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Sammanfattning 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka på hur sjukvårdare anställda vid Landstinget i 

Östergötland ser på den patientcentrerade vården, särskilt fokus kommer då läggas på patientens 

medverkan in sin egen vård och hur patientsäkerhet påverkas. För att uppnå detta syfte 

intervjuades vårdpersonal på Linköpings universitetssjukhus. Dessa intervjuer transkriberades 

sedan innan de kodades och analyserades enligt Grounded Theory 

I resultat hittades fyra centrala teman; patientens behov, informera och ta del, säkerhet, och 

övervinna hinder. Det framgick också i resultatet att sjukvårdarna ansåg att kommunikation är en 

viktig variabel inom den patientcentrerade vården. I denna uppsats diskuteras även huruvida 

patienterna kan ses som viktiga barriärer mot vårdmisstag och felbehandling. 
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1 Inledning 

Antalet kroniska sjukdomar ökar i världen och om inte mer fokus börjar läggas på patienten 

istället för bara på sjukdomen kommer den hälsovård som finns i världen idag inte klara av denna 

ökning (IAPO, 2007). International Alliance of Patients’ Organisation (IAPO, 2007) anser därför 

att en patientcentrerad vård, där patientens preferenser, värderingar och behov tas hänsyn till, bör 

införas världen över. Hinder kan uppstå vid behandling eller bestämmande av en behandling som 

med hjälp av patientcentrerad vård bör kunna övervinnas. Patienten kan då ibland ses som en 

viktig barriär mot vårdmisstag och felbehandling. Det satsas därför på att mer aktivt involvera 

patienter i sin egen vård. Frågan är hur långt man kan gå i att aktivt involvera patienter utan att 

säkerheten påverkas? 

1.1 Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka på hur sjukvårdare anställda vid Landstinget i 

Östergötland ser på den patientcentrerade vården, särskilt fokus kommer då läggas på patientens 

medverkan in sin egen vård och hur patientsäkerhet påverkas. Denna uppsats skrivs som en del 

av ett större projekt om patientcentrerad vård. 

1.2 Avgränsningar 

Patientcentrerad vård involverar både sjukvårdare och patienter. Denna studie har dock 

avgränsats till att endast använda intervjumaterial med sjukvårdare. Detta för att få en uppfattning 

om sjukvårdarnas syn på den patientcentrerade vården i Östergötland idag. Parallellt med denna 

studie har ett annat kandidatarbete skrivits som tar upp patienternas synvinkel på ämnet 

På grund av den tidsram inom vilket denna studie ska vara slutförd har begränsningar även gjorts 

på vart inom landstinget intervjumaterialet samlas in och vårdpersonal på Linköpings 

universitetssjukhus tillfrågades. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I följande kapitel presenteras de teorier om samlats in. Detta är teoretiskt material som rör hälso- 

och sjukvården, patientcentrerad vård och olyckor och barriärer och dessutom en redogörelse 

över vad Grounded Theory innebär. 

2.1 Hälso- och sjukvård 

Att vårda äldre, skadade och sjuka har länge varit en del av människans dagliga liv. Det var först 

och främst en uppgift för kvinnorna men allteftersom utvecklades denna kunskap och människor 

började specialisera sig på just vård och omsorg. Först kom de professionella botarna och så 

småningom på slutet av medeltiden kunde läkare ses som ett professionellt yrke i Sverige. 

(Nationalencyklopedin, 2012a). Idag finns det många ”verksamheter som avser att medicinskt 

förebygga, undersöka och behandla sjukdomar och skador” (Nationalencyklopedi, 2012b). Dessa 

verksamheter anställer olika proffesioner inom sjukvården så som till exempel läkare, 

sjuksköterskor och kirurger, som jobbar för att behandla de sjukdomar och skador människor 

ackumulera under sin livstid. 

I samband med och efter andra världskriget var läkarnas jobb att ställa en diagnos och berätta vad 

behandlingen var så att patienten kunde följa den vårdplan som togs fram eller genomgå den 

operation som läkarna ansåg mest passande. Detta utifrån ett fokus på sjukdommen. Sjukvården 

idag delas in i öppen och sluten vård. Öppen vård innebär att patienterna behandlas i hemmet 

eller på en mottagning och sluten vård innebär att patienterna är inlagda och får sin behandling på 

ett sjukhus. 

Oavsett vart man får vård så är hälso- och sjukvårdens grundläggande mål ”god hälsa och en 

vård på lika villkor för hela befolkningen”, enligt hälso- och sjukvårdlagen (HSL: 1982:763). 

Detta skall uppnås enligt följande lag: 

”Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. 

Lag (1997:142).” 

Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag, det vill säga en lag som innehåller regler för hälso- och 

sjukvården i Sverige ( HYPERLINK "http://www.vardguiden.se/Sa-funkar-det/Lagar--

rattigheter/Lagar-i-halso--och-sjukvard/" http://www.vardguiden.se/Sa-funkar-det/Lagar--

rattigheter/Lagar-i-halso--och-sjukvard/). Vården ska enligt denna visa respekt för människor lika 

värde, men ska också respektera varje människas enskilda förutsättningar. Det innebär också att 

de som har störst behov av vård ska få förtur till den. Det finns också en del krav på sjukvården 

enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL1982:763). Vården ska: 

1. ”vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av 

trygghet i vården och behandlingen, 

2. vara lätt tillgänglig, 

3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 
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4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, 

5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.” (HSL1982:763). 

2.2 Patientcentrerad vård 

Patientcentrerad vård är ett område som har en stark utveckling världen över på lite olika sätt. 

