vi anser att detta bör öka. Pa-
tienterna måste bli mer delaktiga i utvecklingen vilket skulle spara både tid och pengar för 
både vården och patienten i längden. Detta är också ett sätt att främja patient empower-
ment.  

Informationssäkerhet och personlig integritet 

All information som finns lagrad om patienterna måste vara säkert skyddad för att inte 
skada patienters integritet. Därför tror vi det är viktigt att alla nya tjänster övervägs nog-
grant innan de införs. Det finns i den nationella IT-stategin ett mål om att det ska gå att ge 
vård utan att hindras av organisations och geografiska gränser vilket kommer ställa höga 
krav på säkerheten för att skydda patienters integritet. Under fokusgrupp 2 framkom en 
rädsla att personer som kom över exempelvis information över vilka mediciner en patient 
använder skulle kunna använda detta för att göra ett inbrott. Vi tror visserligen ingen skulle 
gå så långt som detta men risken finns alltid desto lättare informationen finns tillgängligt.  
 
Tillgänglig information 

I nationell IT-strategi kan man läsa att det ska vara lätt att komma åt information om prov-
resultat, åtgärder och ordinerade mediciner. Det var även ett önskemål från deltagarna i fo-
kusgrupperna att över Internet kunna ta del av sina provresultat. I dagsläget byggs en sådan 
tjänst upp i form av Mina vårdkontakter. Vi anser att denna tjänst har en stor potential att 
uppfylla många patienters behov av information, om den byggs upp och marknadsförs på 
rätt sätt. I framtiden tror vi att det även kan bli möjligt kunna utnyttja Mina vårdkontakter 
för att patienten ska kunna läsa sin journal elektroniskt. Detta främjas också i och med den 
nya patientdatalagen som get patienten större inflytande över hur journalen används.  

8 Slutsatser  

8.1 Informationsbehov 

Nedan följer en modell för hur olika patienters informationsbehov kan tillfredställas. Mo-
dellen är skapad utifrån patienternas upplevda behov för att få fram hur deras behov kan 
tillfredställas bättre. Denna modell är inte helt utvecklad utan kan vid fortsatt arbete för-
bättras. Vi har delat upp modellen i två områden; egen information och allmän informa-
tion. Med egen information menar vi information som rör den enskilda patienten så som 
diagnoser, provresultat med mera. Den allmänna informationen syftar till generell informa-
tion om till exempel sjukdomar eller administrativa frågor. Varje del består av två variabler 
som visar om patienten har ett stort eller litet behov av allmän och egen information. Mo-
dellen kan kanske inte idag tillämpas på alla patienter i alla situationer utan kan behöva per-
sonifieras ytterligare. 
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8.2 Fokusgrupper som metod 

Vi ser både för och nackdelar med fokusgrupper som metod för att få fram hur patienter 
upplever att deras informationsbehov av hälsoinformation tillfredställs. Till fördelarna hör 
den diskussion som uppstår i gruppen. En djup och riklig information går att få fram sam-
tidigt som interaktionen ger en mer nyanserad bild av fenomenet. Den låga graden av styr-
ning från moderatorn gör att respondenterna själva skapar en diskussion utifrån sina egna 
åsikter.  

Utifrån den analys vi genomfört kan vi se många likheter med tidigare forskning vilket ty-
der på att våra resultat är relevanta och fokusgrupper som metod kan ge rätt information. 

Möjligheten finns att vi genom att använda oss av fokusgrupper kan ha missat en del åsik-
ter. Detta på grund av att alla inte är lika aktiva och att det finns personer som inte är lika 
bekväma med att tala om sina åsikter i grupp. Det kunde ha motverkats med användandet 
av intervjuer som insamlingsmetod.  

Vi ser en möjlig brist med att fokusgrupperna inte hade likvärdiga sammansättningar avse-
ende kön och ålder då likvärdigt sammansatta grupper kunnat ge ett annat resultat och mer 
styrka i studien. Ålderssammansättningen gör att vi kan ha missat viktig information från 
ungdomar. Det vore därför lämpligt att i kommande studier ha med fokusgrupper som be-
står av ungdomar med kroniska sjukdomar.  

