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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Under ett år drabbades 105 000 patienter av vårdrelaterade skador. Vården har ett 

lagbundet ansvar att arbeta för patientsäkerhet samt att göra patienten delaktig i detta arbete. 

Delaktighet innebär att patienten har möjlighet att påverka sin vård, men sannolikheten att 

som patient ifrågasätta vården har visat sig vara liten. Istället får patienterna kämpa för att ens 

bli hörda, vilket skapar ett vårdlidande. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienternas perspektiv på hur deras delaktighet i 

vården påverkar patientsäkerheten. 

Metod: Studien är kvalitativ. Intervjuer genomfördes med sju informanter. Intervjuerna 

ljudinspelades, transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Patientsäkerheten upplevs öka med delaktighet då det leder till ökade krav på 

vårdpersonalens kompetens samtidigt som patientens kunskap används. Bra bemötande 

upplevs minska risken att missa information, vilket ger följsamhet till behandlingen samt 

skapar trygghet och minskar vårdlidandet. 

Slutsats: Delaktighet är viktigt för patientsäkerheten, då det kan minska vårdskadorna och 

vårdlidandet. Sjuksköterskan har en viktig roll i patientsäkerhetsarbetet då denne har 

huvudansvaret i att involvera patienten i detta arbete. Detta görs genom 

tvåvägskommunikation och förståelig information, där patienten får dela med sig av sin 

kunskap. Vården har dock huvudansvaret för att patienten får en god och säker vård. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

BAKGRUND          1 

Lagar och förordningar         1 

Brister i patientsäkerheten         1 

Patienters möjlighet att påverka        1 

Delaktighet            2 

TEORETISK REFERENSRAM        3 

Livsvärld           3 

Delaktighet           3 

Bemötande           3 

Trygghet           3 

Vårdlidande           3 

PROBLEMFORMULERING       4 

FRÅGESTÄLLNINGAR        4 

SYFTE           4 

METOD           5 

Datainsamling          5 

Urvalsförfarande          5 

Intervju           5 

Analys           6 

Etiska överväganden         6 

RESULTAT          7 

Kunskap som en del i patientsäkerheten       7 

Bemötandets betydelse för patientdelaktigheten      8 

Delaktighetens betydelse i vården        9 

Betydelsen av att bli tagen på allvar        9 

Patientens kunskap och kompetens        10 

Informationens betydelse för delaktighet       10 

Information om vad som skrivs i journalen       12 

DISKUSSION          12 

Metoddiskussion          12 

Resultatdiskussion          14 

Slutsatser           16 

REFERENSER          18 

 

BILAGOR 
1. Informationsblad till studien om patientsäkerhet 

2. Samtycke till deltagande i studien om patientsäkerhet vid kontakt med vården 



 

 

 

 

3. Intervjuguide 

4. Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt 

5. Exempel på analysprocessen 



1 

 

BAKGRUND  

 
Under loppet av ett år så drabbades enligt Socialstyrelsen (2009) 105 000 patienter av 

vårdrelaterade skador, varav 10 000 av dessa fick bestående men. Enligt undersökningar gjorda av 

Världshälsoorganisationen (WHO u.å.) lider 1,4 miljoner människor världen över av vårdrelaterade 

infektioner. Dessutom dör varje år 1,3 miljoner människor på grund av osterila injektioner som 

leder till hepatit B, hepatit C och HIV (ibid.). Därför är arbetet för en säkrare vård en viktig fråga 

och ett gemensamt ansvar för all vårdpersonal.  
 

Lagar och förordningar 
Patientsäkerhetslagen definierar patientsäkerhet som skydd mot vårdskada (PSL, SFS 2010:659, 

kap. 1, 6 §). Vårdskada i sin tur förklaras som lidande. Detta lidande innefattar både kroppslig och 

psykisk skada samt sjukdom och dödsfall som uppstår på grund av brister i hälso- och sjukvården 

(PSL, SFS 2010:659, kap. 1, 5 §). Även Världshälsoorganisationen (WHO, 2012) förklarar 

begreppet patientsäkerhet som frånvaro av skador vilka har uppstått på grund av vårdens misstag. 

Vårdgivaren har en skyldighet att arbeta mot att patienterna inte ska drabbas av vårdskador (PSL, 

SFS 2010:659, kap. 3, 2 §). Vårdgivaren måste även inkludera patienterna och deras närstående i 

patientsäkerhetsarbetet (PSL, SFS 2010:659, kap. 3, 4 §). I Patientsäkerhetslagen står det också att 

hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att arbeta för en hög patientsäkerhet. Detta innebär 

bland annat att personalen har en skyldighet att rapportera om en vårdskada har inträffat eller om 

det föreligger en risk för vårdskada (PSL, SFS 2010:659, kap. 6, 4 §). 

 

Brister i patientsäkerheten 
I en undersökning gjord av Hibbard, Peters, Slovic och Tusler (2005) framkommer det att 

vårdpersonalen anser att patientsäkerhet och medicinska fel, så som fel dos av läkemedel, är 

sammankopplade. Detta innebär att vårdpersonalen inkluderar medicinska fel i patientsäkerhets-

arbetet, vilket patienterna i studien inte gör då de istället ser det som två skilda problem. I en studie 

gjord av Elfering, Semmer och Grebner (2006) observerades sjuksköterskor för att på så sätt utröna 

brister i patientsäkerheten. Det som framgår är att det först och främst brister i dokumentationen och 

medicineringen. Problem med dokumentationen kan vara att den ansvariga läkaren eller sjuk-

sköterskan inte har slutfört den ännu eller till och med att informationen är felaktig. Vad gäller 

medicinen varierar problemen från fel i doser till att infusionen tagit slut utan att sjuksköterskan har 

lagt märke till det. En annan kategori som också har hög frekvens är att patienterna får vänta länge 

på att få vård.  

 

Enligt Teng, Dai, Lotus Shyu, Wong, Chu och Tsai (2009) påverkas patientsäkerheten av hur 

engagerad vårdpersonalen är. Genom att vara engagerad kan personalen minska fel i medicin-

eringen, felaktig eller ofullständig dokumentation, fördröjd vård samt risken att fallolyckor sker. 

Dock så framkom det att en hög arbetsbelastning ger en negativ påverkan på personalens förmåga 

att vara engagerad, vilket gör att patientsäkerheten därmed riskerar att bli sämre.  

 

Patienters möjlighet att påverka 
Det har undersökts om patienterna känner att de kan lita på sin egen förmåga, i relation till kunskap 

och vakenhet, vad gäller att försäkra sig om en säker vård (Hibbard et al., 2005). Av de som svarade 

så är det 21 % som säger sig ha låg förmåga att själva öka sin säkerhet, medan 27 % ser sin förmåga 

som hög. De resterande patienterna tror att de har medelhög förmåga att påverka. Att ha upplevt 

misstag i vården ökar inte förmågan att påverka. Patienter som däremot någon gång varit anhöriga 

till någon som vårdats och personer som har läst på om området medicinska fel skattar sin förmåga 

att öka säkerheten högre än andra. Förmågan ökar också för patienterna efter att de deltagit i 

studien. Utifrån dessa resultat dras slutsatsen att det är viktigt, för att engagera patienterna i 

patientsäkerhetsarbetet, att göra dem uppmärksamma på problem som förekommer. Då ökar 
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förmågan att ifrågasätta sin vård och att göra egna val (ibid.).  

 

I undersökningen fick patienterna även frågan om vilka åtgärder de skulle kunna tänka sig att 

genomföra för att försäkra sig om en bra och patientsäker vård. Av svaren framkommer det att 

sannolikheten att som patient ifrågasätta vårdpersonalens säkerhetsarbete, så som arbete för god 

vårdhygien, inte är särskilt stor. Det finns en gammaldags syn på att vårdpersonalen inte ska 

ifrågasättas, trots att patienterna faktiskt tror sig kunna höja sin säkerhet om de ifrågasätter 

personalen. Något de flesta vågar kontrollera är att vårdpersonalen har information om vilka 

allergier de har och hur de reagerar på olika mediciner, däremot skulle de inte ifrågasätta ifall 

medicinen gavs i rätt dos (Hibbard et al., 2005).  

 

Patienter upplever många gånger att de hela tiden måste kämpa för att bli hörda och få bekräftelse 

(Eriksson & Svedlund, 2007). De tvingas då lägga en stor del av sin energi på att få denna 

bekräftelse istället för att bara få vara sjuka. Studien visar också att den kommunikation som sker 

ofta är en envägskommunikation där patienterna inte har någon möjlighet att uttrycka sina behov 

eller erfarenheter. De får då ingen möjlighet att vara delaktiga i vårdprocessen, vilket leder till att de 

tappar förtroendet för vården och att de exempelvis inte litar på om de får rätt mediciner. 

Patienterna upplever även att de hela tiden måste vara på sin vakt. De måste själva skaffa sig 

tillräcklig information om sitt sjukdomstillstånd för att kunna försäkra sig om att de får en god och 

säker vård (ibid.).   

 

Delaktighet 

Enligt Socialstyrelsen (2011) är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen i större utsträckning 

engagerar patienterna i patientsäkerhetsarbetet. Denna delaktighet kan skapas genom att patienten 

får tillräcklig information om sin sjukdom, sin situation och den behandling som bedrivs. Då har 

patienten även möjlighet att se eventuella risker i vården och kan på så sätt vara en del i arbetet mot 

en patientsäker vård (ibid). Viktigt att tänka på är dock att patienterna ibland upplever att de får ta 

för mycket ansvar för sin vård, till exempel då vårdpersonalen inte hinner med dem. Detta leder till 

en känsla av att patienten måste vara stark för att få den vård han eller hon har rätt till (Kiessling & 

Kjellgren, 2004).   