Olika länder har olika syn på på vård och även vårdkvalitet, därför finns det många mer eller 

mindre olika definitioner och ansatser till patientcentrerad vård. Oavsett vilken definition eller 

ansats anser International Alliance of Patients’ Organisation (IAPO) att för att patientcentrerad 

vård skall vara effektiv krävs det att sjukvården tittar på patientens behov utifrån dennes 

perspektiv, det vill säga ha ett fokus på individen. (IAPO, 2007) 

IAPO är en global allians som grundades 1999 för att hjälpa till med att införa patientcentrerad 

vård globalt. De anser sig på detta sätt representerar alla patienter oavsett var de kommer ifrån 

och vilken sjukdom, skada eller åkomma de har. (IAPO, 2007). 

IAPO har ingen egen definition av patientcentrerad vård men de har tagit fram fem principer de 

anser bör följas. De är som följer: 

1. Respekt, vilket innebär att patienters och vårdares rätt till att använda sig av patient-

centrerad vård ska respekteras. 

2. Valfrihet och inflytande, betyder att patienten har både en rättighet och en skyldighet att 

delta i sin vård. 

3. Patientens inblandning i hälso- och sjukvårdspolicy innebär precis som det låter att 

patienten bör involvera sig mer i hälso- och sjukvårdspolitik. 

4. Åtkomst och stöd, vilket betyder att patienten ska ha rätt till det stöd han eller hon 

behöver när det behövs. 

5. Information. Varje patient ska också få rätt mängd av relevant och korrekt 

information,(IAPO, 2007) 

Bauman, Fardy och Harris (2003) anser att konceptet patientcentrerad vård fortfarande utvecklas 

och det finns vissa frågor som behöver behandlas innan en klar definition av vad patientcentrerad 

vård är kan tas fram. En av dessa frågor handlar om att tänket runt den patientcentrerade vården 

måste införas redan under utbildningen. Kommunikationen mellan patienter och sjukvårdare är 

en viktig del i den patientcentrerade vården. (Bauman, Fardy och Harris, 2003, Little Everitt och 

Williamson., 2001). Little et al. (2001) kom dessutom fram till  i sin studie att patienter föredrar 

om denna kommunikation innefattar mer än bara patientens medicinska tillstånd, till exempel 

hälsofrämjande levnadssätt. Kanske kan det hjälpa till att minks risken för olyckor. 

2.3 Olyckor och bariärer 

När olyckor inträffar är det självklara att man vill finna orsaken för att så småningom vilja 

förhindra att något liknande händer igen (Hollnagel, 2002). När det letas efter orsaker till olyckor 

finns vissa ramar eller modeller som underlättar för bland annat kommunikation och förståelse av 

problemet. Hollnagel (2002) hävdar att det finns tre olycksmodeller. 
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Sekvensiella olycksmodeller beskriver olyckor som ett resultat av en sekvens av händelser som 

inträffat i en specifik ordning, det vill säga orsak – verkan. Detta är inte alltid bra då fokus endast 

läggs på vad som kan ha gått fel, så utelämnas information som kan vara viktig. Denna sortens 

olycksmodell har svårt att förklara olyckor i komplexa system. (Hollnagel, 2002) 

Epidemologiska olycksmodeller beskriver olyckor som en sjukdom, som resultatet av en 

kombination av faktorer som inträffade samtidigt. Enligt detta synsätt har olyckor observerbara 

och mätbara effekter. Barriärer och latenta förhållanden undersöks i hopp om att kunna utveckla 

starkare skydd. (Hollnagel, 2002) 

Systemiska olycksmodeller beskriver vad systemet presterar som helhet, snarare än för specifika 

orsaks-effektsmekanismer. Olyckor ses som något normalt och naturligt, och därför bör de 

förväntas. Prestationsvariation är nödvändigt för att användare ska lära sig och systemet 

utvecklas, variabiliteten måste övervakas och det måste kunna skiljas mellan vad som är 

potentiellt användbart eller skadligt. Olycksanalyser fokuserar på förståelse av funktionella 

karaktärsdrag hos systemet, snarare än om föreställningar eller hypoteser om interna mekanismer. 

(Hollnagel, 2002) 

Hollnagel (1999) tar i sin artikel Accident and Barriers upp hur barriärer kan hjälpa till att 

förebygga olyckor eller minska de effekter som konsekvenserna av olyckor ger. En barriär är ett 

hinder eller en blockering, i form av en artefakt, en signal eller ett fysiskt hinder, som antingen 

hindrar en handling från att utföras, en händelse från att äga rum eller minska eller mildrar 

effekterna av en olyckans konsekvenser. De kan delas in i två grundläggande fack; förebyggande 

och skyddande. Barriärer är viktiga för att förstå samt förebygga olyckor och genom att förstå hur 

en olycka har inträffat genom att en barriär felat kan man hindra att liknande olyckor inträffar i 

framtiden. 

Barriärsystemen, inte att förknippas med barriärsfunktioner, kan delas in i fyra kategorier; 

materiella, funktionella, symboliska och icke materiella. En materiell barriär är ett fysiskt hinder 

som hindrar (eller försenar) en händelse från att äga rum eller att konsekvenserna sprids. En 

funktionell barriär hindrar en handling från att utföras genom att exempelvis bilda en logisk eller 

temporär spärr. Den sätter upp ett visst antal förhandsvillkor som systemet eller användaren 

måste ta sig igenom innan en handling kan genomföras. En symbolisk barriär visar på en 

begränsning av vad som kan utföras men som det är möjligt att välja att bortse ifrån. Det krävs att 

en symbolisk barriär tolkas för att den ska kunna uppnå sitt syfte. En icke materiell barriär är inte 

fysisk utan beror på kunskapen hos användaren för att nå sitt syfte. 

Det är möjligt att finna flera barriärsystem eller funktioner i samma fysiska artefakt eller objekt. 

Exempel kan vara en dörr med både en skriftlig varning och ett lås. Där är dörren en materiell 

barriär, varningen en symbolisk barriär och låset en funktionell barriär. Olika barriärer kan också 

användas för att komplettera varandra som exempelvis när vägskyltar som är symboliska 

barriärer visar fartbegränsningar enligt trafiklagar som är icke materiella barriärer. 
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Nedan följer ett avsnitt om metoden Grounded Theory, från vilket kodnings- och analysmetod 

har tagits. 

