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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Att lida av försämring i psykisk ohälsa med tillhörande medicinering, kan 

medföra att det egna engagemanget i den psykiatriska vården påverkas. Under senare år har 

politiska initiativ gjorts för att stärka patienters delaktighet under pågående vård. Tidigare 

forskning påvisar dock att vårdpersonalen utgår från en paternalistisk syn, där man besitter 

en expertroll där patienten genom informationsförlust och bristande dialog utesluts från 

möjlighet att delta i beslutsfattande, vilket medför att rätten till delaktighet inte efterlevs. 

Teoretisk referensram: Tidvattenmodellen har utgjort ramverk för studien samt i 

Utvecklingsprojekt teamrond.  

Syftet: Att beskriva personers erfarenheter av delaktighet under vårdtiden på en 

allmänpsykiatrisk slutenvårdsavdelning före och efter implementering av utvecklingsprojekt 

Teamrond. 

Metod: Studien utfördes med Mixed Method embedded concurrent design. 

Datainsamlingen utfördes genom semistrukturerade intervjuer vid mättillfällena. Den 

dominerade kvalitativa datan analyserades induktivt genom innehållsanalys och kvantitativ 

data hanterades med deskriptiv statistik. 

Resultat: I kvantitativa resultatet framgick att samtliga variabler frånsett delaktighet i 

beslutsfattandet förbättrades vid utvärderingsmätningen. Vid sammanställning med det 

kvalitativa resultatet tydliggjordes att målsättningen med Utvecklingsprojekt teamrond 

avseende ökad patientdelaktighet kunde uppnås. 

Slutsats: Vårdpersonalen kan genom att visa intresse för personens unika kunskap om sitt 

liv, skapa en känsla av förståelse, vilket genom ett vidgat perspektiv medför att vården 

utformas tillsammans. 

Nyckelord: Mixed Method, Patientdelaktighet, Patientupplevelser, Personcentrerad vård, 

Psykiatrisk slutenvård, Psykisk ohälsa. 

 

  



ABSTRACT  

Background: To suffer from psychic disability impairment including medication, can lead 

to that the own engagement in the psychiatric care is impacted. In recent years, political 

initiatives have been taken in order to strengthen patients’ participation during on-going 

inpatient treatment. Previous research show that care givers proceed from a paternalistic 

view, where care givers take the role of an expert, which leads to that the patient through 

information loss and insufficient dialogue is excluded from the possibility to participate in 

decision making. The consequence is that the right to participation is not achieved.  

Theoretical framework: The Tidal Model has been used in this study as well as in 

”Utvecklingsprojekt teamrond”. 

Aim: The study aims to describe people’s experience of participation during psychiatric 

inpatient treatment before and after implementation of ”Utvecklingsprojekt teamrond”. 

Method: The study was conducted with Mixed Method embedded concurrent design. The 

data collecting was conducted by means of semi-structured interviews at the measurement 

occasions. 

Results: Evaluation of the quantitative results show that all variables, except the possibility 

of participation in decisionmaking, were improved. Put together with the quality results, it 

was made clear that the purpose of ”Utvecklingsprojekt teamrond” with regard to increased 

patient participation could be achieved.  

Conclusion:  Care takers can, by showing interest in a person’s own unique knowledge of 

life, proceed/create a sense of understanding, which by a widened perspective leads to that 

the care is formulated together.  

Key words: Mixed Method, Patient participation, Patient experiences, Person centred care, 

Psychiatric inpatient care, Psychic disability.  
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1 INLEDNING  

Den allmänpsykiatriska slutenvårdsverksamheten i Dalarna har under lång tid haft 

överbeläggningar, vilket medfört hög arbetsbelastning för undersköterskor, skötare, 

sjuksköterskor, läkare, psykolog, kurator och arbetsterapeut. Dessa yrkeskategorier kommer 

framöver i studien att tituleras som vårdpersonal. Författarna, som tidigare arbetat i 

verksamheten, har länge reflekterat kring ett ineffektivt och tidskrävande rondsystem, där 

mycket av tiden användes för att prata om patienterna istället för med patienterna. Vidare i 

studien benämns detta som för-rond. Detta innebar att vårdpersonalen rapporterade igenom 

samtliga patienter och observationer och upplevelser av patientens mående framfördes. 

Därefter skulle informationen rapporteras vidare och de eventuella beslut som togs i frånvaro 

av patienten fördes vidare till resten av vårdpersonalen. Patientsamtal startade därefter och 

hade ofta ett medicinskt fokus. Arbetssättet medförde tidskrävande rapporter för 

vårdpersonal och ändrades kontinuerligt under dagen. Författarna upplevde att en stor del av 

sjuksköterskans arbete, gick åt till att dokumentera och utföra arbetsuppgifter på uppdrag 

från läkaren istället för att leda och bedriva omvårdnadsinriktat personcentrerat arbete. Det i 

sin tur medförde att undersköterskorna och skötarna var de som hade patientkontakt och 

byggde upp en relation till patienten. Undersköterskorna eller skötarna förmedlade sedan 

information om patienterna. Den andrahandsinformationen var sedan det som 

sjuksköterskorna till stor del skulle basera sina bedömningar på och sedan förmedlade till 

läkarna.  

Författarna upplever att arbetssättet inte främjar patientens delaktighet och det uppstår en 

tydlig skillnad mot hur en specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård vill 

och ska arbeta. Utifrån sjuksköterskans kärnkompetenser, förbättringskunskap för 

kvalitetsutveckling, teamsamverkan, respekt för självbestämmande, informatik samt 

personcentrerat arbete, föddes idén att genomföra ett utvecklingsprojekt kallat teamrond. 

Utvecklingsprojekt teamrond avser att patienten är delaktig och närvarande vid ronden. För 

att säkerställa sekretessen, sker mötet i enskilt rum till skillnad mot i den somatiska 

sjukvården som kallar detta för bedside-rond, det vill säga att ronden sker vid patientens 

säng med patienten närvarande. Målsättningen med utvecklingsprojektet är att öka 

patientens känsla av delaktighet, att vara en i teamet och främja personcentrerad vård.  

 



2 

2 BAKGRUND 

I det här avsnittet kommer studiens centrala begrepp att förklaras. Vidare följer en 

presentation av tidigare forskning följt av en beskrivning av Utvecklingsprojekt teamrond. 

Därefter följer en beskrivning av den teoretiska referensram som författarna har valt till 

denna studie. Avslutningsvis kommer problemformuleringen. 

2.1 Centrala begrepp 

Nedan kommer författarna förtydliga några centrala begrepp, som är vanligt förekommande i 

studien. Avsnittet börjar med delaktighet och därefter följer information, personcentrerad 

vård samt Open dialogue i ordningsföljd. 

 Delaktighet 

Begreppet delaktighet har ingen entydig definition inom vården (Jørgensen & Dahl 

Rendtorff, 2017). Däremot visar studier att patienter anser att delaktighet innefattar att vara 

delaktig i beslut rörande vård och behandling, men även att få information och dela sin 

kunskap och erfarenheter kring symtom, diagnos och behandling (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering [SBU], 2017; Eldh, Ekman & Ehnfors, 2006). 

Socialstyrelsen (2015a) menar att delaktighet består av tre olika delar: rätt till information, 

rätt att få komma till tals och bli lyssnad till samt rätt till inflytande och självbestämmande. I 

Eldh m.fl. (2006) resultat påvisas en samstämmighet med Socialstyrelsens (2015a) 

definitioner utifrån patienternas perspektiv, men förtydligar även betydelsen av att 

informationen gavs på ett vardagligt språk och var individuellt utformad från de egna 

behoven. Det möjliggjorde för patienterna att kunna ha åsikter som de kan framföra och som 

senare ligger till grund för självbestämmandet (Socialstyrelsen, 2015a). Eldh m.fl.  (2006) 

har i sin studie fördjupat resonemanget utifrån patientperspektivet och menar att 

vårdpersonalens aktiva lyssnande kan inge upplevelsen av att vara genuint respekterad. Det 

möjliggörs genom att vårdpersonalen öppnar upp för den unika kunskap patienten besitter 

kring sitt eget liv. Studien uppmärksammar att det följaktligen inte är tillräckligt att endast 

bjuda in patienten i beslutsfattandet, utan patienten behöver få vara en del utav 

sammanhanget. Författarna har således valt att i studien utgå ifrån såväl Socialstyrelsen 

(2015a) i kombination med Eldh m.fl. (2006) definitioner av delaktighet.      

 Information 

Enligt patientlagen (SFS 2014:821) har patienten rätt till att vara informerad kring sitt 

hälsotillstånd, vård och behandlingsmöjligheter, risker, biverkningar och eftervård. 

Informationen ska förmedla väsentlig kunskap, insikt och förståelse och även möjlighet till 

valmöjligheter så patienten kan bli delaktig, självbestämmande och en aktiv aktör i sin vård 

(Socialstyrelsen, 2015b; Thórarinsdóttir & Kristjánsson, 2014). Detta möjliggör att samtycket 

från patienten fattas på välgrundade beslut (Patientlag, SFS 2014:821; Socialstyrelsen, 
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2015b; Thórarinsdóttir & Kristjánsson, 2014). Patienten är expert avseende sin egen 

upplevelse och besitter mest kunskap om sig själv och situationen, men är samtidigt 

beroende av vårdpersonalens kompetens för att vara delaktig och autonom. Informationen 

ska förmedlas i dialog och leder genom tillvaratagandet av patientens resurser till ett 

gemensamt beslutsfattande där vården kan “skräddarsys” utifrån patientens behov 

(Gabrielsson, Sävenstedt & Zingmark, 2015; Socialstyrelsen, 2015b). En informerad patient 

är en viktig faktor i möjliggörandet av personcentrerad vård (Gabrielsson m.fl., 2015). 

 Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård innebär ett synliggörande av hela patienten och prioriterar alla behov 

lika, vare sig de är av psykisk, fysisk, existentiell, andlig eller social karaktär. Varje patient 

har en unik upplevelse och tolkning av sin ohälsa, vilket måste respekteras samt bekräftas 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Det finns ett gott evidensbaserat stöd för att 

personcentrerad vård har positiva effekter vid psykisk ohälsa (SBU, 2017). I sjuksköterskans 

profession innebär kärnan i personcentrerad vård att se patienten som en värdefull och 

likställig partner som har en viktig berättelse att framföra, istället för att rikta in sig på 

sjukdom (Barker & Buchanan-Barker, 2005; Socialstyrelsen, 2015b; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

Utifrån individuella behov och värden ska vården samordnas med en helhetssyn av 

människan och dennes hjälpbehov (Socialstyrelsen, 2015b).  Barker och Buchanan-Barker 

(2005) menar att personcentrering innebär att personens upplevelser och insikter av sina 

livsproblem är det väsentliga till skillnad mot att den anses likvärdig gentemot den 

professionella bedömningen i sjuksköterskans profession (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Barker och Buchanan-Barker (2005) betonar vikten av att vara observant på att inte 

göra för mycket för att förändra patienten, utan stötta och möjliggöra patientens utveckling. 

Vidare betonas att det patienten i kris behöver, är mänskligt stöd.  

 Open dialogue 

Open dialogue är en modell som presenterar många forskningsresultat och uppmärksammas 

alltmer globalt. Arbetssättet ger perspektiv på möjligheter för teamsamverkan (Buus, Bikic, 

Jacobsen-Kragh, Nielsen-Müller, Aagaard & Rossen Blach, 2017) där utgångspunkten är att 

patientens egna personella och interpersonella möjligheter lyfts fram och tas tillvara 

(Seikkula, 2003). Detta understryker även Barker och Buchanan-Barker (2010) som viktigt. 

Det sker genom att personalen skapar dialog med patienten som befinner sig i stress eller 

kris. I det terapeutiska mötet stöttas patienten att sätta ord på sin berättelse. Patienten är 

alltid närvarande vid samtal, möten och planeringar kring den egna patienten (Seikkula, 

2003). 
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2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning. Det börjar med en tillbakablick kring hur synen 

på patienter har sett ut i den psykiatriska vården för att senare övergå till att beskriva hur en 

traditionell rond går till. Vidare kommer forskning kring hur patienter upplever delaktighet 

inom den psykiatriska vården idag, samt vårdpersonalens perspektiv på delaktighet, att 

belysas. Slutligen följer ett avsnitt om hur en alternativ rond kan gå till. 

 En kort tillbakablick 

Inom den psykiatriska slutenvården framkommer en historik där vården inte utformades 

utifrån behov utan snarare som ett skydd för samhällets medborgare. Synen på personer med 

psykisk ohälsa var att de sågs som en andra klassens medborgare. Inom den psykiatriska 

institutionen skulle den egna viljan underkastas personalens makt och vårdtiden kunde 

upplevas som djupt inhuman (Jacob, Holmes & Buus, 2008). Under senare år har patienters 

rätt till delaktighet kontinuerligt stärkts genom politiska initiativ och lagändringar (Pilgrim & 

Waldron, 1998; SFS 2017:615; Vandewalle m.fl., 2017; Socialstyrelsen, 2015b).   

 Traditionell rondrutin 

Oxelmark, Ulin, Chaboyer, Bucknall och Ringdal (2017) och Fiddler m.fl. (2010) beskriver i 

sina studier att den traditionella rondrutinen är utformad så att den uppfattas som att den 

hindrar medverkan för personer med psykisk ohälsa. Detta eftersom synen fram tills idag är 

att vården skulle vara ändamålsenlig men ändå effektiv med snabba lösningar på 

identifierade problem (Robertsson, 2013). Det finns dessutom en tradition av att inte 

patienten är involverad (Oxelmark m.fl., 2017; Fiddler m.fl., 2010). Ronden startar tidigt på 

morgonen med att läkare och sjuksköterska talar enskilt om patienten. Samtalet med 

patienten blir sedan kort, vilket medför att läkaren inte hinner lära känna patienten. 

Sjuksköterskan är ofta inte delaktig i diskussionen, utan läkaren har en dialog med patienten 

om allvarliga saker från ett medicinskt perspektiv (Oxelmark m.fl., 2017; Swenne & Skytt, 

2014). Syftet med ronden är att planera patientens vård men läkarna föredrar att tala om, 

snarare än med patienten och besluten fattades när patienten inte är närvarande (Oxelmark 

m.fl., 2017; Walton & Hogden, 2016). Det finns många gånger funderingar kring för vem 

ronden är till för. Dessutom är den mestadels medicinskt fokuserad och upplevs på det viset 

mer till för läkarna (Fiddler m.fl., 2010). Vissa läkare menar att de inte kan tänka sig en aktiv 

patient och att det finns saker patienten inte borde vara medveten om.  Några sjuksköterskor 

fastslår att vissa patienter inte är intresserade av att delta i sin egen vård och hänvisar till den 

traditionella passiva rollen (Oxelmark m.fl., 2017). Antalet deltagare vid ronden kan upplevas 

skrämmande och det är osäkert vilken roll var och en spelar i patientens vård vilket resulterar 

i att patienten själv inte blir involverad (Oxelmark m.fl., 2017; Swenne & Skytt, 2014; Walton 

& Hogden, 2016). Vidare uppger patienterna själva att de har en önskan om att träffa 

sjuksköterskan och läkaren i enrum (Swenne & Skytt, 2014). 