 

I en studie gjord av Sahlsten, Larsson, Sjöström och Plos (2009) undersöktes vilka åtgärder som 

sjuksköterskor kan vidta för att göra patienten mer delaktig i sin vård. Det visade sig då att det är 

viktigt att sjuksköterskan visar respekt för patienten för att denna på så sätt ska våga vara delaktig 

och yttra sina åsikter. Det är även bra om sjuksköterskan vid samtal med patienten släpper 

kontrollen över samtalet vilket leder till att patienten är mer öppen och delar med sig mer om sina 

rädslor och upplevelser (ibid.).  

 

Det är viktigt att sjuksköterskan visar en nyfikenhet för vem patienten är samt vad han eller hon har 

för problem. Dessutom är det i detta sammanhang angeläget att sjuksköterskan lär känna patienten 

vilket möjliggörs genom att aktivt lyssna på patienten samt att ställa rätt frågor. När sjuksköterskan 

lyssnar på patienten ska samtalet vara av sådant slag att patienten själv ser sin förmåga att förstå och 

hantera sin situation. De rätta frågorna att ställa är den typ av frågor som motiverar patienten till att 

dela med sig av sin upplevelse av situationen. Detta kan i sin tur leda till en djupare reflektion från 

patientens sida vilket kan resultera i att patienten får en klarare bild av hur han eller hon upplever 

situationen (Sahlsten et al., 2009).  

 

Det är även av yttersta vikt att sjuksköterskan hjälper patienten att identifiera och använda sina egna 

resurser och styrkor för att på så sätt öka sin kapacitet för egenvård (Sahlsten et al., 2009). 

Samtidigt bör ansvaret för patientens vård delas mellan patienten och vårdpersonalen, eftersom att 

båda kan ses som experter inom olika områden. Patienten är trots allt den som vet mest om sig själv 

och sina egna upplevelser (Dahlberg & Segesten 2010). 
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TEORETISK REFERENSRAM 
 

Den här studien har ett vårdvetenskapligt perspektiv, vilket är en vetenskap som har fokus på 

patienten och dess livsvärld. De vårdvetenskapliga begreppen som används är delaktighet, 

bemötande, trygghet och vårdlidande för att ge en inblick i patienternas livsvärld och deras 

upplevelser av patientsäkerhet i vården. 

 

Livsvärld 

Med livsvärld menas individens kunskap och levda erfarenhet, vilket påverkar patientens syn på 

livet samt dess förmåga att hantera motgångar. Det är viktigt att visa en öppenhet gentemot 

patienten genom att lyssna på dennes berättelse och därmed få en ökad förståelse för patientens 

livsvärld. För att detta ska kunna ske så krävs det att patienten görs delaktig i sin vård. När patienten 

ges möjlighet att vara delaktig i vården kan dennes känsla av trygghet öka (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

 

Delaktighet 

Delaktighet definiera som att patienten får möjlighet att påverka den vård denne får genom att vara 

en del i de beslut som tas (Dahlberg & Segesten, 2010). Delaktigheten ökar om det sker en öppen 

dialog mellan sjukvårdspersonalen och patienten, detta genom att patienten får chans att uttrycka 

sina tankar och funderingar. Utöver lättförståelig information så är det viktigt att patienten får 

komma med förslag och får möjlighet att ställa frågor. Att involvera patienten i vårdprocessen 

skapar en upplevelse av att vårdpersonalen bryr sig (Kiessling & Kjellgren, 2004). 

 

Bemötande 

För att göra patienten delaktig i vården är det viktigt med ett bra bemötande. Ett bra bemötande 

definieras som att vårdpersonalen tar hänsyn till patientens upplevelser av sin egen hälsa och sitt 

välbefinnande (Svensk sjuksköterskeförening om omvårdnad och god vård, 2009). Dahlberg och 

Segesten (2010) anser att ett bra bemötande är ett vårdande möte där patientens hälsa stärks. 

Huvudansvaret för detta har vårdpersonalen, men samtidigt så måste det ske en interaktion mellan 

vårdpersonalen och patienten i mötet för att det ska bli vårdande. Ett dåligt bemötande kan uppstå 

när vårdpersonalen inte har tid för patienten vilket av patienten kan uppfattas som att vård-

personalen inte är intresserad av dennes välbefinnande (ibid.). Utöver detta så anser Sahlsten et al. 

(2009) att vårdpersonalen bör bemöta patienten med respekt, så att denne känner sig trygg.  

 

Trygghet 

När patienten blir sjuk kan han eller hon uppleva en förlust av kontroll över sin situation och sin 

kropp, och därmed även en förlust av känslan av trygghet. Denna trygghet kan dock delvis 

återställas om patienten upplever sig ha kunskap och möjlighet att påverka situationen, om denne 

får det stöd som behövs och om denne ses som en individ av vårdpersonalen (Dahlberg & Segesten, 

2010). I en studie gjord av Eriksson och Svedlund (2007) beskriver patienterna att känslan av att 

personalen bryr sig, att få information om sin vård samt att det sker en öppen kommunikation 

mellan parterna leder till ett förtroende för vården samt inger en känsla av trygghet (ibid.). 

Otrygghet i sin tur definieras som någonting som framförallt uppstår när patienten inte känner sig 

sedd och hörd, när den inte känner sig förstådd samt när det sker saker i vården som patienten inte 

förstår. Dessa tre faktorer av otrygghet har enligt Dahlberg och Segesten (2010) en nära koppling 

till vårdlidandet.  

 

Vårdlidande 

Begreppet vårdlidande innebär ett lidande som orsakas av vården. Ett exempel på när ett 

vårdlidande kan uppstå är då patienten inte känner sig trygg eller om denne känner sig maktlös och 

utlämnad utan möjlighet att påverka sin situation. Vårdlidande kan också uppstå om patienten inte 



4 

 

ses som en individ utan istället objektifieras av vårdpersonalen, samt om patienten nekas samtal 

eller inte uppmärksammas av personalen (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

I en studie av Kasén, Nordman, Lindholm och Eriksson (2008) har sjuksköterskor beskrivit sina 

upplevelser av hur vårdlidande uppstår för patienten. De konstaterar att lidande uppstår då patienten 

inte får någon del i planeringen av sin vård och då personalen inte visar något intresse för patientens 

åsikt. Det kan också uppstå då vårdpersonalen, i och med sin medicinska kunskap, får en auktoritet 

som patienten inte vågar ifrågasätta och personalen samtidigt inte ber om patientens synpunkter. Att 

inte bli tillfrågad skapar lidande genom att patienterna inte tas på allvar, de känner sig varken hörda 

eller sedda av vården (ibid.).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Patientsäkerhet ligger till grund för att patienterna ska få en god och säker vård och det är därför 

något som ständigt behöver förbättras. Som det ser ut i Sverige idag drabbas många patienter av 

vårdrelaterade skador och infektioner, vilket skapar ett vårdlidande för patienten. Enligt svensk lag 

måste vårdpersonalen arbeta för en säkrare vård och i detta arbete ska patienten göras delaktig 

(PSL, SFS 2010:659, kap. 3, 2 §; PSL, SFS 2010:659, kap. 3, 4 §).  

 

Sjuksköterskorna har en stor roll i patientsäkerhetsarbetet, dels genom sin kunskap och kompetens 

men även genom ansvaret att uppmuntra patienten till att engagera sig i sin vård. Det är en 

balansgång för sjuksköterskan huruvida han eller hon kräver för mycket respektive kräver för lite av 

patienten i arbetet mot en patientsäker vård. Därför vill författarna till denna studie undersöka hur 

patienterna ser på sin delaktighet i strävan efter en säkrare vård. 

 

Vid litteratursökningar visade det sig att det inte finns så mycket kvalitativ forskning om 

patientsäkerhet ur ett patientperspektiv. Författarna valde därför att genomföra en intervjustudie för 

att få fram patienternas perspektiv då det ses som en viktig del inom forskningen för en säkrare 

vård. Detta anses vara viktigt för sjuksköterskans profession, då information om patientens syn 

behövs för att kunna engagera patienterna i patientsäkerhetsarbetet. Genom denna kunskap kan 

även patientens trygghet öka och vårdlidande kan förebyggas. 

 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
 Hur beskriver patienterna patientsäkerhet? 

 Hur beskriver patienterna delaktighet inom vården? 

 Hur beskriver patienterna delaktighetens roll i patientsäkerheten? 

 

 

SYFTE 

 
Syftet med studien var att beskriva patienternas perspektiv på hur deras delaktighet i vården 

påverkar patientsäkerheten. 
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METOD 

 
Författarna har genomfört en kvalitativ intervjustudie för att belysa patienters upplevelser av det 

valda ämnet. Den kvalitativa ansatsen används i syftet att beskriva individens upplevelse (Dahlborg 

Lyckhage, 2006b). Författarna valde därför den kvalitativa ansatsen för att nå djupare kunskap om 

patienters upplevelser och deras beskrivning av områdena patientsäkerhet och delaktighet. För att 

genomföra analysen av materialet på ett så öppet sätt som möjligt använde sig författarna av en 

induktiv ansats. Detta innebar att författarna inte hade några hypoteser innan arbetets start, vilket 

minskar risken för ett feltolkat resultat (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Den valda 

forskningsansatsen utgår från att varje individ är unik med en egen livsvärld. Därför är det viktigt 

att försöka beskriva individernas erfarenheter utan att förvränga sanningen (Nyström, 2008). 