2.4 Grounded Theory 

Grounded Theory är en form av empirisk forskning som berör hur aktörer behandlar 

verkligheten. Inom denna metod används oftast kvalitativ data för att analysera och sedan 

generera sannolikhetsbaserade teorier och/eller hypoteser om människors beteende inom denna 

metod. Genereringen av teorier skall ske utifrån data, vilket innebär att man vill inte pröva redan 

existerande teorier eller hypoteser utan vill generera dem med hjälp av få men innehållsrika 

begrepp utifrån den empiri som samlas in. (Patton, 2002) De begrepp och den teori som 

eventuellt nås i slutet av en studie ska då inte ses som sanna påståenden om den verklighet vi 

lever i, utan som ett sätt att förnya förståelsen av de mönster som finns mellan sociala aktörer och 

deras beteende (Suddaby, 2006). 

Procedurerna som används inom metoden är främst datainsamling, kodning, jämföranden samt 

analys. Allt detta sker som i en cykel tills dess att mättnad i materialet har uppnåtts, vilket innebär 

att det inte kan hittas någonting nytt att ta fram till teorigenereringen. (Patton, 2002). De 

intervjuer som utförs transkriberas och varje transkriberad intervju används vid tre stycken 

kodningstillfällen. Den första kodningen heter öppen kodning och innebär att materialet gås 

igenom för att finna återkommande teman och begrepp. Det kommer också skrivas 

memorandum, vilket är reflektioner över det arbete som utförts och som kan innehålla 

exempelvis variabler som hittats. 

Vid det andra kodningstillfället, vilket också heter öppen kodning, gås materialet återigen igenom 

för att leta efter återkommande teman och begrepp. Skillnaden på första och andra kodningen är 

att vid andra kodningstillfället sållas teman och begrepp som inte längre är relevanta för studien 

bort. Därefter genomförs tredje kodningen, vilket kallas för selektiv eller axial kodning. Vid detta 

kodningstillfälle jämförs de två öppna kodningarna för att hitta överkategorier och centrala teman 

till det som tidigare upptäckts. Dessa överkategorier och centrala teman från kodningen, 

tillsammans med memos från intervjuerna analyserades och jämfördes. Under analys framgår en 

kärnvaribel; en sorts överliggande kategori till vilket de övriga kategorierna och centrala teman 

går att koppla. Det är utifrån denna variablen teori påbörjas. 

Arbetet med datainsamling och kodning sker iterativt. Det innebär att det inte var x antal 

intervjuer som alla var gjorda innan de analyserades, utan intervjuer och analyser av dessa sker 

allt eftersom tills mättnad uppstått i materialet. I detta projekt utfördes endast proceduren för 

kodning och analys enligt Grounded Theory. 
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3 Metod 

För att uppnå syftet med denna uppsats kodades och anlyserades data enligt Grounded Theory, 

men planeringen och datainsamlingen skedde separat och kopplas ej till förut nämnda metod. 

Följande procedur genomfördes: 

3.1 Procedur 

Det första som gjorts är att ett preliminärt tidsschema. Sedan söktes det efter relevanta artiklar 

och annan information om området. Fokus lades på att ha en så objektiv uppfattning som möjligt 

för att utforma frågorna så att de inte blev hypotesprövande. Det vill säga att det i slutändan är en 

teori som framkommer ur data, och inte ur en eller flera hypoteser. Det bakgrundsmaterial som 

togs fram användes även för att i diskussionsavsnittet koppla till den teori som uppstått ur 

datamaterialet. 

Därefter kontaktades tänkbara deltagare till intervjuer. De som intervjuades var fyra personer som 

alla är involverade i den patientcentrerade vården i Östergötlands län. Deltagarna jobbade på 

olika hierarkiska nivåer inom sjukvården, så som vårdenhetschef, läkare, sköterska och chef. De 

jobbade även på olika avdelningar. Data samlades in via semi-standardiserade intervjuer. Detta 

innebär att det finns några sedan tidigare skrivna frågor, Appendix A, som ställs till alla 

deltagare. Det gjorde också möjligt att följa upp på de svar som togs emot. Frågorna var öppna 

frågor, vilket innebär att det inte finns några givna svarsalternativ utan deltagaren kan svar med 

sina egna tankar och åsikter. 

Vid varje intervjutillfälle blev deltagarna informerade om att han eller hon är anonym, det vill 

säga att de data som genereras sparas på ett avpersonifierat sätt så att det inte går att förknippa 

med deltagarens enskilda resultat. De blev också informerade om att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande och att de har rätt att få hela projektet förklarat för sig. Efter detta blev de 

tillfrågade om de ansåg att det var okej att intervjun spelades in och senare transkriberades. Om 

detta inte godkändes fördes istället anteckningar. 

Efter varje intervju sedan var genomförd transkriberades denna med hjälp av programvaran 

Audacity (Mazzoni, 2012). Transkriptionerna utfördes på detaljnivå, vilket innebär att allt som 

deltagaren sagt, inkluderat pauser och tonfall skrivs ner (Linell, 2011). Detta gjordes för att man 

ska kunna läsa sig till om personen som intervjuades till exempel var sarkastisk i sitt tal eller 

liknande. Vid varje intervjutillfället skrevs även memos för att senare  användes vid analysen. 

Därefter påbörjades kodningen enligt Grounded Theory (se 2.4 Grounded theory). Datainsamling 

och kodning skedde iterativt. Vilket innebär att i detta projekt genomfördes och analyserades den 

första intervjun innan de följande två intervjuerna genomfördes. Dessa analyserades i sin tur 

innan den fjärde intervjun. 
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4 Resultat 

I följande kapitel presenteras den teori som tagits fram ur intervjumaterialet. Teorin tar upp hur 

sjukvårdarna anser att den patientcentrerade vården fungerar i Östergötland utefter kärnvaribeln 

kommunikation samt följande fyra centrala teman; patientens behov, informera och ta del, 

säkerhet, och övervinna hinder. 