 Personer med psykisk ohälsa har blandade känslor inför ronden. Vissa har positiva 

upplevelser medan andra upplever den som ansträngd, gammaldags, att den inger en känsla 
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av att vara underlägsen och att den i vissa fall upplevdes förnedrande (Swenne & Skytt, 

2014). Vidare framkommer det att personer med psykisk ohälsa upplever att de behöver mer 

tid vid ronden för att kunna ställa frågor, få daglig uppdatering kring vården och att de 

önskar att tiderna för ronden koordineras bättre, då väntan är frustrerande. Vissa patienter 

önskar att de har en mer aktiv roll i beslutsfattandet efter att ha erhållit ärlig och rättmätig 

information och fått möjlighet att ställa frågor, medan andra ville lämna över 

beslutsfattandet och endast acceptera deras rekommendation om behandlingen och vården 

(SBU, 2017; Swenne & Skytt, 2014). Det finns dock en risk, att de som inte kan eller vill delta, 

inte får en personligt anpassad vård menar SBU (2017). 

 Att vara informerad 

I studien av Storm och Davidsons (2010) framkom att det fanns en brist på information kring 

behandlingens verkan och konsekvenser. Även vårdplanen framstod som oklar och vissa 

upplevde att de helt saknade information kring dess syfte och existens. Swenne och Skytt 

(2014) samt Thórarinsdóttir och Kristjánsson (2014) beskrev vikten av att erhålla tydlig 

information för att kunna delta i beslutsprocessen. Forskningspersonerna ansåg även att de 

hade en egen skyldighet att skapa sig kompetens genom att själva efterfråga information, 

medan man i studien av Thórarinsdóttir och Kristjánsson (2014) påvisade att vissa behövde 

kämpa för att erhålla information. I studien av Sahlsten, Larsson, Lindencrona och Plos 

(2005) beskrev vårdpersonalen att det var deras aktiva lyssnande med tillhörande tolkningar 

av det patienten framförde som möjliggjorde att patienten skulle kunna erhålla rättmätiga 

svar.  

 Att komma till tals och bli lyssnad på 

För att kunna berätta sin historia måste man känna att någon lyssnar och vill förstå (Storm & 

Davidson, 2010). I Norge har Open dialouge introducerats och det är en utmaning för 

sjukvårdspersonalen att lära sig lyssna på riktigt (Buus m.fl., 2017). Forskningspersonerna i 

Petersen, Hounsgaard, Borg och Vinther Nielsen (2012) upplevde att det fanns situationer 

när det var svårt att göra sin röst hörd och att de fick övertyga personalen att lyssna på deras 

idéer. Sahlsten m.fl. (2005) betonar vikten av att vårdpersonalen skapar en relation byggd på 

öppenhet, förtroende och verkligen lyssnar inkännande på det patienten har att säga. För det 

var när de egna åsikterna efterfrågades och verkligen hörsammades som förutsättningar 

skapades för personer med psykisk ohälsa att vara aktiva i sin vård och behandling (Petersen 

m.fl., 2012; Sahlsten m.fl., 2005). Det medförde en förbättrad upplevelse av välbefinnande 

och en känsla av likvärdighet, vilket i sin tur främjar den egna personliga utvecklingen 

(Petersen m.fl., 2012). Tillika menar Millar, Chambers och Giles (2015) att en viktig 

komponent för att medverkan i vården ska bli framgångsrik är att patienterna upplever att de 

har ett bra samarbete med personalen.  

 

Buus m.fl. (2017) beskriver i sin forskningsartikel upplevelsen av att delta i projekt där Open 

dialogue användes. Patienterna upplevde att deras inneboende styrkor stöttades, medförde 

ökad tillit, förtroende och bidrog till att patienterna upplevde sig sedda, hörda och 
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respekterade. Emellertid fanns det vissa som även upplevde svårigheter kring att prata öppet 

om känsliga saker vid mötena. 

 Att ha inflytande och vara självbestämmande 

Personer som lider av psykisk ohälsa upplever att de har svårt att ha inflytande över sin 

medicinering (Petersen m.fl., 2012). Dessutom vill personer med psykisk ohälsa ha mer 

inflytande än vad de upplever sig ha. För att uppnå det, så önskar de bli informerade och 

involverade i beslutsfattandet kring deras behandling (Fisher, Manicavasagar, Kiln, & 

Juraskova, 2016). Storm och Davidson (2010) beskriver att patienterna ofta får en chans att 

diskutera medicinering, men att det var svårt att få det sista ordet i beslutet. Samtidigt visar 

Petersen m.fl. (2012) att det personer med psykisk ohälsa anser vara viktigast att bestämma 

över är just medicineringen, då det är endast de själva som vet hur medicineringen påverkar 

den egna kroppen. Vidare menar Tambuyzer, Pieters och Van Audenhove (2014) att man bör 

få möjligheten att uttrycka sina val angående behandlingen. I studierna av Eliacin, Salyers, 

Kukla och Matthias (2015) samt Fisher m.fl. (2016) berättar forskningspersonerna att de 

gärna blir involverade i beslutet kring deras medicinering, då det är lättare att acceptera 

medicinering när de har fått framföra sitt perspektiv, men även erhållit läkarens.  

Ibland kan det även vara så att alla patienter inte vill vara helt beslutsfattande i sin vård. De 

vill gärna vara med och diskutera olika behandlingsstrategier, men överlämnar beslutet till 

de professionella (Tambuyzer m.fl., 2014; Eliacin m.fl., 2015; Fisher m.fl., 2016). Dock måste 

man vara observant så att de inte överlämnar beslutet på grund av att de inte fått tillräcklig 

information (Tambuyzer m.fl., 2014). 

Samtidigt framkommer det i Hamann m.fl. (2016) hur viktigt det är att man har en dialog 

innan man kan sträva mot ett delat beslutsfattande. Vidare finns en insikt om behovet av att 

tala öppet och ärligt både inför läkaren och sig själv. För att uppnå känslan av 

teamsamhörighet är det viktigt att ha en tilltro till att patienten är expert på sig själv (Millar 

m.fl., 2015). Det här tar även Tambuyzer m.fl. (2014) fasta på och menar dessutom att 

patientens erfarenhet bör ses som en ny typ av kunskap. Emellertid hävdar de att ett delat 

beslutsfattande innebär att båda parter gemensamt kommer fram till ett bra beslut så det inte 

blir ett allenarådande initiativ.  Hamann m.fl. (2016) menar också att patientens erfarenhet 

är viktig och att den tillsammans med vårdpersonalens expertis kan ge en viktig grund för ett 

delat beslutsfattande, vilket Elaicin m.fl. (2015) menade var viktigt för den egna 

återhämtningen. 

 Mötets utformning inverkar på delaktigheten 

Det framkommer en insikt om att man själv måste ta en aktiv roll i vägen till återhämtning 

och inte enbart följa personalens anvisningar (Eliacin m.fl., 2015). Några personer med 

psykisk ohälsa kunde skriva listor innehållande behoven de hade, för att sedan se till att detta 

togs upp för diskussion på möten utan att patienten själv var närvarande (Storm & Davidson, 

2010). I Hamann m.fl. (2016) studie framfördes att vårdpersonalen ansåg det vara önskvärt 

att patienterna kom förberedda till möten.  
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Samtidigt framkommer det i en artikel skriven av Storm och Davidson (2010) att personer 

med psykisk ohälsa inte ser deras närvaro i möten som meningsfulla, då de ändå inte har 

någon beslutsrätt om sin vård. På samma gång belyser de att deltagandet vid ett 

vårdplaneringsmöte kan upplevas otrevligt och vara stressande, då det oftast bara 

framkommer negativa saker, vilket medförde att personen med psykisk ohälsa kände sig 

värdelös. Det här kan jämföras med artikeln skriven av Bee, Brooks, Fraser och Lovell (2015) 

där vårdpersonalen beskriver att de gärna ser att personer med psykisk ohälsa är med och 

bestämmer i sin vårdplanering. Dessvärre påvisar andra studier att uppfattningen hos 

vårdpersonalen avseende ökad delaktighet hos personer med psykisk ohälsa i sin egen 

behandling varierar. Resultatet belyser generellt att äldre, mer yrkeserfarna, män, 

verksamma inom öppenvården samt legitimerade sjuksköterskor var positivare än yngre, 

mindre yrkeserfarna, kvinnor samt verksamma inom slutenvården avseende ökad delaktighet 

hos patienterna (Kortteisto, Laitila & Pitkänen, 2017; Vandewalle m.fl., 2017).  

 När möjligheten till delaktighet begränsas 

I artikeln skriven av Wright, Rowley, Chopra, Gregoriou och Waring (2015) beskriver 

patienterna att de har oftast ingenting att säga till om vare sig när de vill läggas in eller när de 

ska bli utskrivna. Detta till trots att studier visar på att patienters delaktighet i sin behandling 

har ett terapeutisk värde och kan öka förmågan att återta makten över sin tillvaro och 

därmed erhålla bättre chans till återhämtning (Tambuyzer m.fl., 2014). 

Enligt Tambuyzer m.fl. (2014) kan den psykiska ohälsan inverka på engagemanget till 

delaktighet, då patienterna kan sakna förmågan eller motivationen till att påverka vården. 

Ofta gör dessutom medicinen att förmågan minskar ytterligare. Det här framkommer även i 

Hamann m.fl.  (2016) studie, där man belyser att den psykiska ohälsan i vissa fall orsakar ett 

passivt beteende, som kan resultera i paternalistiska beslut. Vidare beskriver Pazargade, 

Fereidoni Moghadan, Koshnab Falahi, Renani Alijani, och Molazen (2015) att vårdpersonal 

anser att personer med psykisk ohälsa ibland har så svåra problem och symtom att de inte 

kan interagera med vårdpersonalen och att förmågan, diagnosen och karaktärsdragen gör det 

svårt att bygga upp en relation som kan leda till ett aktivt beslutsfattande. 

Känslan av vanmakt blir särskilt tydlig när personer med psykisk ohälsa upplever att deras 

egen och läkarens syn på ohälsan skiljer sig åt. Den här erfarenheten gör att de i flera år 

kunde bli avskräckta från att föra fram sin åsikt (Hamann m.fl., 2016). Forskningspersonerna 

i Petersen m.fl. (2012) menar att det är personalen som bestämmer vad 

forskningspersonerna kan bestämma över. Personalen kunde fråga om deras åsikt men det 

verkliga beslutet sker under ronder där patienten inte var med. Ibland kan det dock vara 

nödvändigt att någon annan bestämmer menar en forskningsperson i Petersen m.fl. (2012) 

studie. Samtidigt vidhöll forskningspersonerna att om det skedde för länge, infann sig 

känslan av att inte kunna bestämma själv längre. 
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 Teamrond- att sätta patienten i fokus 

När ronden utgick från den egna sängplatsen, så kallad teambaserad bedside-rond, 

upplevdes det som positivt av personerna. Den upplevelsen delades även av personalen 

(Gonzalo, Chuang, Huang, & Smith, 2010). Läkarna erfar att de får en bättre teamkänsla med 

patienten vid bedside-rond, lär sig av varandra och att patienten får större förtroende för 

läkarna (Gonzalo m.fl., 2013; Luthy m.fl., 2017; Oxelmark m.fl., 2017). När patienterna ges 

möjlighet att uttrycka sina behov så kan vården skräddarsys. Möjlighet att delta i 

beslutsprocessen leder till ökad tillfredsställelse (Luthy m.fl., 2017). Patienterna kan se att 

andra är intresserade för vad de har att säga och beskriver att de inte upplever sig mindre 

nöjda eller mindre respekterade trots medicinsk jargong och brister i sekretessen (Gonzalo 

m.fl., 2013; Luthy m.fl., 2017; Oxelmark m.fl., 2017). Personalen upplever också att det blir 

bättre vård i och med bedside-rond och att de blir mer effektiva. Läkarna anser även att det 

minskar stereotypt seende och negativa kommentarer om patienterna inlagda på en 

avdelning. Ronden innefattar deltagande av alla professioner och fokus ligger på patienten, 

istället för på provresultaten (Gonzalo m.fl., 2013). Vissa anser att det är en mänsklig 

rättighet att vara delaktig. Att det nästan är oetiskt om patienterna inte är delaktiga. Det är 

viktigt att patienterna känner att de är med i ett team och att teamet arbetar tillsammans och 

att de är minst lika viktiga för utgången som alla andra i teamet (Oxelmark m.fl., 2017). 

2.3 Utvecklingsprojekt teamronds utförande 

Författarna till denna studie upplever att, när begreppet patient används utelämnas 

personens unika förmåga och sätter istället sjukdom och behandling i fokus. Hädanefter 

kommer författarna att frångå begreppet patient i Utvecklingsprojekt teamrond och 

begreppet person eller person med psykisk ohälsa kommer vidare att användas. 

Som modell för kvalitetssäkring har genomförandet av utvecklingsprojektet följt PDSA-

metoden (Crowfoot & Prasad, 2017), vilket innebär planera (Plan), utföra (Do), studera 

(Study) och till sist agera (Act). Hela processen har varit cirkulär och i ständig rörelse. Här 

nedan redovisar författarna hur utvecklingsprojektet utfördes enligt PDSA- metoden, där 

även svårigheter och utmaningar med projektet tas upp. 

 Plan 

Som tidigare nämnts, har författarna reflekterat kring det nuvarande arbetssättet som inte 

främjar delaktighet inom den psykiatriska vården. Tankar på att arbeta fram en ny rondrutin 

framträdde. Författarnas ambition var att den nya rondrutinen skulle främja ökad 

personcentrering och tillföra en helhetssyn kring behoven som utgår från personens 

upplevelse. Inspiration togs av Open dialogue (Seikkula, 2003) samt Tidvattenmodellen 

(Barker & Buchanan-Barker, 2005), vilka framhåller vikten av att kommunikationen sker 

med personen närvarande. Istället för att ha samtal om personen ska kommunikation ske 

med personen närvarande. Detta kan medföra att personen känner sig som en del av teamet 

och upplevelsen av att ronden ska vara ett forum för ett delat beslutsfattande. 
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Författarna började med att framföra grundtanken kring Utvecklingsprojekt teamrond med 

chefsöverläkaren. Därefter formulerade författarna ett mail med information kring 

grundidén med utvecklingsprojektet. Innehållet framfördes sedan vid nästkommande 

ledningsgrupp för en allmänpsykiatrisk klinik i Dalarna. Det framkom att det fanns ett 

intresse för att genomföra ett utvecklingsprojekt gällande teambaserad rond där patienten 

står i centrum. Då klartecken erhållits, togs kontakt med ansvariga enhetschefer för att 

informera om projektet. Informationen presenterades muntligt men även via poster (se 

bilaga A). Det beslöts att utvecklingsprojektet skulle utföras endast på ett vårdlag efter 

författarnas önskemål. Under presentationen framfördes även önskemålet om att bilda en 

projektgrupp tillsammans med representanter från avdelningen för att gemensamt arbeta 

fram en ny rondmall samt dagsstruktur. Projektgruppen träffades två gånger innan 

utvecklingsprojektets start. Första träffen ägnades åt att göra en SWOT analys samt 

hanteringen av det som framkom ur analysen (Se bilaga B). Träff nummer två ägnades åt att 

utforma rondmall och dagsstruktur (Se bilaga C och D). När dessa var utformade och 

planeringen klar, informerades personalen på det aktuella vårdlaget via muntlig information 

på en arbetsplatsträff men även skriftligt via mail. 