 

När en intervjustudie genomförs sker ett samspel mellan parterna, därmed kan författarnas 

förförståelse inte helt plockas bort (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Detta var något som 

författarna var medvetna om och de strävade efter att inte låta sin förförståelse ta över för mycket så 

att en förvrängd bild skulle skapas.  

 

Datainsamling  
Författarna valde att genomföra en intervjustudie då intervjuer ansågs vara relevant för att kunna 

svara an på syftet. Detta då intervjuer ger en subjektiv beskrivning, det vill säga en beskrivning 

utifrån patientens egna erfarenheter. Enligt Bell (2006) ger intervjuer dessutom en möjlighet att gå 

djupare in i det valda området genom möjligheten att ställa följdfrågor. 

 

Urvalsförfarande 

För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt hade författarna vissa kriterier, så kallade 

inklusionskriterer, som sattes upp redan innan information gick ut om studien. Enligt Polit och Beck 

(2011) så är inklusionskriterier till för att definiera vilka som ska ingå i den valda populationen, det 

vill säga den grupp människor som ska delta i studien. Inklusionskriterierna ska begränsa urvalet så 

att studien är möjlig att genomföra samt minska risken för att studiens resultat ska bli för spritt 

(ibid.). Denna studies inklusionskriterier var att informanterna skulle ha varit i kontakt med vården, 

antingen vårdcentral, vårdmottagning eller en somatisk avdelning, under de senaste fem åren. De 

skulle vara mellan 20-50 år gamla för att inte få en för stor spridning, samt förstå svenska i tal och 

skrift.  

 

Informanterna hittades genom ett snöbollsurval då författarna kontaktade patientföreningar som 

gick ut med information till sina medlemmar. Författarna valde även att annonsera om studien 

genom sociala medier så som Facebook, samt genom att lappar sattes upp på anslagstavlor runt om i 

kommunen. De som var intresserade av att delta hörde själva av sig till författarna för vidare 

information. Det var tio personer som var intresserade av att delta och utifrån dessa gjordes ett 

selektivt urval, vilket innebar att författarna medvetet valde ut informanter för att få en större 

spridning av deltagare. Detta gjordes genom att ta hänsyn till personernas ålder och kön då 

författarna framförallt strävade efter att ha lika många män som kvinnor som deltog i studien. Sju 

utav personerna valdes ut och de fick ta del av ett informationsblad (se bilaga 1) för att därefter 

avgöra om de fortfarande ville delta i studien. Intervjuer har genomförts med sju informanter, fem 

kvinnor och två män, i åldrarna 22-47 år. Under studiens gång var det ingen informant som valde att 

avsluta sitt deltagande, däremot fick en intervju exkluderas. Anledningen till detta var att den var 

för kort, vilket resulterade i för lite relevant innehåll. Därav inkluderades sex intervjuer i studien, 

två intervjuer med män och fyra intervjuer med kvinnor. 

 

Intervju 

Intervjuerna genomfördes med en intervjuguide som bestod av tre öppna frågor (se bilaga 3). Denna 
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intervjuguide formulerades av författarna själva med stöd och hjälp av handledaren. Enligt Bell 

(2006) är det positivt med en viss öppenhet i intervjufrågorna då detta ger informanten en möjlighet 

att prata om det som känns viktigt för denne. Samtidigt så är det svårt att utan erfarenhet av att 

intervjua genomföra en ostrukturerad intervju, därför kan en viss grad av struktur vara av vikt för att 

täcka alla ämnesområden (ibid.). Därför valde författarna att genomföra semistrukturerade 

intervjuer, vilket innebar att de hade en intervjuguide men var fria att ställa följdfrågor som uppkom 

under intervjutillfället. Intervjuerna tog 30 – 50 minuter och genomfördes under vecka 46 och 47. 

Informanterna fick själva bestämma plats för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt. 

 

Frågorna testades genom en pilotintervju med en informant som uppfyllde kriterierna, för att 

försäkra att frågorna höll rätt kvalitet och att de inte var ledande. Detta diskuterar Polit och Beck 

(2011) då de anser att en pilotstudie är viktig att genomföra för att författaren ska försäkra sig om 

att de instrument som används är av god kvalitet, i det här fallet studiens frågor. Eftersom att 

pilotintervjun höll hög kvalitet valde författarna att inkludera denna intervju som en del i studien. 

Vid varje intervju deltog en författare och en informant. Materialet spelades in för att senare 

transkriberas, det vill säga att intervjun skrevs ned ordagrant, vilket informanterna fått information 

om innan intervjutillfället (se bilaga 1). Vid två av intervjuerna tog bandet i bandspelaren slut, vilket 

skapade ett avbrott i intervjuerna.  

 

Analys 

Dataanalysen inleddes med att alla intervjuer transkriberades, vilket innebar att det inspelade 

materialet skrevs ned ordagrant utan att författarna placerade ut några punkter eller komman. 

Författarna ansåg att placering av punkter och komman skulle kunna generera i en feltolkning av 

materialet, vilket skulle ge ett felvridet resultat. Transkriberingarna analyserades sedan enligt 

Lundmans och Hällgren Graneheims (2008) kvalitativa manifesta innehållsanalys. Denna 

analysmetod var lämplig att använda då författarna ville beskriva erfarenheter. När analysen 

genomfördes så innebar det att författarna var för sig läste igenom transkriberingarna för att sedan 

gemensamt dela in dem i domäner som kunde kopplas till studiens syfte. Därefter arbetade 

författarna enskilt med att plocka ut meningsbärande enheter, det vill säga specifika meningar som 

hade en relevans för studien. Dessa kondenserades sedan, vilket innebar att författarna kortade ner 

de meningsbärande enheterna utan att förvränga betydelsen i dem. De kondenserade delarna gavs 

koder som representerade meningsenheterna. Efter kodningen diskuterade författarna gemensamt 

vad de kommit fram till. De jämförde likheter och skillnader och diskuterade tills de var överens om 

slutprodukten. Därefter sammanfördes alla koder med liknande innehåll för att på så sätt kunna 

placera dessa under preliminära kategorier. Dessa omplacerades tills författarna fick en strukturerad 

helhet av resultat. Analysen resulterade i fyra huvudkategorier med totalt tre underkategorier (se 

bilaga 5). 

 

Etiska överväganden 

Då en forskningsstudie genomförs så är det viktigt att Helsingforsdeklarationen (2008) följs för att 

upprätthålla de etiska krav som finns. Först och främst är det viktigt att forskaren ger deltagarna 

tydlig information om studiens syfte och varför forskningen är relevant. För att veta att informanten 

har förstått informationen ska denne skriva på ett samtycke till att vara delaktig i studien. Det är då 

viktigt att forskaren informerar om att personen när den så önskar får dra sig ur studien. I 

Helsingforsdeklarationen står det även att det material som forskaren samlar in ska behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att informantens identitet ej ska kunna röjas. Det insamlade materialet 

får då endast användas i forskningssyfte (ibid.). Författarna till denna studie har följt detta genom 

att informera om rätten att dra sig ur studien, att intervjuerna spelas in, att deras uppgifter behandlas 

konfidentiellt samt att materialet från intervjuerna förstörs vid avslutad studie. Informationen gavs 

både skriftligt genom ett informationsbrev (se bilaga 1) samt muntligt vid intervjutillfället. Innan 

intervjun genomfördes så fick informanterna skriva på ett samtycke (se bilaga 2).  

 



7 

 

Utöver att följa de riktlinjer som Helsingforsdeklarationen har satt upp så genomfördes även en 

etisk egengranskning av studien. Detta innebar att författarna tillsammans med handledaren fyllde i 

en blankett från Etikkommittén Sydost för att på så sätt utröna om studien var etiskt försvarbar 

(bilaga 4).  

 

Vid intervjuer finns det en risk att känslor rivs upp till ytan, vilket författarna till denna studie hade i 

åtanke. Informanterna fick därför både skriftlig och muntlig information om att författarna vid 

behov kunde hjälpa dem att få kontakt med en kurator (se bilaga 1). Samtidigt tror författarna att det 

kan upplevas positivt att delta i studien då informanterna ges möjlighet att ventilera sina tankar och 

känslor kring ämnet.  

 

 

RESULTAT 

 
Utifrån intervjuerna framkom fyra olika huvudkategorier, med totalt tre olika underkategorier. 

Huvudkategorierna är; Kunskap som en del i patientsäkerheten, Bemötandets betydelse för 

patientdelaktigheten, Delaktighetens betydelse i vården och Informationens betydelse för 

delaktighet. Dessa kategorier beskriver vad patientsäkerhet och delaktighet är för informanterna, 

samt vad delaktighet innebär för en säkrare vård. I resultatet kommer begreppet vården användas ett 

flertal gånger. Detta begrepp speglar enligt författarna vårdpersonalen och hela vårdorganisationen. 