4.1 Kommunikation  

Under intervjuerna diskuterades bland annat vad deltagarna tyckte att patientcentrerad vård är, 

men också om detta var ett bra koncept samt om det var något som bör förändras i vården som 

den ser ut på deras avdelningar idag. Som man kan läsa ovan diskuterades då bland annat 

patientens behov och kunskap men också säkerhet och möjligheten att övervinna hinder. För alla 

dessa centrala teman verkar det finns en överliggande kategori; en så kallad kärnvaribel som 

innefattar alla begrepp som kommit fram under kodningen av intervjuerna. Samtliga teman och 

begrepp verkar vara baserade på den kommunikation som förs mellan bland annat läkare och 

patienter 

4.2 Patientens behov 

Visionen för den patientcentrerade vården i Östergötland centrerar sig främst runt det första 

begreppet; patientens behov. Samtliga intervjudeltagare blev tillfrågade vad de anser att 

patientcentrerad vård är. Olika formuleringar av svar gavs, ett exempel kan ses i följande utdrag. 

”(1,0) vad är patientcentrerad vård (.) eller vad jag anser är patientcentrerad vård 

(.) de ä när man (0,6) a jag tror jag börjar om där då (0,4) de ä när man utgår ifrån 

patientens behov (0,7) ochä (2,2) eller alla (0,5) allting är riktat de ä ju de vi gör är 

ju ur patientens (0,2) aa ur patientens behov” (Intervju 4, rad 7-10, Appendix B) 

Denna enkla men tydliga beskrivning är deltagarens egen syn på vad patientcentrerad vård 

innebär. Intervjumaterialet visade på att även de andra deltagarna ansåg att den patientcentrerade 

vården handlar om att se till vad den individuella patienten har för behov. Nedan följer ett utdrag 

med ett mer utvecklat svar på frågan om vad deltagaren anser att den patientcentrerade vården är. 

”att man har (.) patienten i fokus självklart att man ser (.) individen bakom varje 

patient att man ser just den individens behov och förmågor (.) resurser (.) å att vi 

liksom kan ta till vara på de (.) på bästa sätt” (Intervju 2, rad 4-7, Appendix B)  

Sjukvårdaren som intervjuas påpekar i utdraget ovan att sjukvården ser till patientens individuella 

behov och gör ett försök att ta hänsyn till bland annat levnadssätt, farhågor och fysiska och 

kognitiva behov. Görs detta när olika alternativ för behandling tas fram, kan det resultera i att en 

anpassad vårdplan kan tas fram som tar till vara på patientens möjligheter och förmågor på bästa 

sätt. 

Då alla individer är olika kan det innebära att vissa patienter behöver mer stöttning inom vården 

och andra mindre. Läkare (och dyllikt) kan då ses mer som vägledare på så sätt att de inte längre 
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ger ”order” som för några generationer sen, utan de stöttar patienterna i deras beslut om 

behandling, vilket intervjudeltagare 3 beskriver i följande utdrag.  

”sjukvården idag handlar väldiväldi mycket mer om att (1,2) föra använda modernt 

ord (.) coacha människor (0,9) att (0,2) ääää (0,2) leva med sina sjukdomar på bästa 

möjliga sätt (1,1) o(.)ch å då handlar de väldigt mycket mindre om att (0,5) vi talar 

om för folk hur dom ska göra (0,8) dom att de handlar mer om att vi (0,3) hjäl(.)per 

dom att (0,7) analysera liksoms (0,4) sina egna alternativ” (Intervju 3, rad 19-25, 

Appendix B) 

Att det är viktigt att se till patientens individuella behov är som nämnt tidigare, något som 

återkommer vi flera tillfällen under samtliga intervjuer. Det kan därför ses som ett centralt 

tema i denna studie. 

4.3 Informera och ta del 

Läkarna ställer en diagnos och lägger fram möjliga förslag på behandling. För att sedan uppnå 

bästa möjliga vård bör de ta del av vad patienten eller dennes anhöriga har att säga samt 

informera patienten om den kunskap som läkaren sitter inne med. Vilket är vad det andra 

begreppet, informera och ta del, syftar till. Även detta är något som tagits upp under intervjuerna 

som en betydelsefull del av arbetet med den patientcentrerad vård. 

Enligt intervjudeltagarna sitter de som arbetar inom vården (läkare, sjuksköterskor, och dyllikt) 

inne med kunskaper om de olika sjukdomar, skador och möjliga behandlingar som patienterna 

har och kan få. Denna kundskap är enligt deltagarna något som bör delas med till patienterna för 

att de ska få en tydlig bild över den medicinska situation de befinner sig i. Utdraget från intervju 

4 (Appendix B), nedan, tar upp just detta. 

”de e inte alltid att kanske patienten är (0,6) påläst om allting vi sitter ju inne med 

kunskapen å ska va proffesionell å (.) proffsighet i a vårt kunnande (0,4) för att vi ska 

kunna ge (0,4) rätt kvalite” (Intervju 4, rad 28-31, Appendix B) 

Sjukvårdarna  måste också lyssna och ta del av det patienterna har att säga, då det kan finnas 

aspekter i en persons liv som kan påverka behandlingen betydligt. På detta sätt kan patienten vara 

med och förhindra bland annat felbehandlingar. Det finns också en önskan om att patienterna ska 

vara delaktiga och vilja ta emot den information som ges, vilket tydligt uttrycks i bidraget nedan. 