 Do 

Utvecklingsprojektet startade vecka 13 och fortlöpte under fyra veckor. Författarna var under 

hela projektet aktiva och såg till att både rondmall (se bilaga C) samt dagsstruktur (se bilaga 

D) följdes. Dessutom inhämtades åsikter från personal kontinuerligt. Författarna 

dokumenterade både observationer och åsikter dagligen, dels för att hantera den egna 

förförståelsen men även för att kunna revidera utvecklingsprojektet vid projektets avslut. 

För att utvärdera om projektets målsättning hade blivit uppnådd, gjordes innan 

utvecklingsprojektets start en så kallad baslinjemätning. Den utfördes via intervjuer av 

personer med psykisk ohälsa som vårdades inneliggande på det aktuella vårdlaget som 

utvecklingsprojektet skulle bedrivas på. Närmare presentation angående tillvägagångssätt för 

utvärdering finns under avsnitt Metod. Efter utvecklingsprojektet genomförs ytterligare en 

mätning via intervjuer och resultatet av dessa båda mätningar presenteras under avsnittet 

Resultat. 

 Study 

Målsättningen med projektet var att personer med psykisk ohälsa ska uppleva sig som en i 

teamet. Genom att bli inbjuden till dialog ökar möjligheterna till att delaktighet under 

vårdprocessen stärks samt främjar personcentrerad vård.  

För att undersöka om projektets målsättning har blivit uppnådd har författarna valt att 

beskriva personernas erfarenhet av delaktighet under vårdtiden på det aktuella vårdlaget i 

härledande studie. Detta presenteras närmare i avsnitten Syfte, Metod, Resultat samt 

Diskussion. Om utvecklingsprojektet lyckas uppfylla sin målsättning skulle det kunna 

inspirera andra liknande verksamheter att se fördelarna med att involvera personen i teamet.  
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 Act 

Utvecklingsprojekt teamrond har avlöpt väl. Författarna har hanterat uppkomna svårigheter 

genom ett omtag med PDSA modellen men utan att inverka för mycket på den ursprungliga 

idén, så att utvärderingen kan bli tillförlitlig. Dessa svårigheter har mestadels bestått av att få 

dagsstrukturen att följas. Efter utvecklingsprojektets avslut beslutade all personal enhälligt 

att projektet skulle fortgå och dessutom införas på ytterligare ett vårdlag. Efter 

vårdpersonalens åsikter reviderades dagsstrukturen så att tiderna skulle anpassas efter allas 

behov. Att agera på uppkomna svårigheter är något som Crowfoot och Prasad (2017) påpekar 

som viktigt och kan främja framgången med projektet.   

2.4 Teoretisk referensram 

Till teoretisk referensram valde författarna Tidvattenmodellen av Barker och Buchanan- 

Barker (2005) som tar sin utgångspunkt i den personcentrerade vården där personen 

respekteras och där tillhörighet är grundläggande. Fokus ligger på personens 

problemlösningsförmåga och att stärka de existerande resurserna. Tidvattenmodellen 

betonar vikten av att respektera personens riktning i livet utan att värdera den. Fokus ligger 

således på att ge det stöd som behövs, för att personen ska återfinna riktningen i sitt liv. 

Tillsammans med personens nätverk, verkar vårdpersonalen för samarbete med personen 

och vederbörandes nätverk och är applicerbar oavsett vårdform eller psykiatrisk inriktning. I 

modellen anses tillvaratagande av personens unikt mänskliga erfarenhet vara av stor vikt. 

Modellen beskrivs med ett metaforiskt berättande där livet symboliseras av en båt i ständig 

rörelse över oceaner av erfarenheter som vid behov kan vara i behov av en trygg hamn att 

reparera skrovet i för att sedan kunna fortsätta på oceanen av erfarenheter (Barker & 

Buchanan- Barker, 2005). 

 Livsberättelsen 

Tidvattenmodellens fokus är att utforska personens livsberättelse. Ur personens naturliga 

språk utvecklas berättelsen, personens egen medvetenhet, förståelse och unika upplevelse om 

sitt liv och meningen med det. Psykisk ohälsa framträder i Tidvattenmodellen som lidande 

och utmaningar i den vardagliga mänskliga existensen och benämns som livsproblem och är 

en utmaning att bemästra. Psykisk hälsa anses vara individuell och unik för individen och det 

är viktigt att utforska vad begreppet innebär för respektive person. Modellen koncentreras till 

att definiera vad som krävs för att personen ska uppleva sig kapabel och berättigad att 

återerövra sin unika berättelse och därigenom återta sitt liv. Ur de egna formulerade orden 

läggs en ny grund som kan forma en ny berättelse, en återhämtning av den egna identiteten 

(Barker & Buchanan-Barker, 2005; Jacob m.fl., 2008).  

 Omvårdnaden 

Vid inläggning inom allmänpsykiatriska slutenvården är personerna inte sällan i kris. De 

befinner sig ofta i en period av livet där de upplever allvarliga livsproblem. Det är 
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grundläggande att personen är i behov av näring och reell omvårdnad, vilket kan möjliggöra 

att personen utvecklas. Enligt Tidvattenmodellen är det av vikt att börja med att bli lärjunge 

(Barker & Buchanan-Barker, 2005), identifiera vad personen erfarit tidigare avseende 

omvårdnad (Cook, Philips & Sadler, 2005) och tillsammans utforska personens unika 

upplevelse av hälsa/ohälsa. Tillsammans formas nästa steg genom ett genuint intresse för 

vad som personen erfordrar just nu för att hantera alternativt anpassa sig till dem 

existerande livsproblemen, svårigheter eller behov. 

 Vårdpersonalens uppgift 

Vårdarbetet enligt Tidvattenmodellen fokuserar på personens inneboende resurser samt 

personens närstående (Barker & Buchanan-Barker, 2005) och att arbeta jämsides, 

tillsammans (Cook m.fl., 2005). Kärnan genom hela vårdprocessen ska genomsyras av 

personens egenmakt och vårdpersonalen bidrar med det som är nödvändigt men eftersträvar 

en balans där de inte riskerar att ta över ansvaret eller driva förändringsprocessen hos 

personen utan uppmärksammar snarare personen på att bli mer medveten kring de små 

förändringarnas betydelse i återerövrandet av den egna berättelsen. Stöd ges för att personen 

ska kunna ta ut riktningen mot ett betydelsefullt liv samt i personens sökande efter sin unika 

återhämtning (Barker & Buchanan-Barker, 2005).  

 Tidvattenmodellens relevans och tillämpbarhet under utvecklingsprojektet 

Tidvattenmodellens grundtankar anses av författarna relevant utifrån utvecklingsprojektets 

syfte och målsättning och har även utgjort ett ramverk för föreliggande studie. Dessutom har 

Tidvattenmodellen varit en källa till inspiration i utformningen av Utvecklingsprojekt 

teamrond. Modellen harmonierar väl med gällande lagstiftning samt Socialstyrelsens 

riktlinjer avseende personers rätt till delaktighet, självbestämmande och personcentrerad 

vård.  I Utvecklingsprojekt teamrond är målsättningen stärkt delaktighet för de vårdade 

personerna samt möjliggör ett ökat självbestämmande inom akutpsykiatriskslutenvård med 

syfte att bidra med en ökad personcentrering i ett vårdlag på en akutpsykiatrisk 

vårdavdelning. Tidvattenmodellens grundtankar har utgjort en grund för den nya 

rondmallen avseende livsberättelsens betydelse, tillvaratagande av resurser samt 

definieringen av akuta problem. Inspiration som även harmonierar med Tidvattenmodellen 

är hämtad från Open dialogue, där mer dialog förs tillsammans med och inför personen 

(Seikkula, 2003) än bakom stängda dörrar. I Tidvattenmodellen ingår tio åtaganden som 

tydliggör vårdpersonalens skyldigheter men även stöd för hur det kan förmedlas. I 

härvarande studie har författarna valt ut fem åtaganden som var relevanta i 

utvecklingsprojektet vilka var att bli lärjunge till personen, vilket medför att vårdpersonalen 

ser personen som expert på sin upplevelse, värdera rösten är ett viktigt åtagande där respekt 

för personen visas genom att anpassa det vardagliga språket utifrån personen och skapar 

goda förutsättningar för dialog så att svårigheter, förtvivlan och handlingskraft kan växa 

fram. Vårdpersonalen ger tid som gåva och uppmärksammar personen på att båda parter 

investerar tid i vårdprocessen. För att stärka personen kan den personliga visdomen 

användas, den visdom som personen byggt upp under livet kan främja tilltron och förmågan 

till självhjälp. Under vårdprocessen är det viktigt att vårdpersonalen är transparent vilket 
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innebär att personen är medveten, välinformerad och delaktig i att forma nästa steg under 

vårdprocessen (Barker & Buchanan-Barker, 2005) för att tillsammans arbeta mot en 

realistisk framtidsplanering (Berger, 2006). 

2.5 Problemformulering 

I patientlagen (SFS 2014:821) framhålls vikten av att vården ska bygga på respekt för 

personens självbestämmande och utföras i samråd med personen. Enligt sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning samt i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen inriktning psykiatrisk vård, framgår det tydligt att vården ska 

bedrivas personcentrerat. I Tidvattenmodellen understryks vikten av att personcentrerad 

vård ska vara relationsbyggande och framhåller att personen och dess erfarenheter är den 

viktigaste kärnan i vårdprocessen. Ändå visar tidigare forskning på att personer som vårdas 

inneliggande inom psykiatrin upplever att deras åsikter inte efterfrågas och hörsammas i den 

utsträckning som de anser vara önskvärt, vilket medför att den egna rösten inte värderas. Det 

medför att det egna inflytandet blir kraftigt begränsat, vilket är problematiskt, när sedan 

personerna anser sig lida brist på information medför det att det blir omöjligt för personen 

att kunna delta aktivt i beslutsfattandet. Det resulterar i att de begränsas i möjligheten att 

kunna utnyttja sin lagliga rätt till delaktighet under vårdtiden. När möjligheten för den givna 

rättigheten till delaktighet inskränks och när personen exkluderas från den egna 

påverkansmöjligheten, medför det att deltagandet i beslutsfattandet omöjliggörs och känslan 

av att inte ses som en likvärdig människa uppstår. Utifrån ett vårdvetenskapligt 

kunskapsperspektiv behöver vårdpersonalen erhålla en ökad förståelse för personernas 

upplevelser, för att kunna främja deras delaktighet. Det medför att insikter kan erhållas när 

behovet definieras, och betydelsen av att bli mer transparenta och genom att ge av sin tid 

som gåva, och vikten av att nästa steg formas tillsammans kan framträda. För att det ska 

kunna ske måste de tidigare givna hierarkierna utmanas och omvårdnadsperspektivet 

stärkas. Det är först då som utrymme kan ges för personens egen berättelse att framträda. 

Utvecklingsprojektet Teamrond avser medföra att vården kan utgå från en större helhetssyn 

av människan och röra sig från den mer medicinskt fokuserade inriktning som idag bedrivs. 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att beskriva personernas erfarenhet av delaktighet under vårdtiden på 

en allmänpsykiatrisk slutenvårdsavdelning, före och efter implementering av 

utvecklingsprojekt Teamrond. 

1. Vilka skillnader i delaktighet erfar personerna under vårdtiden, före införandet av 

Utvecklingsprojekt teamrond jämfört med efter? 

2. Hur erfar personerna delaktighet under vårdtiden? 
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4 METOD 

Under metodavsnittet kommer studiens design att presenteras. Därefter kommer 

författarnas tillvägagångssätt avseende urval, datainsamling samt dataanalys att redovisas. 

4.1 Design 

Då studien baserar sig på ett utvecklingsprojekt valde författarna att utföra studien med 

QUAL + quan mixed method som utfördes med en så kallad embedded concurrent parallel 

design. Embedded concurrent parallel design innebär att kvalitativ och kvantitativ data 

inhämtas vid samma tidpunkt men analyserna utförs vid separata tillfällen för att sedan 

sammanfogas till ett gemensamt resultat (Polit & Beck, 2017; Kettles, Creswell & Zhang, 

2011). Författarna har därmed inhämtat kvalitativ och kvantitativ data vid samma 

intervjutillfälle. Det vill säga kvantitativ och kvalitativ data inhämtades först vid 

baslinjemätningen och sedan återigen vid utvärderingsmätningen (se figur 1). QUAL + quan 

mixed method med embedded concurrent parallel design ansågs vara bäst lämpad då det 

skulle finnas en svårighet med endast kvalitativ data eller kvantitativ data för att kunna svara 

mot studiens syfte. I denna studie har det kvalitativa varit dominant över den kvantitativa 

delen och den kvalitativa designen används för att fördjupa innebörden i den kvantitativa 

designen. Den mindre kvantitativa designen användes till att svara på frågan om 

delaktigheten stärkts efter implementering av utvecklingsprojektet (Kettles m.fl., 2011). 

Författarnas reflektioner kring metodvalet kommer att redovisas i metoddiskussionen. 

 

Figur 1 Datainsamling 

4.2 Urval 

Författarna har genomfört ett utvecklingsprojekt på en allmänpsykiatrisk 

slutenvårdsavdelning, vilket medförde att urvalet av informanter framkom naturligt och 

avsåg de patienter som var inneliggande vid de angivna tillfällena och det blev således ett 

konsekutivt urval (Polit & Beck, 2017). Innan studien påbörjades skickades ett brev ut till 
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verksamhetschefen på den aktuella kliniken för att efterfråga tillstånd om att få intervjua 

personer för föreliggande studie (se bilaga E). 

Inklusionskriterierna var således att personerna skulle vara inskrivna vid det aktuella 

vårdlaget på den allmänpsykiatriska slutenvårdsavdelningen. De skulle även vara närvarande 

på avdelningen, det vill säga ej på permission till hemmet, kunna göra sig förstådda på 

svenska, ge sitt samtycke till att delta i studien samt vara i tillräckligt stabilt psykiskt eller 

somatiskt mående för att kunna fatta ett grundat samtycke att delta i studien. 

Exklusionskriterierna var följaktligen att om författarna upplevde att personens mående 

påverkade förmågan att fatta ett grundat samtycke, ej var svensktalande eller avsade sig 

medverkan till studien, medförde det att de exkluderades. Att exkludera de som ej är 

svensktalande motiveras med att tillgången till tolk är begränsad. Därtill fanns farhågan av 

att inte fånga alla nyanser i intervjun, vilket kan uppstå när en utomstående person tolkar 

samtalet. Dessutom ansåg författarna att det fanns en risk för att inte veta om personen har 

kunnat tilltillgodogöra sig informationen i missivbrevet, för att fatta ett välgrundat samtycke. 

 Vid baslinjemätningen var det totalt åtta stycken personer inskrivna under det planerade 

intervjutillfället. En var på permission till hemmet och uteslöts därför automatiskt. 

Resterande sju gavs information både muntligt och skriftligt via missivbrev (se bilaga F), 

varav fem stycken gav samtycke till intervju både muntligt och skriftligt. 

Vid utvärderingmätningen var det totalt elva personer inskrivna vid det planerade 

intervjutillfället. En personer uteslöts på grund av somatiska orsaker. En person befann sig 

på permission. Två personer hade tackat nej vid baslinjemätningen och uteslöts, då det 

ingalunda kändes etiskt rätt att tillfråga dessa ytterligare en gång. Totalt tillfrågades sju 

stycken personer, varav en valde att avbryta i början på intervjun och därmed uteslöts. 

Ytterligare en person valde att avstå på grund av språksvårigheter. 

4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen har utförts med designen som utgångspunkt, det vill säga att både 

kvantitativ och kvalitativ data samlades in parallellt, som tidigare angivits under Design. 