 

Kunskap som en del i patientsäkerheten 

En del av patientsäkerheten var för informanterna att få rätt vård, att den var vetenskapligt beprövad 

och att de fick rätt läkemedel vid rätt tidpunkt. Rätt vård innebar en garanti från sjukvården att de 

blev omhändertagna på ett korrekt sätt och att de inte ådrog sig vårdrelaterade skador. Vidare så 

beskrevs det att rätt vård kunde upprätthållas om vården var vetenskapligt beprövad och byggde på 

erfarenhet och kunskap. Det var viktigt att som patient inte utsättas för onödiga risker under 

vårdtiden, till exempel multiresistenta bakterier. Detta kunde enligt informanterna undvikas om 

vården var vetenskapligt beprövad. En del av informanterna uttryckte även att det var viktigt för en 

säker vård att de mediciner de fick skulle vara rätt sort, i rätt dos samt vid rätt tidpunkt på dygnet. I 

detta sammanhang var det även viktigt att de läkemedel som togs i hemmet också gavs under 

vårdtiden. En av informanterna beskrev hur vårdpersonalen glömde bort att tillsätta antibiotika i 

droppet, vilket resulterade i att patientens antibiotikabehandling som denne följt i hemmet blev 

oavslutad.  

 

Jag sa till personalen där att jag behöver antibiotika ...//... hade det hemma på grund av en 

infektion ...//... hon sa att de skulle lägga det i droppet och jag frågade sen personalen om 

det var antibiotika i droppet de sa nej ...//... de hade missat det och ingen gjorde något. 

 

För att förebygga misstag och vårdskador var det viktigt att vårdpersonalen var ajour med 

patientens journal. Att personalen hade läst journalen gav också informanterna en känsla av att de 

visste vem informanten var, vilket var uppskattat: "Även om dom aldrig har träffat mig så ska man 

ändå känna att dom nästan känner igen mig". Några informanter beskrev att de kände sig mer 

trygga om personalen visade sig vara kunnig inom sin profession. För en informant var det även 

viktigt att all vårdpersonal förmedlade samma kunskap till patienten, så att denne kände sig trygg i 

det som blev sagt. 

 

Så sa dom yngre barnskötarna på BB då en sak ...//... dom äldre sa en helt annan sak och 

sen så hade jag läst i böcker också ...//...  så stämde ju inte det så jag blev ju helt förvirrad 

...//... jag visste inte vad jag skulle göra när dom bara sa olika saker.  
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En av informanterna tog upp att det var viktigt att personalen inte låtsades ha kunskap som de 

egentligen inte hade. Istället upplevdes det viktigare att patienten gjordes delaktig i processen 

genom att personalen berättade när osäkerhet uppstod: ”Man känner att personen som jag pratar 

med nu vet vad den gör ...//...  om den känner sig osäker att den då kanske säger det”. 

Informanterna kände sig säkrare om vårdpersonalen delade med dig av sina kunskaper inom ett 

område, dels över att själv få informationen men också för att kravet på personalens kunskap ökade. 

En informant beskrev detta som att när vårdpersonalen ska informera patienten om något, så tvingas 

denne till att reflektera över sina kunskaper på området. Genom att exempelvis berätta om ett 

läkemedel för patienten, hur det verkar och vad det ger för biverkningar, trodde informanten att 

vårdpersonalen vid osäkerhet var tvungna att läsa på. Detta kunde enligt informanten ge en säkrare 

vård då personalens kunskap successivt ökade. 

 

Informanterna uttryckte att delaktighet inom sin egen vård ofta var bra, men att det också kunde ge 

en känsla av att personalen saknade kompetens nog för att ta ett beslut. Istället uppmanade de 

patienterna till att själva ta ett beslut, varpå informanterna upplevde att personalen la hela ansvaret 

på dem. 

 

Bemötandets betydelse för patientdelaktigheten 
En aspekt som en del av informanterna tog upp var hur viktigt bemötandet var för dem i vården och 

hur detta kunde ha betydelse för deras delaktighet och trygghet. Ett bra bemötande beskrevs som att 

informanten fick uppmärksamhet av vårdpersonalen, att denne kunde känna sig trygg i vård-

sammanhanget samt att vårdpersonalen var ärlig gentemot patienten: "Vad som får mig å känna mig 

trygg ehm bemötandet från all personal". En av informanterna beskrev att det även var viktigt att 

personalen tog ansvar för denne och dennes välbefinnande, att de brydde sig om patienten och inte 

bara skickade vidare patienten. 

 

Ett dåligt bemötande däremot upplevdes av informanterna om de inte fick gehör av personalen. En 

av informanterna upplevde sig bli bemött på ett negativt sätt då denne ställde frågor och ifrågasatte 

vården: "Ställer man en fråga eller ifrågasätter någonting så blir man så otrevligt bemött av 

sjuksköterskan där jag kände att herregud snart tillkallar hon vakten". Vårdpersonalen saknade ofta 

en helhetsbild av vem patienten var som enskild individ. Detta ledde till att patienten många gånger 

kände sig placerad i en mall som denne skulle passa in i. 

 

Sa att jag mådde psykiskt dåligt av det ...//...  ja fast att dessa patienter brukar vara glada 

och jag kan inte sjukskriva dig för att du mår dåligt för vi sjukskriver inte för XX när man 

jobbar som du gör. 

 

Om bemötandet i vården var dåligt kände sig informanterna misstrodda och förminskade. En av 

informanterna kände sig klassad som hypokondriker då vårdpersonalen inte tog det som denne sa på 

allvar. I vissa fall kunde dåligt bemötande leda till att informanterna avstod från att söka vård, något 

som kunde försena diagnoser och därmed öka risken för komplikationer. Känslan av att bli 

ifrågasatt av vården gjorde inte bara att informanterna drog sig från att söka vård, det ledde även till 

att de drog sig för att ställa frågor och att de inte vågade berätta om sina problem. Detta kunde leda 

till en mindre säker vård för informanterna då de inte vågade eller fick chansen att vara delaktiga. 

Informanterna drog sig också från att ställa frågor när vårdpersonalen var stressad. Tid i mötet med 

patienten var därför en viktig del i patientsäkerheten enligt informanterna. Dels för att risken fanns 

att informationen inte kom fram och även att det inte fanns tid för att ställa några frågor. Det kunde 

gå så pass långt att de undvek att be om smärtstillande, även vid enorm smärta, för att inte störa den 

stressade personalen: ”Tid ehm tycker jag att man ska ge för att man ska känna att man är 

delaktig”.  

  

En viktig del av patientsäkerheten och bemötandet var enligt informanterna sekretess. Det var 
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viktigt för informanterna att sekretessen upprätthölls för att de skulle känna sig säkra inom vården 

samt att de kunde lita på att den information de delade med sig av stannade i rummet. Detta skapade 

en trygghet och en känsla av att bli respektfullt bemött av vårdpersonalen: "Om det är något lite 

känsligt ...//...  att man litar på att det inte läcker ut till deras kollegor eller så utan att det att dom 

värnar om min integritet".  

 

 

Delaktighetens betydelse i vården 

Att bli sedd och hörd samt att bli tagen på allvar var viktigt för att informanterna skulle känna sig 

trygga och delaktiga i vården. Delaktighet innebar för informanterna att vårdpersonalen och 

patienterna arbetade tillsammans och att de fick vara med och bestämma över hur deras vård skulle 

se ut. En av informanterna berättade om ett tillfälle då hon fick vara delaktig i sin vård, vilket hon 

uppskattade.  

 

Dom ställde olika frågor för att sen skulle de ha teammöte och sen träffades man efter det 

teammötet då och så eehm gjorde dom en bedömning av vad den tyckte jag kunde behöva 

sen fick jag säga min bedömning av vad jag tyckte då så där kunde jag ju påverka ganska 

mycket. 

 

Känslan av delaktighet ökade när informanterna själva fick bestämma vilka som skulle informeras 

och vilka som inte fick ges information om att de var inneliggande. Känslan av delaktighet kunde 

också öka om de fick vara med och ha en åsikt om vilket rum de skulle tilldelas. Ett exempel var då 

en av informanterna fick ett migränanfall under sin vårdtid. Denne låg då i en större sal med flera 

medpatienter och deras anhöriga. Informanten efterfrågade ett lugnare rum då ljud och ljus gjorde 

migränen värre, men det tog flera timmar innan personalen kunde hjälpa informanten. Detta 

skapade ett onödigt lidande för informanten: "Och sen så när man frågade om man kan få ett 

mindre rum eller få va för sig själv lite då har man inte så mycket att säga till om då är 

delaktigheten liten kan man säga".  

 

Många av informanterna tog upp att det var viktigt att känna sig sedd och hörd, vilket ingav dem en 

känsla av trygghet. För att informanterna skulle känna sig sedda och hörda var det viktigt att 

personalen ställde frågor och lyssnade på dem och att de samtidigt tog dem på allvar och gav gehör 

för det som sagts: "Trygghet är när dom lyssnar på vad jag säger ...//... får gehör för det jag säger 

...//... viktigt att inte bli avfärdad". Det uppskattades också om vårdpersonalen kontinuerligt frågade 

informanterna om deras välbefinnande. När informanterna blev sedda och hörda så blev de även 

delaktiga i sin vård. Det var också viktigt för informanterna att vårdpersonalen inte pratade över 

huvudet på dem då detta ledde till att de kände sig objektifierade.  

 

Betydelsen av att bli tagen på allvar  

Det var viktigt för delaktigheten att vårdpersonalen lyssnade på informanternas synpunkter och tog 

dem på allvar. De kunde ha kunskap som vårdpersonalen inte hade, därav måste även deras 

information behandlas med respekt. Det kunde exempelvis vara att själv få bestämma när smärt-

stillande läkemedel skulle tas, så att detta endast togs då informanten upplevde det nödvändigt. 