”jag skulle vilja ha mer (0,4) delaktighet av patienterna (.) eller å de e ju inte bara 

att nu vill vi att ni ska vara delaktiga vi måste hjälpa dom på traven eftersom vi sitter 

inne med all den här kunskapen (0,8) ää (1,1) vi behöver (0,3) göra patienterna mer 

delaktiga” (Intervju 4, rad 38-43, Appendix B) 

En del patienter, eller deras anhöriga, letar själva upp information och kommer väl förberedda 

med frågor och önskemål. Genom mer engagemang från patienter och anhöriga kan vårdplaner 
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utformas som ger chans till exempelvis hemvård eller egenvård, där patienten får vård eller 

vårdar sig själv enligt vårdplan i hemmet. Enligt det som sagts under intervjuerna bör detta 

samarbete mellan patienter och sjukvårdare ger en tydligare bild av hur den enskilda individen 

bör behandlas för att det ska stämma överens med hur denne individs vardag ser ut.  

”ä problemet (1,3) med den patientcentrerade vården (1,2) är att den är väldit 

förknippad med att (0,9) människor kan (.) tala för sig (1,1) kan ää (1,3) interagera 

med vården (0,8) och då också naturligtsvis (0,3) promenera till vården 

(0,3) mm 

(0,6) de vill säga att man har (0,4) en bevarad funktionsförmåga i sin kropp (0,2) och 

att man har bevarat (0,7) bevarat kognition (1,3) och när man förlorar de ena eller 

de andra eller oftast bägge (0,8) ää å så förlorar man sin (0,3) autonomi (0,3)” 

(Intervju 3, rad 119-128, Appendix B) 

Det framgår också ur intervjumaterialet att alla människor är annorlunda och att det finns de som 

kanske inte kan föra sin egen talan, vilket tas upp i utdraget ovan, men det är lika viktigt att 

informera även denna patient och då lyssna på personer i patientens närhet som vet hur dennes 

vardag ser ut. Somliga patienter lever ett liv som innebär att de inte alltid kan ta sig in till ett 

sjukhus eller till en klinik och då kanske egenvård i hemmet passar bäst.  

Informera och ta del, var det begrepp som namngav det centrala temat som diskuterats ovan, då 

det enligt intervjudeltagarna är en betydelsefull del av arbetet med den patientcentrerad vård att 

informera patienterna så väl som ta del av vad patienterna har att säga. 

4.4 Säkerhet 

Även om det framgått ovan att läkarna och sjukvårdarna ska ta del av vad patienten och anhöriga 

har att säga samt vilka önskemål de må ha, så är det inte alltid att just det de vill kan genomföras. 

Det vill säga att även om patienten är med och påverkar sin vård innebär det inte att patienten får 

precis som han eller hon vill. Vilket tas upp nedan. 

”patienten kan liksom inte kräva en behandling (0,6) å de där blir ofta lite förvirring 

(0,2) ää idag med folk (0,6) läser mycket på nätet å kommer in till sjukvården å 

kräver en de ena å en de andra (0,4) av vården så att säga (0,4) 

mm  

(0,2) när dom själva inte har bilden klar för sig (1,5) så att patientcentererad vård 

(0,9) är (2,1) att gå dit där patienten är (1,1) å se hennes belägenhet så satt säga men 

ändå anvädna sig utav den medicinska kompetens som finns för att kunna föreslå 

(0,4) de som är bäst för henne” (Intervju 3, rad 221-231, Appendix B) 
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Säkerhet och lag, det tredje centrala temat, pekar på just det som tas upp i utdraget ovan.  

Nämligen att även om patienten må önska en sak så måste sjukvården kunna ge vård med bra 

kvalité och det är viktigt att säkerheten då inte kompromissas. Utöver detta ska Hälso- och 

Sjukvårdslagen (HSL: 1982:763) följas. 

Det i sin tur innebär inte att läkarna och sjukvårdarna ska säga till patienten vad som ska göras 

”och så var det med det”. En diagnos kommer fortfarande ställas och förslag på bästa behandling 

läggs fram. Patienten får sedan ta ställning till om behandlingen passar eller inte och har också 

rätt att neka vård, vilket deltagaren vid det tredje intervjutillfället påpekar i följande citat. 

”vi har ju en hälsosjukvårdslag som säger ganska tydlit att patienten (0,7) de e 

läkaren som föreslår en behandling (0,9) efte (0,3) bästa förmåga (0,5) å läk å 

patientens roll (0,7) är ta ställning till om jag vill (0,3) ha den behandlingen eller 

inte” (Intervju 3, rad 217-221, Appendix B) 

Att vård med bra kvalitet var alla deltagarna ense om och det påpekades också ett flertal gånger 

att säkerheten är en faktor som också måste tas i beaktning när sjukvård är involverad. Därför 

anses även säkerhet vara ett centralt tema i detta projekt. 

4.5 Övervinna hinder  

Att sjukvårdare och patienter gemensamt kommer fram till hur behandlingarna ska se ut är ett 

tecken på bra kommunikation. Trots detta kan hinder uppstå och vissa hinder är svårare att 

handskas med än andra. I intervjuerna diskuterades bland annat olika hinder som skulle kunna 

uppstå samt hur de de kan övervinnas. Det som syntes tyf´dligast i intervjumaterialet var hur det 

ibland uppstår även brist på kommunikation vilket också skulle kunna bli ett hinder. Den 

patientcentrerade vården kan då användas som en modell och ett verktyg för att övervinna hinder 

som kan uppstå, så som till exempel felbehandlingar vid brist på kommunikation. 

Exempel på hur den patientcentrerade vården kan användas för att övervinna hinder kan ses på 

specialitetenheterna. Inom sjukvården finns det specialitetenheter som behandlar specifika delar 

av kroppen. 