Data samlades in i form av intervjuer med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (se 

bilaga G) med både öppna och slutna frågor som motsvarade studiens syfte. De kvantitativa 

data som inhämtades, bestod av slutna flervalsfrågor där personen fick välja ett svar som 

närmast motsvarade den egna upplevelsen. De öppna frågorna var inriktade på att erhålla ett 

vidgat perspektiv och få en bättre helhetsförståelse (Polit & Beck, 2017). Följdfrågor ställdes 

vid behov för att få fram djupare information gällande de svar som hade direkt koppling till 

studiens syfte eller med avsikt att undersöka om författaren förstått forskningspersonen rätt. 

Några exempel på dessa följdfrågor var ”Kan du berätta mer?” samt ”Vill du utveckla det 

lite?”. 

När skriftligt godkännande erhållits av verksamhetschefen för att få bedriva studien på den 

aktuella kliniken, påbörjades intervjuer av personerna för att få en baslinjemätning. 
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Forskningspersonerna intervjuades enskilt av vardera författare. Totalt genomfördes fem 

intervjuer var, fördelade på två separata tidpunkter. Intervjuerna skedde i ett angränsande 

rum till avdelningen för att minimera risken att bli avbruten samt för att 

forskningspersonerna skulle ha möjlighet till att känna sig bekväma och trygga i situationen. 

Vid intervjuerna hade författarna ingen information om vilka diagnoser 

forskningspersonerna hade, vad som föranlett inläggningen eller under vilken lag personerna 

vårdades. Detta för att minimera risken att bli påverkad av sin förförståelse. Intervjuerna 

spelades in via röstinspelning på mobiltelefon, försatt i flygplansläge för att minimera 

eventuella störningar. Efter ytterligare information kring vad intervjuerna syftade till 

startades inspelningen. Intervjuerna tog mellan 6- 30 minuter.  

4.4 Analys och bearbetning av data 

Författarna transkriberade fem intervjuer vardera. Transkriberingarna utfördes i enlighet 

med Dahlberg (2014) som beskriver att de ska utföras ordagrant. Även upprepningar och 

biljud som exempelvis skratt eller hummande noterades för att få en djupare förståelse. 

Dahlberg (2014) samt Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) poängterar vikten av att 

vara uppmärksamma och tydliga med att särskilja vem som sade vad genom radbyte och 

namn, vilket författarna har gjort.  

Efter transkriberingen lyssnade författarna återigen igenom de inspelade intervjuerna och 

felaktigheter korrigerades. Transkriberingarna skrevs ut och lästes av båda författarna flera 

gånger var för sig för att göra sig väl bekant med materialet (Dahlberg, 2014). Kvalitativa 

delen av intervjuerna analyserades med en induktiv ansats. 

Författarna har använt sig av innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Utifrån studiens syfte valdes sedan meningsbärande enheter i transkriberingen ut. 

Meningsenheterna kondenserades, det vill säga meningarna kortades ned men behöll 

samtidigt den centrala delen i innehållet. Därefter kodades kondenseringen med ett eller 

några sammanhängande ord om det väsentliga innehållet, för att göra materialet till 

hanterbara delar. Koderna sorterades sedan in i olika konstellationer där innehållet hade en 

likartad innebörd, vilket innebar att både positiva och negativa aspekter fördes samman. 

Dessa konstellationer bildar subkategorier som sedan delades in i huvudkategorier för att 

nyansera innehållet ytterligare. Om en kod kunde passa in i någon annan subkategori gjordes 

konstellationen om. Detsamma gjordes om en kod hamnade mellan två kategorier. Processen 

upprepades många gånger genom att författarna rörde sig mellan delar och helhet innan ny 

förståelse trädde fram och medförde således möjlighet för generaliserbarhet. Ett exempel ur 

analysmatrisen återfinns i tabell 1. 
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Tabell 1 Exempel ur analysmatris 

Meningsenhet Menings 
Kondensering 

Kod Subkategori Kategori 

Jo men det 
tycker jag att de 
gör, ja att de 
lyssnar på mig, 
åsikterna tycker 
jag är 
likvärdiga. 
(Person 4)  

De lyssnar på 
mig, våra 
åsikter är 
likvärdiga. 

Likvärdiga Att känna sig 
respekterad 
 

Att bli lyssnad 
på 

Det kan ju vara 
en förbättring 
att man är 
tydligare med 
om det finns en 
vårdplan och 
isåfall vad 
vårdplanen är 
för nått. Nu har 
jag inte vart här 
så länge men 
tycker att det 
borde funnits 
någon slags 
plan ändå. 
(Person 10) 

Förbättring att 
man är tydligare 
med vårdplanen 
och vad den är. 
Det borde ha 
funnits någon 
plan. 

Behov av 
tydliggörande 
av vårdplan 

Att inte få 
tillräcklig 
information 

Betydelsen av 
andras kunskap 

Det att de tar sig 
an och lyssnar, 
tar sig tid att 
lyssna så heter 
det ehm och att 
de verkligen 
lyssnar på en, 
känner hur man 
mår. (Person 8) 

De tar sig tid att 
lyssna, 
verkligen 
lyssna, känner 
hur man mår. 

Personalen tar 
sig tid att 
verkligen lyssna 
in hur man 
mår. 

Att få komma 
till tals och bli 
lyssnad till 

Att känna sig 
som en 
medaktör 

Framföra 
åsikter om min 
vård? Nej det är 
nog första 
gången nu som 
jag får prata om 
hur det har vart 
här. (Person 1) 

Det är första 
gången nu som 
jag får prata om 
hur det har varit 
här. 

Åsikter ej 
efterfrågade 

Att inte bli 
inbjuden till 
dialog 

Att vara 
maktlös 

 

Insamlade kvantitativ data analyserades deskriptivt med statistiskt dataprogram 

International Business Machines Corporation (IBM) Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) version 25 (Polit & Beck, 2017). Ordinärdata redovisas deskriptivt (se figur 

2-11). Frekvenstabellerna utfördes i SPSS medan diagrammen sammanställdes i Microsoft 

Office Word 2013, för att erhålla en användarvänligare layout, relaterat till det låga 

urvalsantalet.    
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En av flervalsfrågorna hade ett bortfall relaterat till för få svarsalternativ (Polit & Beck, 2017) 

och återfinns i (figur 4) i resultatet.  

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Då studien inte har haft en uppenbar risk att skada forskningspersonerna vare sig fysiskt 

eller psykiskt har inte en särskild etikprövning hos en etikprövningsnämnd varit aktuellt. 

Studien är genomförd i linje med Mälardalens högskolas etiska riktlinjer och godkänd av 

enhetschefen. 

Författarna har under studiens gång använt sig av Vetenskapsrådets (2017) fyra krav 

gällande etik. Kraven är information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande. 

Informationskravet innebär att forskningspersonerna har informerats både muntligt och 

skriftligt på ett vardagligt språk om vad studien kommer att innehålla, hur den kommer att 

användas samt vad det innebär att delta. Vidare gavs även informationen att deltagandet var 

frivilligt och kunde närsomhelst avbrytas utan att ange orsak. Likaledes erhöll 

forskningspersonerna information om att deras deltagande inte skulle påverka deras vård 

och behandling samt att all information behandlas konfidentiellt. Via missivbrev (se bilaga F) 

fick forskningspersonerna ge sitt samtycke skriftligt. Författarna har uppmuntrat till 

deltagande men utan att vara påträngande eller så att forskningspersonerna kunnat känna att 

de har hamnat i beroendeställning. Konfidentialitetskravet har författarna behandlat genom 

att förvara data i lösenordskyddade datorer, mobiltelefoner samt i ett låst skåp som bara 

författarna har tillgång till. Innan data har låsts in har dessa avkodats som en ytterligare 

åtgärd. Vad gällande nyttjandekravet har författarna endast använt forskningsmaterialet för 

forskningsändamålet. 

Författarna har vidare vägt nytta med risk i studien. Nyttan med studien är att utvärdera om 

implementering av Utvecklingsprojekt teamrond ökar delaktigheten hos personer med 

psykisk ohälsa inlagda på en allmänpsykiatrisk slutenvårdsavdelning. Risken som ska 

beaktas är när intervjuer utförs med personer som kan anses vara i en sårbar situation. Detta 

diskuterades, men nyttan av att även sårbara personers röst måste bli hörd (Holloway & 

Freshwater, 2007) vägde över. För att forskningspersonerna ska kunna behålla sin värdighet, 

har författarna inte påtvingat fram forskningspersonernas svar, utan behandlat tystnaden 

med respekt (Wiklund-Gustin, 2010). 

5 RESULTAT 

Baslinjemätningens resultat presenteras först genom deskriptiv statistik, sedan följer 

baslinjemätningens kvalitativa resultat. Därefter presenterar utvärderingsmätningens 

kvantitativa resultat genom deskriptiv statistik och sedan redovisas utvärderingsmätningens 

kvalitativa resultat. Sedan följer en sammanfattning av studiens kvantitativa respektive 
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kvalitativa resultat. Slutligen följer en sammanvägning av resultatet utifrån studiens syfte 

avseende att beskriva personernas erfarenheter av delaktighet under vårdtiden, före och efter 

implementering av Utvecklingsprojekt teamrond.  

5.1 Baslinjemätningens resultat 

Personer som vårdas på en allmänpsykiatrisk avdelning beskriver på olika sätt sina 

påverkansmöjligheter under inneliggande vård samt hur möjligheten till delaktighet ser ut, 

bland annat i utformningen av de egna vårdplanerna. I figur 2-6 visas deskriptiv statistik på 

den upplevda erfarenheten av vårdvistelsen.  

 

 
Figur 2 Baslinjemätning 

 
Figur 3 Baslinjemätning 

 

 

 
Figur 4 Baslinjemätning 

 

 
Figur 5 Baslinjemätning 
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Figur 6 Baslinjemätning 

 

Resultatet som framkommer i den deskriptiva statistiken tyder på att upplevelsen av att 

kunna framföra sina åsikter varierar. Även möjligheterna till att påverka sin vård skiftar. 

Däremot framkommer en känsla av att vara delaktig kring beslutsfattandet i den egna vården 

tydligt. Emellertid växlar delaktigheten kring utformningen av den egna vårdplanen.  

Den kvalitativa innehållsanalysen genererade följande huvudkategorier och subkategorier. 

Kategorierna redovisas i tabell 2 nedanför. 

Tabell 2. Inledande intervjuers kvalitativa resultat 

Huvudkategori Subkategori 
 
Att bli lyssnad till 

- Att bli inbjuden till dialog  
- Att känna sig respekterad 
- Att få vara med och fatta beslut 

 
Att vara beroende av andras kunskap 
 

- Att vara informerad 
- Att överlämna beslutsrätten 
- Att inte vara informerad 

 
Att vara maktlös 
 

- Att inte bli inbjuden till dialog 
- Att känna vanmakt 

 

 Att bli lyssnad till 

Kategorin att bli lyssnad till framträdde utifrån subkategorierna att bli inbjuden till dialog, 

att känna sig respekterad och att få vara med och fatta beslut. Det handlar om upplevelsen 

av att bli tillfrågad, att få uppleva att någon verkligen genuint lyssnar till de egna åsikter som 

framförs och hjälper till att definiera önskemål samt dessutom efterfrågar den egna unika 

kunskapen. Det främjar känslan av att vara en likvärdig människa. När sedan den 

underbyggda kunskapen utgör grund för formulerade åtgärder, kan tillit uppstå och 
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tillfredsställelse uppnås med mottagen vård. Det möjliggör att besluten senare ska kunna 

erfaras ske i gemenskap och samförstånd, vilket medför ökad möjlighet till delaktighet.  

 

Att bli inbjuden till dialog  

Att bli inbjuden till dialog handlar om att få känna sig uppmärksammad och viktig, vilket 

uppstår genom att stödet som finns blir tydligt och tillgängligt. I nästa steg förmedlas äkta 

omsorg. Det visas genom att mående och önskemål efterfrågas. Det är när två människor 

väljer att öppna upp sig för varandra och är mottagliga för åsikterna som framkommer, som 

dialogen får genomslag, vilket möjliggör att den unika kunskapen och erfarenheterna kring 

det egna livet kan uppenbara sig.  

 Dom brukar fråga hur länge jag mått såhär och vad jag upplevt och hör röster och så (Person 

2). 

Förståelsen för människan som en unik individ kan då framträda. Det framkommer att det är 

viktigt att vara medveten och lyhörd inför individuella behov och när dessa respekteras för 

det med sig en känsla av att vara förstådd. Den känslan förstärks ytterligare när bekräftelse 

framkommer efter ett inkännande lyssnande. Det är när den egna åsikten värderas högre som 

känslan av den egna kompetensen stärks. Att bjudas in till dialog och mötas av att vara 

genuint lyssnad till, medför att autonomin kan bibehållas och delaktighet främjas. 

Att känna sig respekterad 

Att känna sig respekterad handlar om att få uppleva att de egna formulerade åsikterna 

genuint hörsammas och att önskemålen respekteras. Bemötandets betydelse är väsentligt för 

att personen ska tillåtas att lyssna efter i sitt inre vad de själva vill. När sedan åsikten tillåts 

uttryckas med egna ord och när behoven sedan framträder och tillgodoses, för det med sig en 

känsla av att bli tagen på allvar och vara likvärdig som människa. 

 Det är det att jag som här så tycker jag att de har tagit mig mer på allvar än vad de har gjort på 

andra ställen (Person 3).  

När sedan vården anpassar sig och utgår utifrån de formulerade behoven, kan känslan av 

tillfredsställelse uppnås. Det handlar om betydelsen kring hur omvårdnadsinsatser och stöd 

för utförande utformas i samråd, med en gemensam förståelse för varandras perspektiv. Det 

upplevs stöttande att få känna att det visas en förståelse för om orken eller viljan brister och 

att stödet som erbjuds anpassas efter behoven. Genom att erbjuda olika valmöjligheter 

främjas upplevelsen av att bli hänsynsfullt bemött. Det kan medföra en lättnad och skapar 

förutsättningar för att våga prova, fast lusten inte finns.  

… du kan ju testa och vara med men om du inte känner att du vill vara med då behöver du inte vara 

med (Person 5). 

Att få uppleva sig lyssnad till och när sedan de egna behoven bekräftas, möjliggör att 

erbjudna insatser kan upplevas som hjälpsamma. Känslan av respekt för den egna personen 
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kan bidra till att förtroende uppnås, varvid känslan av att vården utgör en trygg bas kan 

erhållas. Det medför att möjligheten till att utöva sin delaktighet förbättras.  

Att få vara med och fatta beslut 

Att få vara med och fatta beslut innebär att upplevelsen av de egna åsikterna värderas och 

ligger till grund för det egna självbestämmandet. När sedan bakomliggande orsaker beaktas 

och en öppen diskussion tillåts, kan en fördjupad förståelse för åsikterna som framförs 

erhållas. Det kan i sin tur bidra till nya perspektiv som främjas av ett tillåtande klimat. Det 

möjliggör att de egna åsikterna ligger till grund för beslutsfattandet, som sedan kan 

förverkligas i respektfullt samförstånd. 

Mmm jo jag fick såna biverkningar av en medicin så den ville jag inte ta och det respekterade 

ju dom (Person 4). 