Även att få bestämma vilket slags läkemedel som skulle tas kunde öka patientsäkerheten då 

informanterna många gånger hade kunskap om vad som tidigare hade fungerat. En av dem berättade 

om ett tillfälle då läkaren tog ett beslut om att informanten skulle testa en medicin som denne redan 

testat innan och då inte upplevde fungera på ett bra sätt. Trots detta lyssnade läkaren inte och 

informanten fick inte alls någon roll i beslutet. En annan informant uttryckte att om personalen inte 

lyssnade på patienten så fanns det en risk att information missades: "Kan inte bara gå in och köra 

över någon människa utan man måste ändå lyssna annars kan man missa något".  

 

Genom att lyssna kunde vården få en bild av det patienten ville visa, se det patienten ville att de 
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skulle se. Blev patienten inte tagen på allvar så fanns det en risk att information missades, vilket 

enligt informanterna äventyrade patientsäkerheten. Det kunde då uppstå ett onödigt lidande för 

informanten, både fysiskt och psykiskt. Det fysiska lidandet uppstod då de inte fick den medicin, 

exempelvis den smärtlindring som behövdes, eller att diagnosen blev fördröjd för att under-

sökningar inte genomfördes. Dessutom fanns det en risk för skador och komplikationer som hade 

varit möjliga att undvika. Utöver detta kände sig informanten kränkt, vilket i sig skapade ett 

psykiskt lidande: "Känner sig då kränkt eller ja inte tagen på allvar och då blir det ju bara mer 

lidande för en”. Den fördröjda behandlingen och de följande komplikationerna upplevdes minska 

både kvaliteten på vården och patienternas säkerhet, genom att äventyra deras liv och deras 

välmående. Ett exempel på detta var en informant som berättade att det tog elva år för läkarna att 

ställa en diagnos och att detta ledde till onödigt lidande. 

 

Då elva år senare då liksom kom jag till en läkare som liksom tar mig mer på allvar ...//... 

jag blev så himla chockad också att jag fick diagnos ...//... man hade ju kunnat underlätta 

mitt liv och min hälsa mycket bättre om man hade lyssnat från början.  

 

Om vårdpersonalen inte tog informanterna på allvar skapades en misstro gentemot vården och som 

patient var man rädd för att inte få rätt vård. Istället för att utreda det bakomliggande problemet 

upplevdes det som att vården förminskade informantens problem genom att med läkemedel endast 

döva för stunden. Då informanterna inte togs på allvar fick de kämpa för att bli hörda och få den 

hjälp som behövdes: ”Bara döva för stunden ...//... det hänger på också att vi ska ju kunna säga 

ifrån ...//... att man måste vara frisk för att vara sjuk och det är man inte alltid”. 

 

Patientens kunskap och kompetens 

Informanterna berättade att de ibland kunde ha mer kompetens än sjuksköterskan, även om detta 

inte innebar att de helt skulle låta bli att lyssna på vårdpersonalens åsikt. Att lyssna på patienten 

handlade också om att ta tillvara deras kunskap om tidigare behandlingar och hur dessa hade hjälpt 

dem som patienter. Informanterna uttryckte att de ofta hade kunskap om vad som brukade fungera 

bra eller dåligt, varför det var viktigt att de fick vara del i beslutet om sin behandling för att inte 

behandlingen skulle vara helt bortkastad. Den egna kunskapen kunde fungera som en försiktighets-

åtgärd enligt en av informanterna. Som patient litade denne på personalen och ville gärna ha deras 

råd, men då misstag begicks kunde informantens egen kunskap förhindra att livshotande 

komplikationer uppstod. 

 

Hade de två slangarna separerat så det aktiva suget hade upphört ...//... hade ändå viss vana 

så jag täpper till hålet och sätter fast slangen igen ...//... ja det är väl främst att om slangen 

släpper ska man inte andas in ...//... det har jag lärt mig.  

 

Till stor del tyckte informanterna att delaktighet var viktigt inom vården då vårdpersonalen tog 

hänsyn till deras kunskaper, men en del uttryckte också att det istället kunde bli för mycket. I vissa 

situationer kunde de få för mycket ansvar eller för stor makt i beslutstagandet i relation till sin 

kunskap: ”Nej men för mycket makt då för ehm ja att fatta så svåra beslut som jag inte har 

kompetens för att fatta”. 

 

Informationens betydelse för delaktighet 

För att kunna vara delaktig i vården och på så sätt öka patientsäkerheten tyckte informanterna att det 

var viktigt att de fick information. Informationen skulle vara anpassad efter dem som individer, så 

att den blev lätt att förstå. En informant tyckte att det var svårt att ta till sig informationen i vissa 

situationer, men då kunde förståelse säkras genom att personalen dubbelkollade med patienten så att 

denne verkligen hade förstått det som sagts: ”Delaktighet för mig är att bli informerad och förstå 

vad sjuksköterskan och läkaren pratar om". 
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Det var viktigt för informanterna att vårdpersonalen informerade om varför en behandling var viktig 

för dem. När den information som gavs om informantens behandling inte var tillräcklig, så valde en 

del av informanterna att istället söka efter informationen på egen hand. En informant berättade hur 

viktigt det var för denne att den information informanten hade sökt fram blev anammat av 

vårdpersonalen. Det var då viktigt att vårdpersonalen förklarade varför det inte kunde vara den 

föreslagna sjukdomen och varför ett test eller ett prov inte kunde genomföras. Många av 

informanterna kände också ett behov av att veta vad nästa steg i processen var, därmed ville de till 

exempel ha information om varför vården dröjde: "Att jag får veta liksom ...//... om jag ska skickas 

vidare ...//... vad dom ska göra helt enkelt att dom berättar ...//... om dom ska göra nånting och 

varför".  

 

Det var viktigt för informanterna att personalen lät informationen sjunka in hos dem innan de 

förväntades ta några beslut. I annat fall kände de sig snarare tvingade till ett beslut än delaktiga i 

planeringen av sin vård. Om informationen inte fick sjunka in så fanns det ingen möjlighet till 

reflektion för informanten, vilket gjorde det svårt för denne att ställa alla de frågor som egentligen 

behövde ställas. Resultatet blev att informanten istället gick hem med fler frågor än svar, vilket 

skapade ett lidande. Tid för reflektion var även viktigt då informanten fick en oväntad diagnos, 

eftersom att det kunde upplevas väldigt chockartat. En informant berättade att i samma stund som 

diagnosen meddelades skulle denne svara på hur de skulle gå vidare i behandlingen. Detta kände 

informanten sig inte mogen för då denne inte hade hunnit smälta beskedet än.  

 

Jag fick en diagnos som blev väldigt chockartat ...//... jag ville inte alls kännas vid det ...//... 

det var väldigt mycket vad tycker du vad vill du ...//... jag var inte alls mogen för det ...//... 

man har liksom inte sett vart är den här personen just nu. 

 

Genom att få information tror majoriteten av informanterna att deras följsamhet till själva 

behandlingen kom att öka, då de förstod varför en viss behandling skulle genomföras. Utan 

förståelse fanns det risk att som patient välja att avstå från exempelvis en viss medicin. Men då en 

förklaring gavs till varför medicinen skulle tas kunde informanten få en förståelse för varför det var 

viktigt med behandlingen. På detta sätt kunde vården enligt informanterna bli mer säker, då de fick 

vara delaktiga i varför en behandling var viktig: ”Information är oerhört viktigt för patientsäkerhet 

så man förstår vad det är man ehm man har och vad som kan hända om man inte följer 

instruktionen och annat”. Om informationsflödet mellan vårdpersonalen och informanterna 

däremot brast så kunde ett vårdlidande uppstå. Ett exempel var när vårdpersonalen inte hade 

berättat för informanten att de vid en undersökning hittade ett bifynd. Detta fick informanten först 

veta ett antal veckor senare i form av en kallelse till den berörda kliniken: "Vad är detta har dom 

skrivit fel nu ...//... då skulle jag in och undersöka ...//... och då kände jag jaha brukar man inte säga 

det till människor innan man skickar ut en tid".  

 

Det var också viktigt att informanterna blev informerade då misstag begicks utav vårdpersonalen. 

Detta var viktigt för att de skulle känna sig delaktiga och förstå om deras säkerhet hade äventyrats. 

En informant berättade om ett tillfälle då denne skulle få dropp, men någonting gick fel. Det hela 

resulterade i att droppet hamnade under huden i armen, varpå informanten påkallade vård-

personalen. När personalen kom in till informanten berättade de inte ifall misstaget var skadligt 

eller inte, utan de plockade bort nålen och gick därifrån. Informanten kände sig då rädd och orolig 

för vad som skulle hända, något som hade kunnat undvikas om informanten hade fått information. 

 

Droppet hamnade fel du vet under huden ...//... hon som var där då sa bara ojdå sen drog 

hon ut nålen och gick ...//... gav ingen förklaring eller ursäkt ...//... då blev jag rädd ...//... de 

förklarade aldrig om det var skadligt eller inte ...//... jag kände mig negligerad.  
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Information om vad som skrivs i journalen 

Något som vissa av informanterna upplevde att vårdpersonalen ofta glömde bort vad gällde 

patientens delaktighet, var information angående vad som skrevs i journalen. Personalen skrev i 

journalen under mötet med patienten, men informanterna upplevde att de inte var delaktiga och inte 

hade en aning om vad som skrevs om dem. Om de fick veta vad som stod och vad som 

dokumenterades om dem så upplevde de en trygghet i denna information. Att vara delaktig i vad 

som skrevs i journalen kunde också enligt informanterna förbättra patientsäkerheten. Dels så 

skapade det en trygghet att veta vad som stod, men det var också ett skydd mot feltolkningar och 

felaktig information då informanten fick möjlighet att påverka det som skrevs genom sin synvinkel. 