”(0,3) men sen ä de ju väldit uppdelat man har ju (1,2) asså de e kirug medicin (0,4) 

nevrokirugi hjärtkirugi hjärtavdelning ass de e väldit uppdelat (0,3) men de borde till 

nåt mer för dom här multisjuka de ä svårt (0,3) å e de nån som e riktit riktit dålig 

(0,9) man har ju sett genom åren här att de krävs väldit stora insatser å man kanske 

inte ens vet vart man ska ta insatserna ifrån (0,3) å de kan va sommartid eller så 

(0,6) de finns ingen bra (0,7) given plan för dä” (Intervju 4, rad 96-103, Appendix B) 

Det kan ibland innebära att resten av kroppen inte får lika mycket uppmärksamhet, vilket kan 

skapa hinder och problem med till exempel behandling. Detta är ett tydligt exempel på hur 

patienternas delaktighet och påverkan på sin vård bör kunna överbygga denna typen av hinder 
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genom att sjukvårdarna då förhoppningsvis får en bättre översikt på vad patienten lever med varje 

dag. 

.  
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5 Diskussion 

Nedan följer en diskussion om den metod och de verktyg som användes under studiens gång. 

Därefter diskuteras det resultat som generars utifrån det bakgrundsmaterial som samlats in. 

5.1 Metoddiskussion 

När Grounded Theory används som metod finns det många kriterier som måste följas. Dels ska 

de som använder sig av metoden helst inte ha någon förkunskap inom området de ska utforska, 

utan en person ska vara öppen för vad han eller hon kan få veta under studiens gång. Detta var en 

av anledningarna till att metoden endast användes vid kodnings- och analystillfället, då 

förkunskap om hur sjukvården i Sverige ska se ut enligt svensk lag idag införskaffades innan 

intervjufrågorna utformades. Det samma gällde artiklar och information om vad patientcentrerad 

vård bör vara enligt olika källor, bland annat enligt IAPO. Denna information användes sedan 

som hjälpmedel när intervjufrågorna utformades, vilket inte ska göras enligt Grounded Theory. 

Det innebar att det fanns en risk vid insamlingen av bakgrundsmaterialet att studien och 

intervjufrågorna kunde ha blivit hypotesdrivande. Denna risk kunde ha uppstått eftersom 

bakgrundsmaterial kan ge en person idéer om hur saker och ting borde vara. Detta försöktes 

övervinnas genom att trots bakgrundsmaterial gå in i intervjuerna med ett öppen syn på vad den 

patientcentrerade vården innebar för sjukvårdarna själva. 

Vid intervjutillfällen var den första frågan alltid ”Vad anser ni är patientcentrerad vård?” 

(Appendix A). Detta för att få en tydlig bild av vad just denna individ ansåg att patientcentrerad 

vård är, men också för att inte använda den version av koncept som skapats i och med att 

bakgrundsmaterialet lästes. Användningen av öppna frågor bör ha bidragit till att materialet som 

kodades var fritt från intervjuledarens egna tankar och förutfattade meningar. Detta då det är 

viktigt att teorierna ska ha genererats från intervjumaterialet och inte från bakgrundsmaterialet 

eller från egna tankar. 

Vid datainsamlingen användes semistandardiserade intervjuer på sjukvårdare i Östergötland. Att 

använda semistandardiserade intervjuer för denna studie var lämplig då jag fick svar från 

deltagarna som hamnade inom ämnesområdet. Det innebar också att följdfrågor på det som 

deltagarna sagt kunde ställas, vilket verkade ge en bättre inblick i hur deltagarna såg på den 

patientcentrerade vården. Då öppna frågor användes kunde deltagarna använda så många och så 

få ord de själva ansåg att de behövde för att besvara frågorna. Vilket också bör ha bidragit till den 

tidigare nämnda inblick i deltagarnas syn på den patientcentrerade vården. Då det är deras 

personlig åsikter och erfarenheter som villes åt verkade denna form av intervju vara mest lämpad. 

När Grounded theory används som metod ska data samlas in tills dess att mättnad uppnåtts. I 

denna studie var det endast fyra deltagare, vilket inte är full mättnad enligt Grounded Theory. I 

och med att det efter att dessa fyra intervjuer har kodats framgick det att samma kategorier och 

begrepp uppkommit i samtliga data, och två av deltagarna hävdat att de på samma avdelning 

kände likadant intervjuades inte fler personer. Kanske hade ett annorlunda resultat kunnat nås, 
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men med tanke på vad som kommit fram under de intervjuer som redan gjorts verkar det som om 

fler intervjuer skulle stärka det resultat som redan nåtts. Detta var den andra anledningen till att 

Grounded Theory endast användes vid kodnings- och analystillfället. 

5.2 Resultatdiskussion 

”God hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”, är det grundläggande målet för 

svensk hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdlagen (HSL: 1982:763). Visionen i 

Östergötland är att detta ska ske genom att man ser till patientens behov. Alla patienter är olika 

och det innebär att de har olika förutsättningar, förmågor, rädslor och behov. Det innebär, enligt 

intervjudeltagarna att vissa patienter behöver mer tillsyn och/eller stöttning än andra. Då man ser 

till allas individuella behov blir vården lika villkor. Detta stämmer också överens med flera av de 

principer som IAPO (2007) har arbetat fram. 

Genom att se till patientens behov av stöttning av vården uppfylls IAPO’s första princip som 

handlar om att patientens och vårdarens rätt att använda sig av patientcentrerad vård ska 

respekteras. Detta får inte heller gå till överdrift, det vill säga att ja patientens och vårdarens 

åsikter och rätt till den patientcentrerade vården måste respekteras, men detta ska då inte gå emot 

några lagar och regler. Det får inte heller utsätta allmänheten för en stor risk. Bauman et al. 

(2003) tar upp detta i samband med några aspekter av konceptet patientcentrerad vård som 

behöver granskas. De anser att för att konceptet ska kunna införas måste det förstås att 

patientcentrerad vård handlar inte bara om att göra som patienten vill och att alla inblandade ska 

kunna ha ett trevligt samtal. De som är inblandade i kommunikationen om hur just denna 

vårdplan ser ut måste ha flera aspekter i åtanke; vad är bästa behandling för denna sjukdom och 

vad passar denna patientens liv bäst. Dessutom måste säkerheten både för patienten och 

sjukvårdarna, samt allmänheten finnas med i beräkningarna. 