Att aktivt efterfråga åsikter om vårdens innehåll, möjliggör för personen att formulera sin 

egen upplevelse, vilket stärker den egna erfarenhetens betydelse och individen får uppleva sig 

som kompetent. När sedan åsikterna värderas och uppfylls, kan känslan av att vara 

oberoende och ha möjlighet till påverkan förstärkas. 

… Ja ett exempel har väl varit att jag har velat bli flyttad till annan avdelning så där har jag fått 

vara på och påverka (Person 1). 

 När önskemålen blir lyssnade till och vårdens anpassning sker, medför det att personen kan 

få uppleva sig som en beslutskompetent person. Det främjar möjligheten till att kunna utöva 

sin delaktighet.  

 Att vara beroende av andras kunskap 

Kategorin att vara beroende av andras kunskap trädde fram utifrån subkategorierna att vara 

informerad, att överlämna beslutsrätten och att inte vara informerad. Det handlar om 

vikten av att erbjudas möjlighet att erhålla en utökad förståelse, vilket uppnås av att det 

erbjuds tillfälle till att ta del av andras kunskap under vårdtillfället, för att kunna vara 

delaktig. Det framkom tydligt att kunskapen som förmedlas främst är medicinskt inriktad 

och det som upplevs vara den huvudsakliga inriktningen i vårdplanen. Att andra kan dela 

med sig av sin kunskap är väsentligt men sker främst när den har efterfrågats eller har 

eftersökts på eget initiativ. Om inte kunskapen aktivt efterfrågas, riskerar personen att lida 

brist på information. När det dessutom finns en upplevd avsaknad av egen tillräcklig 

erfarenhet, resulterar det i att känslan av att vara ensam och utlämnad till andra förstärks. . 

Det kan leda till likgiltighet under vårdtiden, vilket blir ett hinder för delaktigheten.  

Att vara informerad  

Att vara informerad främjar personens synsätt och förståelse kring meningen med 

vårdtillfället. Den information som förmedlas är i huvudsak av medicinsk karaktär, och det 

som därmed uppfattas vara meningen med vårdtillfället. När informationen utvecklas till att 
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innefatta den egna personen, kan det leda till en ökad insikt och förståelse om sig själv. Det 

finns en tydlig önskan om att bli erbjuden information. Samtidigt finns insikten om att det är 

en aktiv handling att själv efterfråga informationen. 

  Ja att ja om jag har någon åsikt om någon medicin får jag ju information om det (Person 4). 

För att försöka hantera beroendet av andras kunskap, förstärka sin autonomi och få kontroll, 

försöker personerna hitta lösningar för bredare informationsinhämtning. Syftet är att försöka 

stärka den egna kompetensen genom egna efterforskningar, som sedan utgör en grund för 

försök till eget inflytande och självbestämmande. Det är ett sätt att själv försöka utöka sin 

förståelse, då information främjar delaktighet.  

Att överlämna beslutsrätten 

Att överlämna beslutsrätten handlar om att överlämna sitt självbestämmande i händerna på 

dem som upplevs ha kompetensen och är experter. Under tid av sämre psykiskt mående kan 

upplevelsen av tilltro till sina egna förmågor och erfarenheter kraftigt svikta. Att få uppleva 

sig ha bristande kompetens reducerar förmågan ytterligare till att kunna vara delaktig i det 

egna beslutsfattandet. 

Därför är det svårt för mig att avgöra liksom vilken medicin kan vara bra att pröva och såna 

saker för jag har väldigt begränsat när det gäller det (Person 5). 

Nedsättningar i det psykiska måendet kan även medföra upplevelser av att känna sig likgiltig 

och sakna tilltro till den egna kompetensen och förmågan. När förtroendet för den egna 

förmågan är nedsatt, medför det att engagemanget i den egna vården begränsas, vilket 

förstärker beroendet av andras kunskap och medför att delaktigheten påverkas negativt. Det 

resulterar i att beslutsrätten förläggs hos dem med kompetens för att se vad som händer. 

Att inte vara informerad  

Att inte vara informerad handlar om att inte delges möjlighet att vara förberedd kring nästa 

steg under vårdtiden. Det resulterar i försök att själv försöka skapa sig en överblick genom att 

gissa sig till en trolig planering. Den bristande tydligheten medför att individen upplever 

osäkerhet kring vilka antagna förväntningar som finns, men även en osäkerhet kring att inte 

kunna leva upp till förväntningar hos andra. Det skapar en rädsla hos personen att viktig 

information skulle kunna missas, om tiden disponeras för det som ansågs relevant. Det finns 

således en önskan om att förväntningarna som finns på personen i rondsamtalen ska 

tydliggöras. När det inte sker finns en rädsla av att vården ska bli missriktad. Oron medför att 

vården fokuseras utifrån ett utifrånperspektiv. När informationen brister blir konsekvensen 

att personen upplevs utlämnad till andra och beroende uppstår för att få upplevda oklarheter 

besvarade. Att tidigare ha haft kontroll och varit insatt i sin medicinering för att sedan 

lämnas utanför förändringar, medför en känsla av att vara förbigången. Det är även svårt att 

acceptera behandlingen när möjligheten till förståelse inte erbjuds.  
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Syftet var också lite oklar, jag fick ju aldrig någon riktig diagnos för att jag faktiskt var 

psykotisk utan dem gav mig det ifall att liksom, så det är rätt dåligt tycker jag (Person 2).  

Att sedan få möta behandlingens konsekvenser i form utav biverkningar, utan att ha haft 

möjlighet att vara förberedd på dessa, kan vara skrämmande. Det fanns dock en positiv 

aspekt kring bristande informationsöverföring som tyder på att det genom noceboeffekten 

var lättare att erhålla de biverkningar som det fanns kännedom om. 

Så pratade de inte så mycket om biverkningarna omkring den men det är ju bra på sätt och vis 

för om man har den förväntningen att man ska få den här biverkningen får man den oftast 

(Person 1). 

Brister i informationsöverföringen kan leda till exkludering och medför att den egna 

beslutsmöjligheten inskränks och ett beroende till andras beslutskompetens uppstår. 

Besluten sker då snarare från ett utifrånperspektiv, än utgår från underbyggd information 

från individen. Det är då omöjligt för personen att själv värdera möjligheter och beakta risker 

som beslutet kan medföra. Personens inflytande och självbestämmande inskränks och 

förhindras. Beroendet av andras kunskap blir tydlig och möjligheten till delaktighet 

begränsas. 

 Att vara maktlös 

Kategorin att vara maktlös framträdde utifrån subkategorierna att inte bli inbjuden till 

dialog och att känna vanmakt. Det innebär att inflytande och självbestämmande upplevs 

vara kraftigt inskränkt, att individen upplever sig reducerad och exkluderad i sin möjlighet 

till delaktighet genom att det egna självbestämmandet och den egna integriteten äventyras. 

När möjligheten att göra sin röst hörd begränsas och upplevelsen av att inte åsikterna bemöts 

med respekt, medför det en otrygghet. Känslan av att vara mindre värd kan utkristalliseras. 

Det kan leda till bristande tillit gentemot vårdpersonalen. Brister i bemötandet bidrar till och 

förstärker en ojämn maktkamp där kommunikationen riktas till försök att ta plats för att  

värna om sin rätt till autonomi. Konsekvensen blir då att kommunikationen reduceras till att 

uttrycka missnöje. Åsikterna som formuleras medför viss upplevd delaktighet men inte 

tillräckligt för att hantera de upplevda inskränkningar i autonomin som vårdtidsvistelsen 

medför. Känslan av att vara negligerad förstärker upplevelsen av att vara utan påverkan och 

leder till en känsla av att vara maktlös.  

Att inte bli inbjuden till dialog  

Att inte bli inbjuden till dialog handlar om att hamna i en situation där man upplever sig 

ensam och utlämnad under vårdtiden. När försök att framföra sina åsikter avbryts eller inte 

blir respektfullt bemött, leder det till känslan av att vara mindre värd och att inte vara 

betraktad som en fullvärdig människa.  

Jag upplever som sagt att de inte riktigt tog mig på allvar, min åsikt var lite mindre värd på nåt 

sätt, de måste lyssna bättre (Person 1).  
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Det får konsekvenser i form av bristande tillit under vårdprocessen. Samtalen blir ojämlika 

och osäkerheten medför att personen försöker anpassa sig för att motsvara de upplevda 

förväntningarna, istället för att föra fram det som är av vikt för dem. När känslan av att vara 

maktlös framträder, försöker vissa att hantera den känslan genom att kräva sin plats och 

framföra det som upplevs viktigt för personen, oavsett förutsättningarna som erbjudits. 

Kommunikationen riktas alltmer mot att framföra sitt missnöje. Delaktighet blir då omöjligt 

att uppnå. 

Att känna vanmakt 

Att bli utsatt för inskränkningar i möjligheten att framföra sina åsikter och få uppleva att 

egenkompetensen inte tas på allvar, resulterar i känslan av att vara fråntagen sin möjlighet 

till kontroll och påverkan. Att sedan bli tydligt rekommenderad eller få erfara att vården inte 

upplevs utgå från de egna behoven, medför att individen kan hamna i en känsla av 

hjälplöshet. När då förklaring uteblir, förstärks upplevelsen ytterligare. En känsla av vanmakt 

uppstår och delaktigheten upplevs frånvarande. 

 Eftersom man inte har någon makt själv, man är ju ganska maktlös (Person 1).  

Det finns en förståelse för förekomsten av vissa inskränkningar men är samtidigt något som 

personen upplever ändå är utom deras påverkan. Att försöka hantera de givna 

begränsningarna och hantera kontrollförlusten i den egna autonomin under 

vårdtidsvistelsen, kan ske på varierande sätt. Vissa försöker undkomma observation genom 

att försöka anpassa sig utifrån upplevda förväntningar, medan vissa försöker hävda sin rätt 

till självbestämmande. Att få erfara att den egna åsikten negligeras eller upplevelsen av att en 

rättighet förnekas dem, förstärker känslan av att vara hjälplöst utlämnad och i händerna på 

någon annan.  

Ja jag är väl delaktig men jag är också maktlös är jag så att inte jag som får ta besluten utan jag 

kan ju bara ge min input så att säga, eh men jo jag har vart delaktig det har jag (Person 1). 

Trots begränsningarna och inskränkningar i den egna autonomin finns det vissa saker som 

upplevs fria att påverka. Det medför att delaktighet och maktlöshet kan upplevas parallellt. 

Trots viss upplevelse av delaktighet kunde vårdtiden upplevas som kraftigt begränsande och 

upplevdes stundtals som ett fängelse. 

5.2 Utvärderingsmätningens resultat 

Utvärderingsmätningens kvantitativa resultat presenteras med deskriptiv statistik. Resultatet 

redovisas i figur 7-11.  
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Den kvalitativa innehållsanalysen genererade följande huvudkategorier och subkategorier. 

Kategorierna redovisas i tabell 3 nedanför. 

Tabell 3. Uppföljande intervjuers kvalitativa resultat 

Huvudkategori Subkategori 
Betydelsen av andras kunskap - Att inte få tillräcklig information 

- Att överlämna beslutsrätten med 
förtroende 

- Att vara påverkad av andra 
- Att få vara informerad 

Att känna sig som en medaktör - Att få komma till tals och bli lyssnad 
till 

- Att få var med och fatta beslut 
- Att känna att de utgår från mig 

 

 Betydelsen av andras kunskap 

Kategorin betydelsen av andras kunskap framträdde utifrån subkategorierna att inte få 

tillräcklig information, att överlämna beslutsrätten med förtroende, att vara påverkad av 

andra samt att få vara informerad. Det handlar om betydelsen av att andra delar med sig av 

sin kunskap för att möjliggöra för personen att erhålla en ökad förståelse för sig själv, sin 

behandling och tillhörande vårdprocess. Förutsättningarna för delaktighet kan därmed 

förbättras. Emellertid när den egna kunskapen inte anses tillräcklig, medför det en trygghet 

att beslutsrätten överlåts. Den överlämnas genom respekt för den kompetens som erbjuds, 

men kan även leda till upplevelsen av att vara utlämnad till andras bedömningar. När inte 

information ges i tillräcklig omfattning och oklarheter upplevs kring var den annars kan 

inhämtas, medför det att syftet med vårdtillfället blir svårbegripligt. Känslan av att vara 

utlämnad upplevs och möjligheterna för delaktighet begränsas.  

 

Att inte få tillräcklig information  

Att inte få tillräcklig information innebär att inte få uppleva att man känner sig insatt kring 

vårdprocessens olika delar, dess syfte och framskridande. När fokus utgår från ett medicinskt 

perspektiv snarare än sjukdomens inverkan på livet, medför det att känslan av förståelse 

upplevs reducerad till en ytlig och medicinsk nivå. Att inte ges möjlighet att delta vid 

medicinförändringar eller erhålla en förståelse för den medicinska behandlingen, leder till 

begränsningar utav den egna förståelsen. Att sedan få erfara kroppsliga konsekvenser utav 

medicineringen i form utav biverkningar utan att vara förberedd skapar en känsla av 

otrygghet. 

…så det hade dem kunnat sagt att du ja men du kan bli lite illamående eller du kan ha svårt att 

koncentrera dig. Det känner jag ju redan nu att jag verkligen har (Person 9). 

 Det finns en tydlig önskan om att få vara förberedd för att inte behöva hamna i ett tillstånd 

där upplevelsen ensam måste hanteras. För att lugna sig själv, finns det en risk att 
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personerna antar och accepterar de kroppsliga symtomen som en del av medicineringen, 

istället för att framföra problemet, vilket skapar onödigt lidande.  

Betydelsen av att uppleva sig informerad och därmed förberedd, innefattar även 

vårdprocessens framskridande. Utan information uppstår känslan av att vara utlämnad och 

det går inte att förbereda sig inför nästa steg i planeringen. 

Om jag inte hade frågat när jag ska åka hem hade jag liksom bara fått reda på det imorgon då 

att du ska åka hem idag? För det hade inte känts så bra (Person 10).  

Det finns en stark önskan om att få ta del av den kunskap andra besitter kring hur 

planeringen inför den fortsatta vården förväntas fortskrida och därigenom vara förberedd 

inför nästa steg. Istället för att behöva försöka förhålla sig till en oviss framtid. När det sedan 

är otydligt var informationen kan inhämtas, medför det att osäkerheten kring nästa steg 

förstärks och kan då upplevas som att den får mötas ensam i ovisshet. Utskrivningen kan då 

komma som en chock och känslan att vara utlämnad i någon annans händer framträder 

tydligt, vilket påverkar delaktigheten negativt.  

Att överlämna beslutsrätten med förtroende 

Att överlämna beslutsrätten med förtroende handlar om att respekt visas för annans 

överordnade kunskap genom att överlåta beslutsfattandet till experterna. Respekten medför 

att det i vissa fall anses som en självklarhet att det inte finns något annat alternativ än att 

överlämna beslutsrätten. 

Det är klart att jag kan ha åsikter men att de skulle värderas mer än vårdpersonal och läkare 

det går ju inte i vissa sammanhang för det är ju ändå de som vet bäst och de som tar beslut 

(Person 10). 

När istället personens åsikter bemöts likvärdigt, leder det till att tillförliten förstärks och 

överlämnandet av beslutsrätten kan ske genom ett aktivt val. Tilliten medför att det finns 

överseende med att exkluderas ur planeringen. Respekten för andras kunskap medför att 

personerna förlitar sig till att erforderliga beslut fattas med omsorg om deras bästa i åtanke. 