 

 

 

Källa: Modell framtagen av författarna 

Stort/Stort 

Här hamnar patienter som till exempel precis fått en diagnos. Både behovet av egen infor-
mation och allmän information är stort och det är viktigt att patienten automatiskt får in-
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formation från sjukvården. Under fokusgrupperna framkom det att en säker källa var av 
betydelse och vi menar att det även i denna kategori är viktigt. Sjukvården bör utformas så 
att det underlättas för patienten att få tag i information. Ett exempel som togs upp i fokus-
grupperna är en stödperson som hjälper patienten. Eftersom det i denna kategori handlar 
mycket om information om den egna personen är det viktigt att skydda den personliga in-
tegriteten genom att säkerställa informationens säkerhet. I fokusgrupperna diskuterades att 
kunna ta del av andras erfarenheter och vi menar att personer i denna kategori kan ha ett 
sådant behov. 

Stort/Litet 

Här kan det hamna patienter som vill ha information om till exempel smittorisker, informa-
tion i preventivt syfte, information om sjukdom som drabbat anhörig, med mera. Här kan 
vi också se behov av en stödperson som hjälper till med informationssökning. Vi tror dock 
att personer inom denna kategori inte i samma utsträckning som förra har behov av direkt-
kontakt med vårdgivare. Här kan exempelvis ett forum vara bra för patienten för att få in-
formation. 

Litet/Stort 

I denna kategori kan till exempel en patient som har haft en kronisk sjukdom en längre tid 
och på så sätt har tillräcklig information om sin sjukdom men fortfarande är i behov av in-
formation kring sitt egna tillstånd. Därför är dessa personer mer beroende av kontakt med 
vården. Enligt fokusgrupperna finns det här förändringspotential med hjälp av nya tekniker 
för att skicka och motta information. Detta kan till exempel innebära möjlighet att läsa sin 
journal och ta del av provresultat över internet. Det innefattar även att enkelt kunna skicka 
information till sin vårdgivare.  

Litet/Litet 

Här hamnar personer som upplever sig ha litet behov av både allmän information om sjuk-
domar och egen information. Det finns inga direkta åtgärder som denna grupp kan ha nytta 
av i sin situation då de inte upplever sig ha något behov av information. Det är dock viktigt 
att patienterna är medvetna om vad det finns för resurser så att de på ett enkelt sätt kan få 
tillgång till dessa när det behövs.  

9 Avslutande diskussion 

Vår föreställning om att patienterna skulle söka mer information på egen hand uppfylldes 
inte till den grad vi hade trott. Patienterna sökte lite information men den största och vikti-
gaste källan var direktkontakten med hälso- och sjukvården. Den skillnad som vi trodde 
skulle vara mellan de båda grupperna var inte så stor som förväntat. Dock fanns det vissa 
skillnader. En av de största skillnaderna var att de som besökte sjukvården mindre var mer 
öppna för egenvård och alternativa behandlingssätt som inte direkt involverar hälso- och 
sjukvården. I och med att vi trodde att de skulle ha en öppen syn trodde vi även att de skul-
le komma med förslag på nya tekniker som kan tillfredställa de behov de såg. Vi fick under 
fokusgrupperna ett par tankar och idéer om nya tekniker som skulle kunna användas inom 
sjukvården, men inte alls i den utsträckning som vi hade trott och hoppats på. Istället var 
de väldigt låsta vid dagens tekniker.  

Att använda fokusgrupper som metod har varit ett intressant arbete i sig och det finns sä-
kerligen många användningsområden. Det har varit viktigt att som moderator inte styra 
diskussionen för mycket samtidigt som en struktur måste följas. Vi menar att fokusgrupper 
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i detta sammanhang är lämpligt för att få en nyanserad bild av patienters upplevda behov. 
Vår föreställning om att vissa personer skulle ta mer plats än andra besannades. Vi upplev-
de i båda grupperna att det fanns de som kände sig tryggare med att i detta öppna forum ta 
upp personliga åsikter.  

Idag håller sjukvården på att ta fram nya tekniker för att underlätta för patienterna men vi 
ser att det fortfarande finns stora möjligheter till förbättringar för att bättre tillgodose pati-
enternas behov. För att kunna göra detta anser vi det är viktigt att patienterna involveras i 
arbetet med att ta fram nya tjänster och arbetssätt.  

Med vår studie vill vi lyfta fram vad patienterna anser. Vi tycker att det skulle vara intres-
sant med en mer omfattande studie där fler respondenter tas med. Detta bör även vara av 
intresse för hälso- och sjukvården då patienten är den största intressenten.  
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