Jag anser att det verkar som om det ofta glöms bort att även allmänheten kan drabbas av den 

sjukvård som förs. Det vill säga om det finns något som kan påverka allmänheten när det gäller 

en sjukdom måste detta hållas under uppsyn. Ett exempel på detta kan vara en person som 

kommer in till sjukhuset med en smittsam sjukdom. Personen i fråga vill få behandling i hemmet, 

men smittorisken är mycket stor och om denna person åker hem är risken att han smittar alla på 

vägen dit. Det skulle då kunna påverka allmänheten till det sämre. 

Säkerheten och kvaliteten på vården tas även upp under intervjuerna och är en av de fyra 

kategorierna som tas upp i resultatet. Det är tänkt att människor ska få en vård med bästa möjliga 

kvalité utan att säkerheten kompromissas. Samtidigt så ska patienterna kunna vara med och ha 

åsikter om den vård de får. Detta kan tolkas på flera sätt. Det kan tolkas som om för att få bästa 

kvalitén på sin vård borde sjukvårdarnas råd följas till punkt och pricka då detta bör ge ett bra 

resultat. Problem som kan uppstå med detta är att det inte stämmer överens med patientens 

levnadsätt. Det vill säga att patienten till exempel inte kan ta sig inte till sjukhuset för behandling 

vid alla tillfälle som bestämts. Då kanske inte den mest passande behandlingen blir den 

behandling som bör ge bäst resultat. Å andra sidan kanske det inte är möjligt att ta alla aspekter 
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av patientens liv in i beräkningen för att det skulle kompromissa säkerheten och kanske då också 

kvaliteten. Det är en balansgång att gå för att hitta den mest lämpliga behandlingen för en individ, 

särskilt då alla människor är olika och reagerar olika på olika saker, behandlingar, och 

konversationer. 

Eftersom människor är olika innebär det att alla patienter kanske inte vill ta del av den 

patientcentrerade vården utan vill att läkaren ska säga till dem vad som ska göras. Även de 

människor med sådana åsikter måste respekteras och behandlas utifrån sina behov. De har trots 

allt tagit en ställning i sin behandling och på så sätt deltar de på en nivå i sin egen vård, vilket är 

precis vad IAPO’s andra princip för patientcentrerad vård syftar till. Det vill säga att patienten 

har både en rättighet och en skyldighet att delta i sin vård. Det som inte nämns är hur de bör delta 

i sin vård, vilket jag anser innebär att aktivt säga att man vill att läkaren tar alla beslut också bör 

vara att delta i sin egen vård. 

För att en patient ska kunna delta i sin vård är det viktigt att en bra kommunikation förs mellan 

patienter och sjukvårdare (Bauman et al., 2003,Little et al., 2001). Patienterna måste kunna säga 

vad de har för tankar och åsikter och proffesionerna måste ta sig tid att lyssna. Samtidigt måste 

patienterna vara villig att ta emot den information och de råd som proffesionerna har att ge. Varje 

patient bör ha rätt att bli stöttad genom sin vård på det sätt och så mycket som han eller hon 

behöver för ett så bra resultat som möjligt av sin vård (IAPO, 2007). Ibland kanske stöttningen 

gäller främst mer information. 

Enligt resultatet i denna studie anser intervjudeltagarna att kunskap och information är en viktig 

faktor inom den patientcentrerade vården, då detta är ett tydligt område inom vilket patienter kan 

medverka i sin vård. Socialstyrelsen har inför 2012 skrivit en handbok för vårdgivare, personal 

och chefer inom sjukvården som handlar om deras ”skyldighet att informera och göra patienten 

delaktig” (Socialstyrelsen, 2012). Handboken tar upp bland om hur information bör förmedlas 

och till vem. Detta initiativ är nyttigt då det tyder på att även socialstyrelsen vill engagera både 

proffesioner och patienter i en mer patientcentrerad vård i vilket vården görs med respekt för 

patientens behov och individualitet. 

Genom att be om mer information eller genom att ge information om sitt eget levnadsätt eller 

dylikt, det vill säga vara delaktig, kan en mer anpassad vårdplan utformas. Detta i sin tur skulle 

kunna ge ett bättre resultat och inte minst ger det möjligheter för att överbygga hinder och 

förhindra olyckor. Socialstyrelsen (2012) skriver att ”en delaktig patient kan lättare medverka till 

att målen med vård och behandling uppnås och att säkerhetsrisker kan förebyggas”. Även 

sjuksköterskor i en studie av Schwappach et al. (2010) ansåg att patienterna är en viktig del av 

säkerhetsarbetet. 

Olyckor är näst intill oundvikliga och när de väl inträffar vill man förhindra att något sådant 

händer igen, vilket en del av vad säkerhetsarbetet inom sjukhusvärlden handlar om 

(Socialstyrelsen, 2012). Det verkar då främst vara epidemologiska olycksmodeller vilket 



   15 

beskriver olyckor som kan jämföras med sjukdomar. Det vill säga att de är resultatet av flera 

faktorer som inträffade samtidigt. Detta för diskussion in på huruvida de olika avdelningarna 

faktiskt använder sig av olyckmodeller eller inte. För att utveckla starkare skydd kan det vara en 

fördel att använda sig av olyckmodeller vid analyser. Det kan visa ett teoretiskt och 

metodeologisktsynsätt som innebär att bland annat barriärer kan undersökas (Hollnagel, 2002) 

och patienter kan involveras i sin egen vård (Socialstyrelsen, 2012). 