Att vara påverkad av andra 

Att vara påverkad av andra innefattar att vara delvis utlämnad till andras bedömningar men 

även att vara medveten om behov av andras stöd och vidgade perspektiv. Det finns en 

förståelse för att det finns olika aspekter att förhålla sig kring i verksamheten och att det inte 

är rimligt att endast rätta sig efter personen och dess möjlighet till egen påverkan i samtliga 

moment. Under vårdtiden är det dock viktigt att möjlighet till delaktighet ges för att 

formulera och framföra sina åsikter och lämna sitt samtycke till behandlingen, istället för att 

bli betraktad från ett utifrånperspektiv, vilket kan resultera i upplevelsen att bli förbigången. 

…redan första dagen bestämde dem sig för att öka dosen så fick jag en ny medicin och det hade 

jag ingenting att säga till om… (Person 10). 
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 När fokus snarare utgår från en del utav människan än utifrån helheten, medför det att 

känslan förstärks av att vara reducerad som människa. Det framkom att det sker när 

samtalen blir för korta och hamnar på en ytlig nivå. När sedan önskemål om djupare samtal 

hänvisas vidare till annan vårdinstans respekteras det. Känslan av att vara likvärdig som 

människa, kunna påverka, vara delaktig och att bli tagen på allvar påverkas dock. 

Att vara föremål för stödinsatser under inneliggande vård medför en väsentlig skillnad i 

upplevelsen avseende hur stödet utformats och erbjudits. Det ligger sedan till grund för hela 

upplevelsen för personen.  

… så kom det in en skötare som sa nu ska vi spela yatzy då var det liksom bara att följa med 

upp liksom. Nu ska vi göra det. Ja som det var ju i och för sig en bra sak och det kändes ju lite 

lättare då med måendet. För att man kom upp och gjorde någonting (Person 6).  

Dock kan det även bli fel, trots ett gott syfte. Det medför att upplevelsen blir kravfylld istället 

för stödjande. Konsekvensen blir att måendet påverkas negativt och stress kan upplevas, 

vilket minskar möjligheterna för delaktighet. Det är därför viktigt att insatserna föregås av ett 

inkännande lyssnande, där individens perspektiv inhämtas och att samtycke erhålls, innan 

annat perspektiv erbjuds. När sedan de uttalade behoven möts med förståelse och 

tillgodoses, kan stödet erbjudas och uppskattas med stöd utav ett utvidgat perspektiv. Det 

kan resultera i en möjlighet att stanna upp och främja att den egna eftertanken väcks.  

 …  tänk efter noga sa hon och då gjorde jag det men då kände nej jag måste hem men då 

tänkte jag igenom och kände jag nej jag ska vara kvar ett tag till så genom henne så så började 

jag tänka till ordentligt (Person 8). 

Att erhålla stöd till beslut som är baserat kring att väcka den egna reflekterande förmågan, 

var värdefullt och främjar delaktighet. Det leder till att betydelsen av andras kunskap lättare 

kan accepteras. Det medför att sannolikheten ökar för att given rekommendation kommer 

accepteras och fullföljas.  

Att få vara informerad 

Att få vara informerad handlar om att erhålla en ökad förståelse kring behandling, planering 

men även för den egna personen. Det är av väsentlig vikt att behandling inte utförs utan 

erhållen information, för att möjliggöra att det finns en förståelse för vad behandlingen avser 

tillföra. När tilliten inte hunnit uppstå, finns behov av att försäkra sig om den givna 

informationens giltighet genom att utföra egna efterforskningar. När informationen sedan 

kan bekräftas, medför det att tillit kan byggas och tilltron till kompetensen ökar. 

Ja men jag går ju också ut på FASS och kollar ehm men hon har inte kört över mig en enda 

gång (Person 7). 

När upplevelsen av att vara tillräckligt informerad om behandlingens konsekvenser och det 

sedan visas erforderlig hänsyn genom anpassning för att förebygga dessa, förstärks känslan 
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av betydelsen för andras kompetens. Framförallt när tid för förklaring ges tills förståelse 

inträder. 

Att delges en långsiktig planering kan ibland skapa oro och osäkerhet och behöver därför 

anpassas utifrån individen. Det är även av vikt att det finns en tillhörande krisplan, som 

utformas med olika strategier, för att det ska finnas alternativ att tillgå vid hemgång. För att 

sedan kunna vara med och fatta beslut är det en grundläggande förutsättning att information 

som erhålls, är begriplig. Att delges möjlighet att samtala kring bakomliggande orsaker till 

sjukdom, medför att en ökad förståelse kan erhållas och känslan av delaktighet främjas. 

 Att känna sig som en medaktör 

Att känna sig som en medaktör utvecklades från subkategorierna att komma till tals och bli 

lyssnad till, att få vara med och fatta beslut samt att känna att de utgår från mig. Det 

handlar om att få uppleva ett medmänskligt bemötande där respekt visas för personens unika 

upplevelser, erfarenheter samt för behoven som framkommer. Det handlar om att få känna 

att planeringen utgår från de egna behoven och de egna förutsättningarna. När känslan av 

egen kompetens byggs upp erhålls insikter, vilket möjliggör att beslutsfattande kan ske med 

den egna eftertanken som grund. För att ovanstående ska inträffa krävs goda förutsättningar 

för att få ta plats.  

Att få komma till tals och bli lyssnad till 

Att få komma till tals och bli lyssnad till handlar om att få uppleva ett medmänskligt möte 

där ett genuint intresse visas för de unika upplevelser, erfarenheter samt behov som 

framkommer och att dessa sedan bekräftas. Betydelsen av att uppleva att det trygga stödet 

finns tillgängligt och närvarande i stunden, medför en känsla av tillit. Det lägger grund för 

möjligheter att göra ett genomtänkt aktivt val att våga börja släppa fasaden och framföra sin 

sårbara upplevelse. 

 …så sa jag att jag känner att jag behöver prata mer med skötarna för när jag stänger inne mig 

själv så får jag mer ångest och då så snappade hon upp det direkt och hon har säkert sagt till 

några av dem andra skötarna också för att jag känner det är mer att dem kommer fram liksom 

och vill prata och så. Så ja det anpassas ju efter vad man vill men man måste ju också kunna 

säga till vad man vill (Person 10).  

Att då mötas av ett genuint lyssnande som inte sker rutinmässigt, medför känslan av att 

vården anpassas utifrån individen. När sedan upplevelsen, livsberättelsen samt sjukdomens 

inverkan tillåts förmedlas med de egna orden, skapas en trygg bas. Att bli tillfrågad 

kontinuerligt om måendet och få uppleva att stödet anpassas utifrån de egna formulerade 

behoven, förstärker känslan av att få vara en del utav en förtroendefull relation. Tilliten 

medför att känslan av att få vara fri till att uttrycka sina åsikter och sina argument i en öppen 

dialog kring de olika perspektiv som finns kan framträda.  
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Eh så hon ville ju inte börja prova de igen och det kändes skönt att de gick på det som jag 

berättade. Ehm så då kunde vi ju testa andra mediciner vilket också gör det att vårdtiden blir 

ju kortare (Person 8).  

Genom att delges möjlighet att förmedla sina tidigare behandlingserfarenheter förstärks 

känslan av att den egna kompetensen är av vikt. Att sedan få delta aktivt i beslutsfattandet 

möjliggör att vårdtiden kan effektiviseras. Känslan av att vara en delaktig och viktig 

medaktör i den egna behandlingen förstärks. 

Att få vara med och fatta beslut 

Att få vara med och fatta beslut innebär att det egna inflytandet och självbestämmandet 

värnas om och bibehålls under vårdtiden. Det underlättas av en frivillighet vid såväl in- som 

utskrivning. Möjligheten att få vara med och påverka vårdens innehåll medför en känsla av 

egenkompetens. Upplevelsen av att vara i kontroll skapar trygghet. 

Ehm ja men alltså jag får ju vara delaktig de gör ju ingenting utan att prata med mig. Det 

verkar inte som de beslutar saker bakom min rygg (Person 7). 

När sedan stöd erhålls kring att få fram den egenformulerade viljan och när de egna 

tankegångarna därpå bekräftas, stärker det känslan av den egna kompetensen. När 

självbestämmandet förstärks och respekteras, främjar det deltagandet i beslutsfattandet. När 

sedan tagna beslut värderas som viktiga och väl underbyggda, stärks synen kring den egna 

insikten. Känslan av att vara tillfreds med erhållna insatser samt med den egna insatsen kan 

öka. 

 Vårdplanen har jag väl egentligen lagt upp mycket själv (Person 8). 

Upplevelsen av att vara kapabel och kunna aktivt delta i eftervårdens utformning, stärker 

känslan av att vara en medaktör och understödjer erfarenheten av delaktighet. Den erhållna 

eftertanken och insikter som uppstått under vårdtiden, kan då utgöra en grund för besluten 

som ska fattas.                 

Att känna att de utgår ifrån mig 

Att känna att de utgår från mig handlar om upplevelsen av att ha blivit sedd som människa 

istället för att begränsas till sin diagnos. När stödet finns tillgängligt och de egna behoven 

efterfrågas, medför det att de upplevda svårigheterna inte behöver mötas i ensamhet. 

Så jag har haft bra samtal och så och de säger hela tiden att dem är där för att hjälpa mig 

(Person 9). 

 Det möjliggörs genom att de egna formulerade behoven tillgodoses och att anpassning samt 

kompromisser sker utifrån de framförda livsförutsättningar som finns, med respekt för rätten 

till den egna upplevelsen. Att erhålla tid tillsammans upplevs värdefullt och att i mötet få 

uppleva känslan av en genuin förståelse främjar att förtroende och tillfredsställelse skapas. 
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Jag har nog aldrig blivit så bra bemött inom psykvården det har jag inte och det är jätteskönt 

(Person 7).  

Att få uppleva att måendet efterfrågas och att positiva förändringar uppmärksammas, stödjer 

den egna förhoppningen om tillfrisknande. När sedan planeringen medför att de egna 

behoven möts och motsvarar de uppgivna livsförutsättningarna, uppstår känslan av att vara 

en medaktör i sin vård. Det förstärker känslan av delaktighet och utgör en trygg grund för 

återhämtning. 

5.3 Sammanfattning av resultat 

Under rubriken kommer studiens kvantitativa och kvalitativa resultat vid baslinjemätning 

och utvärderingsmätning sammanvägas och studiens syfte avseende att beskriva skillnader 

av delaktighet före och efter Utvecklingsprojekt teamrond tydliggöras. Skillnader i kvantitativ 

och kvalitativt resultat vid baslinjemätningen mot utvärderingsmätningen kommer att 

presenteras nedan.  

 Kvantitativt resultat 

Efter att ha redovisat resultatet avseende kvantitativ data, som uppmättes vid 

baslinjemätningen, framgår det att samtliga personer skattade sig helt delaktiga i beslut 

angående sin vård och behandling, i den mån de önskade. De var mer återhållsamma efter 

utvecklingsprojektets genomförande, där tre upplevde sig helt delaktiga i beslut angående 

behandling och två upplevde sig delvis delaktiga. När det sedan ställs mot övriga kvantitativa 

variabler avseende möjlighet att påverka vården, framföra åsikter, delaktighet i utformning 

av vårdplan, påvisas att förbättring har skett av samtliga övriga variabler vid 

utvärderingsmätningen. Samtliga skattade även att de upplevde full möjlighet till att 

framföra sina åsikter kring vården i utvärderingsmätningen (figur 9), mot endast två i 

baslinjemätningen (figur 4). Upplevelsen av att vara helt delaktig i utformningen av 

vårdplanen förbättrades mot i baslinjemätningen (figur 6). Där upplevde sig en person helt 

delaktig mot tre personer i utvärderingsmätningen (figur 11). Det var både vid 

baslinjemätning och vid utvärderingsmätning en person som inte kände till någon vårdplan 

överhuvudtaget (figur 6,11). Även att uppleva att helt ha möjlighet att påverka vården hade 

ökat i viss mån, i utvärderingsmätningen (figur 8) tre personer, mot i baslinjemätningen 

(figur 3) två stycken. 

Upplevelserna av delaktighet och påverkansmöjlighet varierar tillsynes och som det visar i 

resultatet brister det i informationsöverföringen gällande vårdplan. Likväl framkommer det 

att möjligheterna till att framföra sina åsikter betraktas som goda. 

 Kvalitativt resultat 

I inledande intervjuer i det kvalitativa resultatet framkommer vikten av att känna sig 

uppmärksammad och att bli lyssnad till. Det resulterar i känslan av att vara en likvärdig 
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människa som är kompetent till att få vara med i att fatta beslut angående sin egen vård och 

behandling. Samtidigt blir det uppenbart att det finns ett beroende av andras kunskap, för att 

kunna erhålla information kring vårdprocessen och dess mening. Den erhållna 

informationen kan skapa förståelse kring meningen med vårdtillfället. När upplevelsen blir 

att den egna erfarenheten är otillräcklig eller när det psykiska måendet medför likgiltighet, 

förstärks beroendet av andras kunskap. Det framkommer även hur brister i informationen 

medför att personen blir utelämnad till andras kunskap. När sedan inte åsikterna tillåts 

framföras eller upplevelsen av att inte vara respektfullt bemött framträder, skapas en känsla 

av maktlöshet.  

Vid uppföljande intervjuer framkom även där hur viktigt det är att personen blir informerad 

angående medicinering och planering, för att inte känna sig utlämnad. Dock finns det en 

markant skillnad gentemot inledande intervjuer i form av att känna en sådan tilltro till den 

professionella kompetensen, att det fanns acceptans för att exkluderas ur planeringen, med 

tillit för att omsorgen kommer ta sin utgångspunkt i deras bästa. I uppföljande intervjuer 

blev det även uppenbart hur betydelsefullt det är att mötas av ett genuint lyssnande. Det 

skapar en förtroendefull relation, vilket främjar möjligheterna för att framföra sina åsikter 

och perspektiv. Det medför en känsla av att vården anpassas utifrån de individuella behoven 

och att man blir sedd som människa och inte som sin diagnos. 

Som synes finns det många likheter mellan inledande och uppföljande intervjuer. Framför 

allt är det bristerna kring information gällande planeringen även om det i uppföljande 

intervjuer inte är lika framträdande. Likaså märks tydligt hur viktigt det är att få möjlighet att 

komma till tals och bli lyssnad till samt bli respektfullt bemött, för att kunna uppleva sig 

delaktig. Den mest framträdande skillnaden som uppenbarade sig var känslan att vara 

maktlös, som inte framkom i uppföljande intervjuer. Istället trädde en känsla av att vara en 

medaktör fram. 

 Sammanvägning av resultat 

Kvantitativa resultatet indikerar vid sammanvägning med det kvalitativa resultatet att det 

har skett en tydlig förbättring avseende känslan av delaktighet vid uppföljande intervjuer. 

Motsägelsen kring hur skattningen av delaktighet vid beslut under vårdtiden vid inledande 

intervjuer framträder tydligt. Där beskrivs även att personerna kan uppleva sig delaktiga 

parallellt med känslan av att vara maktlösa. I uppföljande intervjuers kvalitativa del, 

framkom att upplevelsen av att få vara med i planering och beslutsfattandet kring sin 

medicinering, är något som upplevdes viktigt. Det är en försiktig förbättring mot de 

inledande intervjuernas kvalitativa resultat, där det framkom som en brist. Det resulterar i 

att vissa av personerna fortfarande efter utvecklingsprojektet är delvis utlämnade, men 

känslan av maktlöshet och kontroll från andra som återfanns vid de inledande intervjuerna 

påträffades inte i uppföljande intervjuer. 