En informant berättade att denne varit med om att ha beställt hem kopior av sin journal. Då 

informanten läste dessa journalkopior så var mycket av det som skrevs feltolkningar av det som 

informanten hade sagt: ”Skickade jag efter mina kopior ...//... man ser ju hur fel de fattar ibland 

alltså vissa grejer har dom skrivit helt tokigt”. 

 

 

DISKUSSION 

 
Resultatet visar att delaktighet kan ha en positiv betydelse för patientsäkerheten. Dels kan 

vårdpersonalens kunskap förbättras genom att informanterna görs delaktiga och informeras om 

behandlingen, detta eftersom att kravet på vårdpersonalens kunskap ökar. Genom ett bra bemötande 

görs patienten delaktig, denne vågar ställa frågor och berätta om sig själv, vilket minskar risken för 

att viktig information inte kommer fram. Dessutom ger ett bra bemötande en känsla av trygghet 

enligt informanterna och onödigt lidande kan därmed undvikas. Informanterna beskriver också att 

delaktighet innebär att lyssna på patienten samt att ta tillvara dennes kunskap och kompetens, vilket 

minskar risken för vårdrelaterade skador. För att patienten ska vara följsam till behandlingen är det 

viktigt med information som patienten förstår. Information är även viktigt för att informanterna ska 

känna sig trygga och för att undvika vårdlidande. 

 

Metoddiskussion 

Till en början tänkte författarna göra en litteraturstudie, men efter att ha sökt efter artiklar till 

studien visade det sig att det fanns lite kvalitativ forskning gjord ur patienternas synvinkel. Därför 

valdes istället att göra en intervjustudie, då författarna vill ha just patienternas perspektiv på 

området. Kvalitativa studiers mål är just att skapa en förståelse för patientens upplevelse (Segesten, 

2006). Detta upplever författarna bäst görs genom intervjuer, då de ger förstahands-information om 

just patientens subjektiva beskrivning samt att författarna ges möjlighet att ställa följdfrågor. Därför 

anses intervjuerna vara en styrka i denna studie. Hade en litteraturstudie genomförts så hade risken 

funnits att författarna till artiklarna feltolkat materialet. Enligt Bell (2006) kan dessutom sättet 

artikelförfattarna utformar sin text på leda till en specifik tolkning hos läsaren, vilket kan ge en 

förvrängd bild av resultatet. Enligt Friberg (2006) finns också risken att ett selektivt urval av artiklar 

görs vid en litteraturstudie, för att dessa så bra som möjligt ska passa författarnas åsikter. Detta är en 

nackdel med litteraturstudier som författarna inte ser i intervjustudier, där informanterna berättar 

utifrån sina upplevelser. 

 

Först var intervjuguiden utformad med fler och mindre öppna frågor, men för att få mer djup i 

intervjun och för att försäkra sig om att frågorna inte blev för ledande, ändrades frågorna innan 

intervjuerna genomfördes till tre öppna frågor. Öppna frågor anses ge mer trovärdighet till resultatet 

då det ger möjlighet för informanten att välja fokus på vad den vill ta upp (Bell, 2006). Det visade 

sig dock att intervjuerna var svåra att genomföra en intervju med öppna frågor då författarna inte 

har någon tidigare erfarenheter av denna intervjumetod. En del av materialet fick därför sållas bort 

under analysen då det inte var relevant för studiens syfte. Det material som har använts i studien 

anses ändå vara tillräckligt fylligt för att svara an mot syftet. 
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Författarna har ingen tidigare relation till informanterna, vilket är positivt då risken att informanten 

känner att denne måste svara rätt på en fråga eventuellt ökar vid personliga relationer. Endast två av 

de sex deltagarna i studien var män, då det inte var fler män som visade intresse för att delta i 

studien. Åldrarna på informanterna som deltog i studien var spridda mellan 22-47 år. Enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) bör både män och kvinnor delta, samt att åldrarna ska 

vara spridda, för att så mycket olika erfarenheter som möjligt ska kunna beskrivas. Författarna till 

denna studie tror att det faktum att endast två män deltog kan påverka hur överförbart resultatet är, 

dock är kvalitativa studier inte ute efter att generalisera sina resultat utan de strävar istället efter att 

beskriva personers individuella upplevelser. Författarna valde att hålla sig till informanter mellan 

20-50 år, eftersom att de tror att en större spridning på åldrar skulle ge en för stor spridning av 

resultatet. Detta då synen på vården som en auktoritet har förändrats genom åren vilket skulle leda 

till ett för brett resultat. Trots en viss spridning mellan åldrar samt att endast två av informanterna 

var män är materialet från intervjuerna likvärdigt, vilket gör att författarna tror att de skulle ha fått 

ett likvärdigt resultat även med andra informanter eller om fler män deltagit i studien. 

 

Risken med att låta informanterna ta eget initiativ och kontakta författarna är att det kan resultera i 

informanter som är missnöjda med vården. Denna risk hade till exempel inte uppstått om författarna 

slumpmässigt hade valt ut personer att intervjua. Dock så visade det sig att känslorna för vården var 

väldigt varierande då en del var nöjda och en del var missnöjda.  

 

Frågorna testades med en pilotintervju, vilket stärker kvaliteten på frågorna och därmed 

tillförlitligheten i studien (Polit & Beck, 2011). I detta fall höll pilotintervjun en god kvalitet och 

kunde därför användas som en del i resultatet. Informanten i pilotintervjun fick ta del av samma 

information som de övriga informanterna och fick även skriva på ett samtycke. Information gavs 

också om att intervjun kunde komma att användas i studien. Inkluderat pilotintervjun har sju 

intervjuer genomförts, men då en av dem höll låg kvalitet då den var för kort valde författarna att 

helt exkludera denna intervju från arbetet. Ingen ny intervju genomfördes för att kompensera detta 

bortfall, då det material som samlades in under de sex andra intervjuerna ändå anses vara 

tillräckligt. 

 

Informanterna fick själva bestämma var intervjun skulle genomföras, för att de skulle känna sig så 

trygga som möjligt under intervjutillfället. Endast en författare och en informant deltog vid varje 

intervjutillfälle, därför kan vissa skillnader i intervjuteknik ha förekommit mellan de olika 

intervjuerna. Dock så anser författarna att det är viktigare att informanten känner sig bekväm i 

situationen för att få ett djup i intervjun. Detta val anses inte ha påverkat studiens trovärdighet. 

Intervjuerna spelades in med bandspelare, vilket möjliggjorde en ordagrann transkribering. Detta 

innebär att författarna under intervjun kan fokusera helt på informanten, samtidigt som 

transkriberingen ger en korrekt helhet av informantens upplevelser. Om författarna istället valt att 

anteckna under intervjun skulle detta inte bara vara ett störningsmoment för författarens 

koncentration, utan även helheten av informantens upplevelse skulle gå förlorad. Nackdelen med 

bandinspelning var att bandet under två av intervjuerna tog slut, vilket ledde till ett avbrott som till 

viss del störde flytet i intervjuerna. Detta är dock ingenting som har någon större påverkan på 

intervjuernas kvalitet, då samtalsämnet snabbt kunde plockas upp igen och intervjun kunde 

fortsätta. 

 

Dataanalysen genomfördes med Lundmans och Hällgren Graneheims kvalitativa manifesta 

innehållsanalys, vilket är lämpligt då författarna valt att beskriva upplevelser och inte gå för djupt in 

i tolkningen. Detta eftersom en manifest analys innebär att författaren endast tittar på det uppenbara 

i intervjutexten, istället för att även tolka det dolda budskapet (Dahlborg Lyckhage, 2006a). Analys-

metoden ger därför ett resultat som svarar an på syftet, vilket var att just beskriva patienternas 

upplevelser. Författarna valde att dela upp vissa delar av analysen för att sedan jämföra dessa, vilket 
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ökar tillförlitligheten då två författare har möjlighet att diskutera och reflektera över varandras 

tolkningar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Det hela ledde till att resultatet färgades så lite 

som möjligt av författarnas förförståelse, vilket hade kunnat ge ett förvrängt och felaktigt resultat. 

Enligt Bell (2006) så ökar risken för tolkning och felvridning av resultatet om det endast är en 

författare i studien, vilket kan förebyggas om flera personer analyserar materialet. 

 

Citaten som används stärker resultatets trovärdighet genom att visa att författarna inte har förvrängt 

svaren. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) gör citat att läsaren själv får en möjlighet 

att bedöma författarnas analys och ifall dessa kan anses korrekta, vilket ökar tillförlitligheten i 

resultatet. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie visar att informanterna beskriver patientsäkerhet som att få vård som 

bygger på vetenskap och som inte leder till vårdskador eller infektioner. För detta krävs det att 

vårdpersonalen kommunicerar med varandra samt att de har kunskap om patienten och den vård 

som ges. Detta stämmer delvis överens med studien som Schwappach (2008) har genomfört.  