Delaktiga patienter skulle kunna ses som en form av barriär, då i form av ett fysiskt hinder som 

kan avge signaler. Precis som andra barriärer skulle patienten kunna hindra en handling från att 

utföras eller en händelse från att äga rum, och skulle kunna vara både skyddande och hindrande. 

Patienten skulle kunna vara en förebyggande barriär genom att han eller hon delger 

proffesionerna information om sitt levnadsätt som skulle kunna påverka behandlingen på ett eller 

annat sätt. På så sätt skulle till exempel felbehandlingar eller felmedicinering eller liknande 

kunna förebyggas. Genom att vara delaktig i sin vård kan en patient också vara en skyddande 

barriär då han eller hon aktivt tar beslut om sin egen kropp och sitt sinne. Det vill säga att 

patienten förhoppningsvis vill sin kropp väl och ser därför till att skydda den genom göra det som 

är bäst. 

Barriärer kan delas in i fyra fyra kategorier; materiella, funktionella, symboliska och icke 

materiella (Hollnagel, 1999), och det kan argumenteras för att patienten skulle kunna ses som en 

sista barriär mot felbehandling. Patient är en del av ett relativt komplext system och många 

faktorer spelar in när en behandling eller en vårdplan tas fram. I detta system så framgår patienten 

som en operatör med tillgång till diverse olika barriärer. Kommunikationen är en sådan barriär. 

Genom att kommunicera med de andra delarna av systemet och berätta när något inte stämmer 

har kommunikationen skapat en form av symbolisk och icke materiell barriär som måste tolkas. 

Patienten skulle också kunna ses som en barriär i sig självt då denne kan ge ifrån sig diverse 

signaler, till exempel verbalt. En signal är en symbolisk barriär. Kommunikation som bör föras 

mellan patienter och vårdare kan ses som symboliska barriärer. Detta i och med att det som sägs 

inte är ett måste utan kan bortses från. Dessutom kan det vara nödvändigt att aktivt tolka det som 

sägs för att uttrycken ska uppnå det tänkta syftet. 

Med viss tolkning skulle patientens kropp kunna ses både som en materiell barriär och en 

funktionell barriär. Kroppen kan ses som en materiell barriär då den används för att fysiskt hindra 

en handling eller liknande, och som en funktionell barriär då en temporär spärr skapas genom 

vägran att utföra en handling innan en annan utförs. Exempel på detta kan vara att en patient 

vägrar ta en viss medicin eller liknande. Då kan patienten vägra öppna munnen och läpparna och 

tänderna blir en fysisk barriär. Fast det kan också bli en funktionell barriär på så sätt att vårdaren 

måste säga en viss grej innan patienten öppnar munnen. Det kan bli svårt för en patient att vara en 

ickemateriell barriär, men patienten kan med hjälp av kunskapen om till exempel regler och lagar 

(som är ickemateriella barriärer) som rör hans eller hennes vård använda den barriären för att öka 

sin egen säkerhet. 
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Detta sätt att se på hur en patient kan var en barriäre gentemot bland annat felbehandling kan 

verka ganska långsökt då det kan vara svårt att se en levande människa som en barriär och inte 

mer av en operatör. Synsättet syftar till att patienten är en del av det komplexa systemet och inte 

en operatör i det.  
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6 Slutsats 

Den slutsats som kan dras utifrån resultatet av just denna studie är att sjukvårdarna anställda vid 

Landstinget i Östergötland anser att kommunikation är en viktig faktor när det gäller den 

patientcentrerade vården. Detta för patienterna och dess anhöriga så väl som för sjukvårdarna. 

Genom att kommunicera dels sin vilja och sin funderingar, men också berätta hur ens 

levnadssituation ser ut och/eller kan påverka den behandling som föreslagits, kan patienten aktivt 

medverka i sin vård. 

Genom att medverka i sin vård kan patienten informera sjukvårdarna om bland annat sitt 

levnadssätt och sina farhågor. Det innebär att sjukvårdarna kan ta hänsyn till detta och 

exempelvis patientens fysiska och kognitiva behov när olika alternativ för behandling tas fram. 

Sjukvårdarna kan då också vidarebefordra den information som patienten är intresserad av att ta 

del av när det gäller hans eller hennes sjukdom eller skada. Enligt intervjudeltagarna bör diverse 

hinder, vårdmisstag eller felbehandlingar kunna övervinnas på detta sätt. 

Enligt resultatet kan det argumenteras för att patientsäkerheten påverkas till det bättre av att 

patienten får vara involverad i sin vård, enligt den personal som deltagit i studien. 

Patientsäkerheten påverkas till det bättre eftersom att patientens medverkan kan hjälpa till att ta 

fram en behandling och vårdplan som är mer individtillämpa. Vilket i sin tur ger patienten en 

större möjligheter i vardagslivet och chansen att säga till när något inte verkar stämma. I och med 

detta drar jag slutsatsen att patienten skulle kunna ses som en viktig barriär mot vårdmisstag och 

felbehandling. 
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Appendix A – Intervjufrågor 

Vad anser ni är patientcentrerad vård? 

Hur tycker du att det fungerar att jobba så här? 

Behövdes eller behöver något förändras organisatoriskt i och med att ni jobbar på detta sättet? 

Hur fungerar samarbetet med andra avdelningar? 

Tycker ni att frågan om ansvarsfördelningen mellan patient och vårdgivare har aktualiserats nu 

när patienten kan vara med och påverka sin vård mer? Varför? 

Är ni medveten om landsting eller länder som använder sig av  patientcentrerad vård? 
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Appendix B – Sammanfattning av transkriptioner 

Intervju 1 – anteckningar 

 Vården utgår från patientens perspektiv inte organisationens 

 Verktyg behöver ges till patienten för att hon ska förstå vad som händer runtomkring 

henne, det inkluderar att svara även på banala frågor 

 Dela information 

 Ansvar måste tas. 

Intervju 2 

Intervju 3 
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Intervju 4 
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