Inom informationsområdet har viss förbättring skett vid utvärderingsmätning både i den 

kvantitativa och kvalitativa delen av resultatet. Kvalitativa resultatet tyder på att det har skett 

en förbättring avseende att information gavs utifrån en ökad helhetssyn av människan med 

förståelse för sig själv som följd gentemot i inledande intervjuer där informationen när den 
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erhölls var medicinskt fokuserad. När det gäller att vara insatt och delaktig i sin 

vårdplanering, har det skett en förbättring från inledande till uppföljande intervjuer. Vissa 

personer upplevde att vårdplanen hade de lagt upp själva och att den utgick mer ifrån 

individuella behov medan en person, precis som vid baslinjemätningen, inte ens var 

medveten om vad vårdplan var för något. Vid inledande intervjuer medförde bristen på 

vårdplansinformation att personen gissade sig till den troliga vårdplanen. 

Förtroendet för vårdpersonalen var något som framkom som värdefullt i det kvalitativa 

resultatet vid uppföljande intervjuer. Förtroendet kunde medföra att det blev ett aktivt val att 

överlämna beslutsrätten i förtroende snarare än som vid inledande intervjuer på grund av 

beroende. 

Vikten av stödinsatser framkom både i inledande och uppföljande intervjuer. Hur de sedan 

utfördes var ett område som hade förbättrats vid uppföljande intervjuer. Det visade sig 

genom att när vårdpersonalen förmedlade ett ställföreträdande hopp, upplevdes det som 

värdefullt och förstärkte personen, vilket framkom i uppföljande intervjuer. Det var även 

lättare att ta del av ett vidgat perspektiv, som kunde bidra till egen eftertanke mot i inledande 

intervjuer, där fokus mer var att försöka undvika vårdpersonalens observation. 

I de inledande intervjuerna framkom att det fanns situationer när de trots försök att framföra 

sina åsikter, ibland blev avbrutna eller inte upplevde att de blev lyssnade till. Likaså framkom 

i inledande intervjuer en önskan om att bli sedd och när personen inte uppmärksammades 

eller inte upplevde sig lyssnad till, medförde det en känsla av uppgivenhet. Det hade skett en 

utveckling kring detta område och upplevdes tydligt förbättrat vid uppföljande intervjuer. 

Framförallt avseende att de egna åsikterna efterfrågades och att det aktivt upplevda 

lyssnandet med tillhörande känsla av att verkligen ha blivit lyssnad till framträdde.  

6 DISKUSSION 

Inledningsvis kommer i detta avsnitt en metoddiskussion, vilken är indelad i en beskrivning 

kring mixed method, en kvalitativ och en kvantitativ metoddiskussion. Det innebär att valet 

av metod och design samt möjlighet till genomförande diskuteras. Sedan följer en etisk 

diskussion kring hur tidigare uppgivna etiska beaktanden har hanterats och tillgodosetts. I 

resultatdiskussionen kommer baslinjemätningens kvantitativa data ställas mot 

utvärderingsmätningens kvantitativa data, samt inledande mot uppföljande intervjuers 

kvalitativa data. Resultatet kommer även att jämföras mot tidigare forskning samt den valda 

teoretiska referensramen. Sedan följer en beskrivning av kliniska tillämpningsmöjligheter 

samt slutsats och avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning inom området. 
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6.1 Metoddiskussion 

Mixed method, som är en relativt ny forskningsmetod, har utgjort designen för studien. 

Metoden definieras som en mix av kvalitativ och kvantitativ datainsamling, som sedan 

analyseras och sammanställs i samma studie. Kombinationen ska kunna främja en ökad 

förståelse för det komplexa forskningsproblemet. Mixed method anses även kunna användas 

för att hantera svårare forskningsproblem (Kettles m.fl., 2011; Foss & Ellefsen, 2002). Polit 

och Beck (2017) menar dock att mixed method inte är lämplig för studenter då god kunskap i 

såväl kvalitativ som kvantitativ metod måste finnas. Trots detta ansåg författarna att mixed 

method var bäst lämpad att använda då varken endast kvalitativ eller kvantitativ metod 

skulle kunna svara på studiens syfte och frågeställningar. Författarna instämmer dock med 

Polit och Beck (2017) att studiens tidsbegränsning medfört svårigheter att förstå dessa båda 

metoder på djupet. Ytterligare en svårighet som uppkom var att det inte fanns någon entydig 

förklaring kring kombinationen mixed method, vilket även Sandelowski (2000) instämmer i. 

Dessutom hävdar Kettles m.fl. (2011) att användandet av mixed method inte är helt 

oproblematiskt då några forskare menar att det är helt omöjligt att mixa paradigm medan 

andra forskare menar att det är möjligt men att det är av vikt att varje paradigm tillägnas 

särskild uppmärksamhet samt att forskaren tydliggör uppdelningen av dessa. Det har 

författarna tagit fasta på och därför särskiljt det kvantitativa resultatet med det kvalitativa, 

för att sedan sammanväga dessa. Vidare upplever författarna att det har funnits många 

alternativ att sätta sig in i. Det var en utmaning att välja vilken design som skulle vara 

optimal, utan handledning, innan intervjuerna startade. I efterhand inser författarna att 

sequentiel design hade varit att föredra. Det innebär att författarna hade utifrån det 

kvantitativa resultatet utformat fördjupningsfrågor till det kvalitativa resultatet. Författarna 

är dock väl medvetna att det inte hade vart genomförbart utifrån studiens tidsbegränsning. 

 Kvalitativ metoddiskussion 

I kvalitativ innehållsanalys används begreppet trovärdighet för att utvärdera 

tillvägagångsättet för studiens resultatinhämtning (Graneheim & Lundman, 2004). 

Kriterierna för trovärdighet innefattar tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet, 

bekräftelsebarhet samt autenticitet (Polit & Beck, 2017; Graneheim & Lundman, 2004; 

Graneheim m.fl., 2017). I föreliggande avsnitt kommer författarna använda sig av dessa 

kriterier för att diskutera studiens trovärdighet. 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet innebär att författarna avsett att beskriva hur datainsamling med tillhörande 

analysprocess lyckats att besvara studiens syfte med tillhörande frågeställningar. Det är 

viktigt att urvalet beskrivs noga (Graneheim & Lundman, 2004). Studien baserades på de 

personer som befann sig inneliggande vid aktuell avdelning, vid aktuellt vårdlag vid 

tidpunkten för baslinjemätningen samt utvärderingsmätningen. Studien hade således ett 

konsekutivt urval, vilket Polit och Beck (2017) menar minskar risken för bias. 

Datainsamlingen pågick under en begränsad tidsperiod, vilket hade till följd att resultatet 

kunde bli beroende av det konsekutiva urvalet och vilka personer som just då befann sig 

inneliggande. Det var således inte samma forskningspersoner som tillfrågades före och efter 
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utvecklingsprojektet. Urvalet bidrog dock, enligt författarna, med en representativ bild av 

inneliggande personer vid aktuell avdelning vid respektive intervjutillfälle med avseende på 

demografiska variabler som kön, ålder, tidigare vårderfarenhet, vilket gav en nyanserad bild 

och således stärker studiens tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). Det var dock ett 

storleksmässigt begränsat urval, fem personer vid baslinjemätningen respektive fem 

personer vid utvärderingsmätningen. Författarna upplevde dock att ett fylligt resultat kunde 

erhållas, vilket även styrks av Graneheim m.fl. (2017) som menar att ett stort urval eller 

större mängd insamlade data inte automatiskt medför ett fylligare resultat. Istället beskrivs 

vikten utav personernas unika erfarenheter om fenomenet, vilket författarna anser är uppfyllt 

i och med att studiens syfte var att beskriva personernas erfarenhet av delaktighet under 

vårdtiden på en allmänpsykiatrisk avdelning före och efter implementering av 

Utvecklingsprojekt teamrond, det stärker således studiens tillförlitlighet. 

Tillförlitlighet avser även att kunna bekräfta författarnas genomförda ställningstaganden 

under datainsamling och analysprocess (Graneheim & Lundman, 2004). 

Forskningspersonerna hade innan intervjuerna blivit informerade och gett skriftligt 

godkännande, dock erhöll de endast några timmars betänketid mellan missivbrev och 

intervju. Det kan ha medfört att de inte hann förbereda sig tillräckligt mentalt inför intervjun, 

vilket kan påverka tillförlitligheten negativt. Intervjuerna spelades in för att författarna ville 

försäkra sig om, att informationen som forskningspersonerna förmedlat, skulle bli 

ihågkommen (Polit & Beck, 2017), vilket stärker tillförlitligheten i studien. Intervjuerna 

pågick mellan 6 – 30 minuter men författarna har reflekterat kring att det inte alltid är 

längden på intervjuerna som avgör mängden relevant data. Dock ökade författarnas 

förmågor med fler intervjuer och kunde ge mer uttömmande svar vilket således kan ha 

påverkat mängden kvalitativa data som framkommit. I studiens kvalitativa del fanns en 

reducerad grad av strukturering avseende att intervjuerna innehöll mer öppna frågor för att 

möjliggöra för personerna att beskriva sina erfarenheter av delaktighet under inneliggande 

vård (Polit & Beck, 2017). 

Författarna har analyserat den kvalitativa datainsamlingen med kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ansats, vilket innebär att författarna har utifrån det manifesta innehållet tolkat 

det latenta innehållet, vilket är vanligt förekommande inom omvårdnadsforskning. Det är 

även viktigt att författarna har en medvetenhet om att transkriberingen innehåller olika 

innebörder och således kan påverka tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). För att 

styrka tillförlitligheten under analysprocessen har författarna hanterat insamlad data först 

individuellt och sedan, för att uppnå konsensus, gemensamt och i dialog med handledaren 

(Graneheim m.fl., 2017). Utifrån transkriberingarna valdes sedan data ut som motsvarade 

studiens syfte och frågeställningar. Meningsenheter som författarna inte förstod 

exkluderades. Analysprocessen var utdragen och många konstellationer prövades innan 

författarna valde att sortera meningsenheter med likartad innebörd istället för att dela in 

meningsenheterna i skillnader och likheter. Detta resulterade i att både positiva och negativa 

aspekter kunde hamna i samma subkategori, vilket gav resultatet en mer sanningsenlig bild 

av verkligheten. Under analysprocessen var det en fördel att vara två med avseende på att 

tankegångar kunde reflekteras med varandra, vilket kunde även vara till nackdel då 

författarna till viss del kunde påverka varandras tankegångar. Dahlberg (2014) beskriver att 

intryck av varandra kan hanteras genom att författarna analyserar transkriberingarna 
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individuellt samt tillsammans, vilket medför att perspektivet kan vidgas och tillförlitligheten 

stärks. I resultatet återger författarna utvalda citat tagna ur de transkriberade texterna för att 

stärka studiens tillförlitlighet.  

Författarna har i studien försökt vara tydliga med att återge vem som anger vad, vilket 

stärker studiens tillförlitlighet (Graneheim m.fl., 2017). Som författarna tidigare påpekat 

medförde även tidsbristen att författarna var tvungna att påbörja baslinjeintervjuerna veckan 

innan handledning fanns att tillgå. Det medförde att transkriberingarna inte hann skickas till 

handledaren samt att forskningspersonerna inte erhöll möjlighet att läsa igenom sina 

transkriberingar. Gunnarsson och Billhult (2012) menar att avsaknad av möjligheten att 

resonera med en kunnig person inom området, kan påverka innehållsvaliditeten. Det medför 

att bekräftelsebarheten i materialet kan vara påverkat eftersom forskningspersonerna inte 

heller har kunnat bekräfta att författarna uppfattat dem korrekt, vilket påverkar 

tillförlitligheten negativt (Graneheim & Lundman, 2004; Wallengren & Henricson, 2012). 

Pålitlighet 

Pålitlighet avser datans stabilitet oavsett tidsaspekt och förutsättningar (Polit & Beck, 2017). 

Författarna har haft för avsikt att vara noggranna och försökt genomföra samt redogöra för 

olika ställningstaganden på ett transparent sätt under studieprocessen, för att stärka 

trovärdigheten. Dock har författarna under studien fått vara uppmärksamma på sin egen 

förförståelse, både avseende att tidigare ha arbetat som sjuksköterskor i verksamheten, men 

även att det har funnits en önskan om att projektet skulle vara gynnsamt för personerna. För 

att hantera det har författarna varit noga med att konferera med varandra och handledaren 

för att hela tiden vara medvetna om förförståelsen och försöka hantera påverkansrisken 

under datainsamling, analysprocess, resultat och diskussionsavsnitt. Författarna har 

genomgående under studien avsett att förmedla en röd tråd genom arbetet och försökt på ett 

transparent sätt att förmedla de olika ställningstaganden som utförts för att läsaren själv ska 

kunna bedöma trovärdigheten i härvarande studie (Graneheim m.fl., 2017). 

Bekräftelsebarhet 

Bekräftelsebarhet avser hur författarna har lyckats behålla sin objektivitet under studien. 

Författarna har haft fördel av att vara två och både arbetat individuellt samt gemensamt och 

med god handledning avsett säkerställa att insamlad data är representativ för vad som 

erhållits av personerna och inte kontaminerad av författarna önskningar. Författarna 

använder citat i resultatet samt även i analysmatrisen (Polit & Beck, 2017) för att tydliggöra 

personernas röst och stärka bekräftelsebarheten. 

Överförbarhet 

Överförbarhet innebär huruvida forskningsresultaten är möjliga att överföra till andra 

sammanhang. Författarna överlämnar förslag för överförbarhet, men är väl medvetna om att 

läsaren bedömer överförbarhetens ändamålsenlighet till andra sammanhang (Graneheim & 

Lundman, 2004). Författarnas anser att studien är överförbar till samtliga 

allmänpsykiatriska slutenvårdsavdelningar. Resultatet i studien är till för att fördjupa 

förståelsen för Utvecklingsprojekt teamronds effekt avseende erfarenheten av delaktighet hos 
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personerna före och efter utvecklingsprojektet. Författarna tror att studiens resultat kan 

bidra med ett viktigt tillskott mot en mer personcentrerad vård, där varje person blir en 

viktig teammedlem och påföljden blir därmed att delaktigheten förstärks. Författarna har 

redovisat exempel för kategori, subkategori, kod, meningskondensering samt 

meningsbärande enhet med tillhörande exempel i en analysmastris (se tabell 1), för att stärka 

överförbarheten, men även för att möjliggöra att den enskilda personens röst kan framträda 

(Graneheim & Lundman, 2004; Graneheim m.fl., 2017). 

Autenticitet 

Autenticitet avser hur väl författarna har lyckats förmedla en äkta bild utav 

verklighetsperspektivet. Författarnas ambition har varit att förmedla personernas 

erfarenheter med tillhörande känslor avseende delaktighet under vårdtiden före och efter 

Utvecklingsprojekt teamrond (Polit & Beck, 2017).       

 Kvantitativ metoddiskussion 

Kvantitativ metoddiskussion avser att beskriva studiens stringens. Begreppen reliabilitet 

samt validitet är kriterier som avser att förklara studiens vetenskapliga äkthet. 

Generaliserbarhet avser resultatets överförbarhet till andra kontexter (Polit & Beck, 2017).  