Där definierar deltagarna patientsäkerhet som bristande handhygien, allergiska reaktioner mot 

läkemedel, bristande dokumentation samt infektioner. I en annan studie gjord av Vaismoradi, 

Salsali, Turunen och Bondas (2011) så var det viktigt för deltagarna att rätt medicin ges på rätt tid. 

Utöver detta så ses patientsäkerhet som att vårdpersonalen bryr sig om patientens välbefinnande och 

att det finns en vårdrelation mellan personalen och patienten. Denna vårdrelation ger en känsla av 

att som patient få rätt vård (ibid.). Detta tar även Dahlberg och Segesten (2010) upp då vård-

relationen definieras som att vårdpersonalen har fokus på patientens välbefinnande. Denna 

vårdrelation ska vara vårdande för patienten och inte skapas för att ge vårdpersonalen någon egen 

personlig vinning (ibid.). I resultatet av denna studie framgår det att informanterna ser patient-

säkerhet som en kombination av att vårdskador inte uppstår samt att som patient inte utsättas för 

onödigt psykiskt lidande. Detta psykiska lidande kan definieras som ett vårdlidande, vilket enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) är ett lidande orsakat av vården. Vårdlidandet kan uppstå då 

patienten inte känner sig trygg samt att den inte har någon möjlighet att påverka sin vård. Detta 

visar vikten av ett bra bemötande för att en bra vårdrelation ska kunna ske, vilket i sin tur ger ett 

minskat vårdlidande.  

 

Resultatet visar att det inom patientsäkerhet är viktigt att sekretessen upprätthålls för att 

informanterna ska känna sig trygga. Med detta menar informanterna att det är viktigt att den 

information de delar med sig av ska stanna i rummet. De känner sig inte trygga om risken finns att 

medpatienter hör information som är känslig. Detta är något som Jenkins, Merz och Sankar (2005) 

tar upp i sin studie då deras undersökning har visat att sekretess är en viktig del i strävan efter 

trygghet i vårdrelationen. Deras undersökning visar dessutom att om sekretessen upprätthålls så 

ökar troligheten att patienter söker vård igen. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att trygghet 

påverkas av yttre faktorer, så som känslan av kontroll och tillit till personer i ens omgivning. Att 

känna förtroende för vårdpersonalen kan därför öka patientens känsla av trygghet inom vården. 

Detta stämmer överens med föreliggande studies resultat som visar att ett bra bemötande gör att 

informanterna vågar söka vård igen, men att om bemötandet brister minskar förtroendet för vården. 

 

Föreliggande studie visar att delaktighet i vården innebär att vårdpersonalen och patienten arbetar 

tillsammans. Känslan av att vara delaktig påverkas av personalens bemötande och att som patient 

bli tagen på allvar. I och med denna typ av delaktighet ökar också patientsäkerheten, eftersom 

risken för fördröjd vård minskar om personalen lyssnar på patienten. Att bli sedd och hörd ökar 

också informanternas känsla av trygghet. Detta stämmer överens med studien gjord av Vaismoradi 

et al., (2011), där patienterna känner sig säkrare om sjuksköterskorna bryr sig om deras oro, tror på 

dem och värdesätter det patienterna säger. Enligt Larsson, Sahlsten, Segesten och Plos (2011) är det 

ett hinder för delaktighet att personalen inte lyssnar på eller uppmärksammar patienten. 
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Sjukvårdspersonalen har en inställning där de tror sig veta bäst och denna inställning leder till att de 

inte lyssnar på patienten, vilket gör att patienten inte kan vara delaktig i besluten om sin vård (ibid.). 

Att på detta sätt inte vara delaktig som patient skulle enligt denna studies resultat minska säkerheten 

inom vården. Detta eftersom patienten är den som vet mest om sig själv och vilka tidigare 

behandlingar som har fungerat. Att inte bli tagen på allvar leder till att informanterna upplever ett 

onödigt lidande, dels genom den kränkning det innebär men även det fysiska lidande de får utstå. 

Kränkningen gör att informanterna drar sig för att söka vård och en del känner sig klassade som 

hypokondriker.  

 

Resultatet visar att en viktig del i bemötandet är att informanterna många gånger känner sig 

objektifierade. Istället för att bli bemötta som individer räknas de in som en i mängden då de ska 

tillhöra en viss mall som sjukvården har satt upp. Objektifiering förekom då vårdpersonalen ofta 

pratar över huvudet på dem. Motsatsen till objektifiering tar Larsson et al., (2011) upp då 

objektifiering kan undvikas om vårdpersonalen sätter sig in i patientens livsvärld. Detta genom att 

vara öppen mot individen genom att se hela personen och inte endast sjukdomen. Om vården inte är 

individanpassad så minskar patienternas delaktighet (ibid.). Ett tydligt exempel på hur vård-

personalen negligerar patientens livsvärld är hur en informant i denna studie beskrev att denne 

mådde psykiskt dåligt över sitt sjukdomsbesked och att denne ville bli sjukskriven ett tag. Detta 

satte sig läkaren emot då det inte tillhörde mallen att patienter med just den sjukdomen mådde 

psykiskt dåligt. Som Larsson et al., (2011) beskriver så ledde detta bemötande inte endast till att 

patienten kände sig objektifierad, utan det minskade också patientens delaktighet i sin vård. 

Objektifieringen leder också till en brist i patientsäkerheten eftersom att den leder till ett 

vårdlidande. 

 

Stressad vårdpersonal minskar patienternas möjlighet att vara delaktiga i sin vård då informanterna 

drar sig för att ställa frågor och be om hjälp. Det är därför viktigt att personalen har tid i mötet med 

patienten för att på så sätt öka patientsäkerheten. Detta bekräftas av Teng, Hsiao och Chou (2010) 

då det framkommer att kvaliteten på vården minskar när vårdpersonalen är stressad. Även 

Ramanujam, Abrahamson och Anderson (2008) visar med sin studie att tidspress hos vård-

personalen påverkar möjligheten för patienten att få en bra vård vilket leder till en minskad 

patientsäkerhet. Dahlberg och Segesten (2010) anser dessutom att en pressad arbetssituation gör det 

svårt för vårdaren att sätta sig in i patientens livsvärld och därmed skapa en vårdande relation.  

 

Resultat i denna studie visar att information är en väldigt viktig del i patientsäkerheten och 

delaktigheten. Utan information om sitt sjukdomstillstånd har informanten ingen möjlighet att fatta 

ett beslut och följsamheten till behandlingen kan påverkas. Det är också viktigt för informanterna 

att de kontinuerligt får information om vad som händer och vad som är nästa steg i deras vård. I en 

tidigare studie gjord av Rathert, Brandt och Williams (2011) framkom det att en känsla av trygghet 

uppstår då patienten och vårdpersonalen på ett öppet sätt kan kommunicera om patientens sjuk-

domstillstånd. Detta är dock något som enligt patienterna sällan förekommer då vårdpersonalen ofta 

verkar ovillig till att prata. I samma studie framkom det att när patienten ställer frågor till 

vårdpersonalen angående sin medicinering så var svaren inte tillräckliga, vilket ledde till att 

patienten kände sig otrygg. Patienten visste inte vad denne fick för medicin, om det var samma 

medicin som togs hemma och patienten var även rädd för att personalen skulle blanda ihop 

läkemedelskopparna (ibid.). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) så leder bristen på kunskap och 

kontroll hos patienten till otrygghet i den vårdande relationen. I det här fallet så definieras kontroll 

som att patienten har förståelse för sjukdomen samt för vårdarnas handlande. Resultatet i 

föreliggande intervjustudie visade också att det är viktigt för informanterna att den information de 

får är individanpassad så att de lättare ska förstå. Det är i detta sammanhang viktigt att vård-

personalen låter den information de ger sjunka in så att informanten inte tvingas till ett beslut som 

denne inte är redo att ta. För att ett samtal ska vara vårdande måste det enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) vara öppet och anpassat till patientens livsvärld. De frågor som väcks hos just 



16 

 

denna patient bör besvaras och det gäller därför att vårdpersonalen är följsam till patienten.  I 

studien gjord av Vaismoradi et al., (2011) ges ett exempel på detta då en patient berättar att han och 

hans fru fick beskedet att han kommer att dö inom den närmsta tiden. Detta besked gavs på ett 

väldigt direkt sätt och inte gradvis vilket patienten önskar att det hade gjorts. Patienten beskrev då 

att han förlorade sin känsla av trygghet.  

 

Om misstag begås utav vården så är det viktigt för informanterna att de informeras om detta så att 

de inte behöver känna sig oroliga. I en studie gjord av Schwappach, Hochreutener och Wernli 

(2010) berättar sjuksköterskorna som har deltagit i studien att patienterna redan är medvetna om att 

fel begås av vården. Därför är det viktigt att vårdpersonalen diskuterar misstag med patienten för att 

öka deras känsla av trygghet (ibid.). För att känna sig säker vill informanterna i föreliggande studie 

även bli informerade om det som skrivs i journalen för att inga feltolkningar av det som har sagts 

ska ske. De känner sig mer trygga om de får ta del av den information som dokumenteras. Det är 

även viktigt för informanterna att personalen har kunskap om dem redan från början genom att ha 

läst i journalen. Detta ökar patientsäkerheten genom att personalen har kunskap om allergier och 

liknande. Journalföring är även något som Larsson et al., (2011) beskriver i sin studie. Där tycker 

patienterna att informationen i journalen ofta är bristfällig, vilket vid personalbyte leder till att den 

nya personalen inte har kunskap om patienten och den aktuella vårdplanen. 

 

Resultatet i föreliggande intervjustudie visar att delaktighet i vården inte alltid behöver vara något 

positivt då informanterna i vissa situationer fick ta för mycket ansvar för sin vård. Ibland vill de inte 

ha det ansvaret då de upplever att de inte har kompetens nog för att fatta ett för stort beslut. Detta 

beskriver även Schwappach et al., (2010) då sjuksköterskorna i studien tycker att det är bra att göra 

patienten delaktig i patientsäkerhetsarbetet men att det är viktigt att komma ihåg att vården 

fortfarande har det yttersta ansvaret för patientens fortsatta vård (ibid.). Resultatet i denna studie 

visar dock att patientens förståelse och kunskap kan öka om informationen som ges är anpassad till 

individen och om tid ges för informationen att sjunka in. Därför är det viktigt att inte stressa fram 

ett beslut hos patienten, utan istället gemensamt arbeta för att patienten ska förstå det som sägs och 

få en tillräcklig grund för att kunna vara delaktig i beslut. 

 

Slutsatser 
Författarna har under studiens gång fått en fördjupad förståelse av hur patienter ser på begreppen 

delaktighet och patientsäkerhet samt hur patientens delaktighet kan ha betydelse för patient-

säkerheten. Resultatet i denna studie visar att delaktigheten är viktig för patientsäkerhetsarbetet 

inom vården. Dels kan delaktighet hjälpa till att minska vårdrelaterade skador och dessutom kan det 

minska vårdlidandet, vilket även det är en betydande del i arbetet mot en patientsäker vård. Det är 

därför av stor betydelse att som sjuksköterska göra patienten delaktig i sin vård och på sätt delaktig 

i sin säkerhet. Denna delaktighet kan uppnås genom tvåvägskommunikation då patienten får 

information och bemöts på ett öppet sätt, samt att denne får delge sina kunskaper. Det är dock 

viktigt att komma ihåg att även vårdpersonalens kunskap spelar stor roll, samt att det fortfarande är 

vården som har det största ansvaret i att se till så att patienten får en god och säker vård. 

 

Författarna till denna studie anser att delaktighet är en viktig del av patientsäkerheten. Dels på 

grund av att det kan generera en säkrare vård, men även att delaktigheten kan göra så att patienten 

känner sig tryggare inom vården vilket förebygger vårdlidande. Därför anser författarna att det är 

viktigt med fortsatt forskning ur ett patientperspektiv inom detta område. Detta för att patienten ska 

kunna känna sig trygg när han eller hon söker vård men även för att den vård som ges ska bli så 

optimal och säker som möjligt. Då patienterna görs delaktiga i arbetet mot en säkrare vård ökar 

sannolikheten att vården inom en snar framtid kommer att bli säkrare, vilket är positivt för båda 

parter. Inte endast patienternas situation kommer att förbättras, utan en förändring kommer även att 

gynna samhället i stort då vårdrelaterade skador kräver mycket tid och resurser från vården.  
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I framtiden behövs fortsatt forskning kring vad patientsäkerhet innebär för patienterna och hur de 

upplever att deras delaktighet kan påverka säkerheten. Dessutom behövs forskning om hur 

patienterna tror att vårdpersonalen på bästa sätt kan engagera dem och göra dem till en del av 

arbetet mot en säkrare vård. 
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Bilaga 1 

 

Informationsblad till studien om patientsäkerhet 

 

Vi är två studenter på sjuksköterskeprogrammet på Linnéuniversitetet som ska skriva en  

C-uppsats om patientsäkerhet. Som blivande sjuksköterskor tycker vi att det är intressant att få er 

syn på vad patientsäkerhet är då det i dagens läge finns lite forskning om patienternas syn på det. Vi 

tror därför att denna studie kommer öka vår och andra sjuksköterskors medvetenhet om patienters 

syn på patientsäkerhet och därmed bidra till en säkrare vård. 

 

För att få kunskap om patienters upplevelser av patientsäkerhet i vården vill vi intervjua 5-8 

personer i åldrarna 20- 50 år och som varit i kontakt med vård på vårdcentral, vårdmottagning eller 

vårdavdelning de senaste 5 åren. 

 

Intervjun beräknas ta mellan 30 till 60 minuter. Du får själv bestämma plats för intervjun och 

tidpunkten kommer vi gemensamt överens om. Intervjun kommer att ljudinspelas, dock kommer 

ingen annan än författarna till detta arbete att ha tillgång till inspelningen. Studien är konfidentiell, 

vilket innebär att allt material avidentifieras så att din identitet inte röjs i det redovisade materialet. 

Intervjumaterialet förvaras inlåst och när uppsatsen godkänns kommer det att förstöras. Vi 

garanterar tystnadsplikt.  

 

Vi hoppas att du vill medverka i studien. Deltagandet i är helt frivilligt och du kan när som avbryta 

ditt deltagande utan att behöva ange någon orsak. Om du upplever att intervjun rör upp känslor och 

att du behöver prata med någon efteråt, kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med kurator. 

 

Vid frågor kan du kontakta någon av författarna på nedanstående kontaktuppgifter. 

 

Med vänliga hälsningar 

Emma och Johanna 

 

 

 

Studenter 

Emma Friberg      Johanna Söderström 

Tel: 073-332 93 77     Tel: 073-809 29 67 

Mail: ef222bb@student.lnu.se    Mail: js22tb@student.lnu.se 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Underskrift      Underskrift 

 

 

 

 

Handledare 

Carina Bergman 
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Bilaga 2 

 
Samtycke till deltagande i studien om patientsäkerhet vid kontakt med vården 

 
Jag samtycker härmed till att genom en intervju delta i en studie om patientsäkerhet. Jag är 

införstådd med att intervjun kommer att spelas in samt att materialet kommer förvaras säkert för att 

sedan förstöras vid avslutad studie.  

 

Jag har informerats om att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att uppge anledning, 

att författarna till arbetet har tystnadsplikt samt att det jag säger kommer att behandlas 

konfidentiellt.  

 

 

 

______________________________                ________________________________ 

Underskrift       Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Ort och datum 
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Intervjuguide 

 
Bakgrundsinformation 

 

Man □ Kvinna □    

 

Ålder:_______ 

 

Vårdplats:______________________________ 

 

 

1. Vad tänker du på när du hör ordet patientsäkerhet? 

 

2. Vad tänker du på när du hör ordet delaktighet i vården? 

 

3. Berätta vad du har för tankar om delaktighet inom patientsäkerheten! 

 

 

Är det något mer du vill tillägga?  

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 5 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Kategori Underkategori 

Man känner att personen 

som jag pratar med nu vet 

vad den gör (…) om den 

känner sig osäker att den 

då kanske säger det 

Personalen berättar om 

den känner sig osäker 

Osäker 

personal 

Kunskap som en del i 

patientsäkerheten 

 

 

 

Sa att jag mådde psykiskt 

dåligt av det (...) ja fast att 

dessa patienter brukar 

vara glada och jag kan 

inte sjukskriva dig för att 

du mår dåligt för vi 

sjukskriver inte för XX 

när man jobbar som du 

gör. 

Patienten mådde 

psykiskt dåligt av sin 

sjukdom vilket vården 

inte tog hänsyn till.  

Se individen Bemötandets betydelse för 

patientdelaktigheten 

 

 

 

Dom ställde olika frågor 

för att sen skulle de ha 

teammöte och sen 

träffades man efter det 

teammötet då och så eehm 

gjorde dom en bedömning 

av vad den tyckte jag 

kunde behöva sen fick jag 

säga min bedömning av 

vad jag tyckte då så där 

kunde jag ju påverka 

ganska mycket. 

 

 

Personalen ställde 

frågor och gjorde en 

bedömning av 

informantens behov, 

som sedan jämfördes 

med informantens syn 

på sina egna behov där 

informanten fick 

möjlighet att påverka.   

Få vara 

delaktig  

Delaktighetens betydelse i vården   



 

 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Kategori Underkategori 

Patienten känner sig då 

kränkt eller ja inte tagen 

på allvar och då blir det ju 

bara mer lidande för en 

Informanten känner sig 

kränkt vilket skapar 

lidande 

Kränkning 

skapar 

lidande 

Delaktighetens betydelse i vården Betydelsen att bli tagen på allvar 

Nej men för mycket makt 

då för ehm ja att fatta så 

svåra beslut som jag inte 

har kompetens för att fatta 

Informanten fick för 

mycket makt i relation 

till sin kunskap 

För mycket 

ansvar 

Delaktighetens betydelse i vården Patientens kunskap och kompetens 

Att jag får veta liksom (...) 

om jag ska skickas vidare 

(...) vad dom ska göra helt 

enkelt att dom berättar (...) 

om dom ska göra nånting 

och varför 

Informanten vill ha 

information om vad 

vårdpersonalen ska göra 

och varför 

Information 

om 

kommande 

vård 

Informationens betydelse för 

delaktighet 

 

Skickade jag efter mina 

kopior (…) man ser ju hur 

del de fattar ibland alltså 

vissa grejer har dom 

skrivit helt tokigt 

Informanten läste sin 

journal och såg hur de 

hade missuppfattat det 

som sagts.  

Feltolkning i 

journal 

Informationens betydelse för 

delaktighet 

Information om vad som skrivs i 

journalen 

 

 