Reliabilitet 

Reliabilitet avser tillförlitlighetens i studiens kvantitativa mätning. Med statistisk reliabilitet 

menas sannolikheten att studien kan vara likvärdig för andra personer än för dem som 

förekommit i studien. Författarna reflekterar kring att det kvantitativa resultatet skulle 

kunna skilja sig åt beroende på under vilken vårdform personerna som intervjuades vårdades 

under. Författarna tänker även att det finns en trolig risk att resultatet vid aktuell avdelning 

kan vara bättre vid båda mättillfällena i jämförelse mot andra allmänpsykiatriska 

avdelningar, där inte vårdpersonalen är insatt i vad ett personcentrerat arbetssätt innebär. 

Författarna hade som tidigare beskrivit tidspress innan baslinjemätningen och hann därför 

inte prova ut de kvantitativa frågorna, vilket har påverkat studiens test - retest reliabilitet 

negativt (Polit & Beck, 2017). Nuvarande studie är utförd av två författare, som utformade 

mätningarna och använde samma mätningar vid datainsamlingen. Inspiration till 

mätningarna hade även hämtats från tidigare patientskattningar utförda av Roxenius (2014) 

vid kliniken, vilket stärker inter-rater reliabiliteten (Polit & Beck, 2017). Mätningarna 

utfördes vid såväl baslinjemätning som utvärderingsmätning, vilket stärker studiens intra-

rater reliabilitet. I nästa steg för att öka reliabiliteten jämförs det kvantitativa resultatet mot 

tidigare patientskattning utförd vid kliniken (Roxenius, 2014). Att studien utfördes med 

mixed method stärker studiens reliabilitet, då det kan bidra med en nyanserad bild (Polit & 

Beck, 2017) av personernas erfarenhet av delaktighet under vårdtiden före och efter 

Utvecklingsprojekt teamrond. 

Validitet 

Validitet avser giltighet av den insamlade datan och om mätningen verkligen tar mått på det 

som avsetts (Polit & Beck, 2017). Författarna anser att mätningen mätt olika aspekter av 
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personernas delaktighet och hämtat inspiration från tidigare patientskattningar vid kliniken 

(Roxenius, 2014), vilket författarna menar stärker studiens face-validitet. Att författarna fick 

utforma skattningsfrågorna innan handledningen påbörjades, minskar studiens face-

validitet. Författarna har vid utformandet av de kvantitativa frågorna inte haft möjlighet att 

erhålla handledning, detaljstudera eller analysera frågorna som Polit och Beck (2017) menar 

behöver göras för att säkerställa frågornas validitet. Författarna anser att läsaren själv avgör 

studiens validitet när de tar del av studien. Det medför en omedelbar, om än relativt svag 

men ändå viktig, validitet (Polit & Beck, 2017). Begreppsvaliditet till de kvantitativa frågorna 

har stärkts då författarna hämtat inspiration till frågor och svarsalternativ från tidigare 

patientskattningar utförda vid kliniken, vilket även kan stärka kriterievaliditeten (Polit & 

Beck, 2017). Författarna erhöll dock ett bortfall på en fråga avseende att forskningspersonen 

uppgav att hen inte hade haft några åsikter, vilket det inte fanns ett alternativ för och 

påverkar validiteten negativt. Författarna presenterade det i en bortfallsanalys under 

datainsamlingen vilket stärker validiteten.  

Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet avser hur studien kan appliceras till andra personer än dem som ingår i 

studien även om studiens konsekutiva urval minimerar risken för bias (Polit & Beck, 2017). 

Trots att urvalet var relativt lågt, fem vid respektive baslinjemätning och 

utvärderingsmätning, anser författarna att personerna som slutligen deltog gav en 

representativ bild kring personer som vistades vid aktuell avdelning, vid såväl 

baslinjemätning som utvärderingsmätning (Polit & Beck, 2017). Studiens resultat kan således 

generaliseras till andra personer inlagda vid andra allmänpsykiatriska avdelningar. 

 Genomförande och samarbete 

Under studien har författarna arbetat såväl enskilt som tillsammans. Artiklar till 

bakgrundsinformationen sökte författarna var för sig och de artiklar som motsvarade 

studiens syfte avseende personers delaktighet valdes ut. Båda författarna tog sedan del av 

samtliga artiklar och läste och värderade dem enskilt, men fattade sedan gemensamt beslut 

kring vilka som föreföll vara relevanta. Författarna delade på intervjuerna vid såväl 

baslinjemätning som utvärderingsmätning och har utfört totalt fem intervjuer vardera. 

Transkriberingarna skötte författarna av sina egna intervjuer. Båda författarna var väl inlästa 

på samtliga transkriberingar i starten av analysprocessen och meningsenheter, kondensering 

och kodning utfördes sedan gemensamt. Analysprocessen av den kvalitativa delen, som 

tidigare har beskrivits, har utförts enskilt och författarna försökte sedan jämföra sina 

processer för att med stöd av handledaren kunna uppnå gemensam konsensus. 

Analysprocessen av den kvantitativa datan hanterades gemensamt. Resultat och 

diskussionsavsnitten utfördes i samarbete. 
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6.2 Etisk diskussion 

Då författarna vanligtvis arbetar på den avdelning som utvecklingsprojektet blev tilldelat, har 

författarna arbetat hårt med att inte låta förförståelsen styra över varken insamlad data eller 

resultatet. För att minimera förförståelsen valde författarna medvetet att inte få någon 

information kring forskningspersonerna innan intervjutillfällena. Vare sig vilken diagnos 

forskningspersonerna hade eller under vilken vårdform de vårdades under. Det enda 

författarna blev upplysta om var huruvida forskningspersonernas tillstånd medgav intervju. 

Detta medförde att det fanns en extra risk att personer, som är särskilt sårbara, har blivit 

intervjuade. Författarna har övervägt detta med nyttan av att även sårbara personers röst har 

blivit hörd. Det här samstämmer med Holloway och Freshwater (2007) som ger perspektiv 

på att sårbara individer som befinner sig i en utsatt och besvärlig situation ska tillåtas att 

framföra sin berättelse. 

Två av forskningspersonerna hade författarna träffat förut under sin yrkesroll som 

sjuksköterska på avdelningen och således kan personerna lättare hamna i beroendeställning. 

Det här hanterades genom att författarna gav tydlig information om rollen författarna hade 

nu och förtydligade återigen informationen om att deltagandet var frivilligt och skulle inte 

påverka deras vård och behandling. Tillika har författarna medvetet valt att bära privata 

kläder, både under utvecklingsprojektet, men även i intervjusituationerna, för att ytterligare 

minimera risken att personerna känner att de hamnar i en beroendeställning. Under 

baslinjemätningen valde några forskningspersoner att avstå deltagande och därför uteslöts 

de från att bli tillfrågad igen vid utvärderingsmätningen, då författarna kände att det skulle 

kunna bli en påverkan som ej är förenligt med samtyckeskravet.  

Under intervjutillfällena fanns det hela tiden en medvetenhet att intervjuerna kunde medföra 

att forskningspersonerna började reflektera mer kring sin vård. Ingen av 

forskningspersonerna ansåg sig behöva ytterligare stödsamtal efter intervjun emellertid 

framkom det under två intervjutillfällen information, som var av vikt att personalen borde få 

ta del av. Samtycke till att vidarebefordra detta erhölls då från forskningspersonen. Allt i 

enlighet med Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2018) som belyser att 

personens hälsa kommer främst. 

Författarna har varit medvetna om att forskningspersonerna tillhör en sårbar grupp och har 

beaktat forskningspersonernas värdighet genom att visa respekt om forskningspersonen var 

förtegen. Följdfrågor ställdes men forskningspersonen valde själv att svara utan 

påtryckningar (Wiklund-Gustin, 2010). Författarna är även medvetna om att vid intervjuer 

finns det risk att forskningspersonen känner sig underlägsen, då författaren är den som riktar 

intervjun och dess frågor (Brinkmann, 2007; Brinkmann & Kvale, 2005). Trots denna risk 

valde författarna att intervjua forskningspersonerna istället för att lämna ut enkäter då 

nyttan med att intervjua värderades högre. För att minimera risken till att 

forskningspersonerna kände sig underlägsna, intervjuades forskningspersonerna i ett 

hemtrevligt rum avgränsat från avdelningen. 

Då urvalet har varit begränsat till ett vårdlag innebar det att författarna varit uppmärksamma 

på att eventuella detaljer i datainsamlingen kunde medföra risker till att sekretessen bryts. 

Därav reflekterade författarna noggrant kring de detaljer om data som presenterats 
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(Damianakis & Woodford, 2012). Som en ytterligare försäkring att inte kunna härleda vilken 

forskningsperson som sagt vad, redovisas inte intervjuerna i ordningsföljd. 

Författarna har under studiens gång haft en ständig oro för att inte fabricera data till 

utvecklingsprojektets fördel. Där ser författarna en vinst av att ha ytterligare en person 

involverad i studien som handleder mot ett sanningsenligt resultat. Kompletteringar till 

tidigare bakgrund i denna studie, skrevs efter resultatet. Det gjorde författarna medvetet för 

att minimera chansen till förförståelsen och påverkan mot resultatet ytterligare. Det i sin tur 

kan ha medfört att bakgrunden är influerad av resultatet. 

6.3 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva personers erfarenhet av delaktighet under vårdtiden 

på en allmänpsykiatrisk slutenvårdsavdelning före och efter implementering av 

Utvecklingsprojekt teamrond. Studiens resultat kommer att diskuteras utifrån personernas 

erfarenheter av delaktighet, före och efter Utvecklingsprojekt teamrond. Resultatet kommer 

att förbindas med Tidvattenmodellen, problematiseras gentemot tidigare forskning samt 

slutligen jämföras mot en tidigare patientskattning utförd vid landstinget Dalarna (Roxenius, 

2014). 

Tidvattenmodellen uttrycker att den psykiatriska vårdens viktigaste uppgift är att kunna 

erbjuda en trygg hamn för återhämtning, när det råder kris i livet. För att det ska kunna 

möjliggöras krävs att vården behöver bistå med hjälp, bestående av ett genuint mänskligt 

stöd. Tidvattenmodellen fokuserar kring livsproblem som föranlett inläggningen, snarare än 

att fokusera på sjukdom (Barker & Buchanan-Barker, 2005). I Utvecklingsprojekt teamrond 

har författarna hämtat inspiration i utformandet av den nya rondmallen (se bilaga C) med 

ambitionen att kunna bidra med ett holistiskt perspektiv, där människan skulle ses mer som 

en helhet än en del av sin sjukdom.  

Diskussionen struktureras upp utifrån sex utvalda åtaganden utifrån Barker och Buchananan 

– Barkers (2005) Tidvattenmodell. Åtagandena som valdes ut av författarna var att värdera 

rösten, ge tid som gåva, bli lärljunge, personlig visdom, vara transparent samt att forma 

nästa steg. Tillsammans utgör de en god grund för förutsättningarna för delaktighet. 

Åtagandena utgör rubriker i resultatdiskussionen. Inledningsvis kommer åtagandena 

förklaras övergripande.  

Värdera rösten är ett viktigt åtagande, där respekt för personen visas genom att anpassa det 

vardagliga språket utifrån personen, vilket medför att det skapas goda förutsättningar för 

dialog. Det möjliggör att livsberättelsen tillåts att framträda, så att svårigheter, förtvivlan och 

handlingskraft tillåts framträda. När personen tillåts vara expert på sin upplevelse, leder det 

till att vårdpersonalen accepterar att bli lärjunge. Att ge tid som gåva handlar om att 

uppmärksamma att båda parter investerar gemensam tid i vårdprocessen. För att stärka 

personen kan den personliga visdomen användas, då den visdom som personen byggt upp 

under livet kan främja tilltron och förmågan till självhjälp. Under vårdprocessen är det viktigt 

att vårdpersonalen är transparent, vilket innebär att personen är medveten, insatt och 
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delaktig i att tillsammans forma nästa steg med ett tydligt definierat mål som utgångspunkt 

(Barker & Buchanan-Barker, 2005; Buchanan – Barker & Barker, 2008; Berger, 2006). 

 Värdera rösten och bli lärljunge 

Utifrån Tidvattenmodellens åtagande värdera rösten, som beskrivs av Barker och Buchanan 

– Barker (2005) och Buchanan –Barker och Barker (2008), framträdde betydelsen i det 

kvalitativa resultatet vid såväl inledande intervjuer under kategorierna ”att bli lyssnad till” 

som i uppföljande intervjuer ”att känna sig som en medaktör”. Där synliggörs betydelsen av 

hur viktigt det var att få bli tillfrågad, tillåtas framföra sina åsikter och få mötas av ett genuint 

lyssnande, vilket framkom tydligt som en viktig grundläggande aspekt för att kunna uppleva 

delaktighet. Personerna vid utvärderingsmätningens kvantitativa resultat upplevde en ökad 

möjlighet att framföra sina åsikter kring vården i jämförelse mot baslinjemätningens 

kvantitativa resultat. Där de kände att de blev mer lyssnade till upplevde de även sig mer 

sedda, vilket förtydligas i de uppföljande intervjuernas kvalitativa resultat. Det bidrog med i 

sken av Tidvattenmodellen, att när den egna rösten värderades och svårigheterna tilläts 

framträda, medförde det att hopp om att förändring är möjlig tilläts att födas (Buchanan– 

Barker & Barker, 2005; Buchanan–Barker & Barker, 2008). I resultatet återfanns att det 

uppstod kraftiga konsekvenser när personerna inte upplevde att de hade möjlighet att 

framföra sina åsikter, trots försök att ta sin plats i kategorin ”att vara maktlös” i inledande 

intervjuernas kvalitativa resultat. Det framkom att det fanns situationer när de trots försök 

att göra sin röst hörd, ibland blev avbrutna, något som även återfanns i Petersen m.fl. (2012) 

studie. Det medförde konsekvenser i form utav upplevelser av att vara underkastad annans 

auktoritet, vilket är oförenligt med Tidvattenmodellens åtagande värdera rösten, som syftar 

till att förstärka personens inre äkta röst (Barker & Buchanan–Barker, 2005; Buchanan–

Barker & Barker, 2008). Det medförde att delaktigheten ansågs svår att uppnå. Vid inledande 

intervjuer uttrycktes önskan om att bli hörd och uppmärksammad. När personen inte 

uppmärksammades eller inte upplevde sig lyssnad till, eller ännu värre upplevde att de 

möttes av ignorans, resulterade det i att personen förlorade sin påverkansmöjlighet. 

Upplevelsen av att inte få ses som en likvärdig människa framträdde, vilket blir en tydlig 

skillnad mot Tidvattenmodellens åtagande bli lärljunge, som förtydligar att personen ska 

visas respekt för sin upplevelse, ses som kompetent och att personalen ska ta lärdom av den 

erfarenhet som personen besitter. Även Hopkins m.fl. (2009) samt Storm och Davidsons 

(2010) resultat tillstyrker och förtydligar att när den känslan fattas, kan det medföra att en 

uppgivenhet skapas under vårdtiden, vilket var problematiskt och inskränkte möjligheterna 

för delaktighet. Författarna reflekterar kring betydelsen av att bli genuint lyssnad till och dess 

betydelse för känslan av delaktighet och fann att kunskapen kring personernas upplevelse 

avseende betydelsen av att få göra sin röst hörd och bli lyssnad till funnits sedan lång tid 

tillbaka, vilket beskrivs redan i Sahlsten m.fl. (2005), Eldh, Ekman och Ehnfors studie (2010) 

och Storm och Davidsson (2010) studier. Det var också det som upplevdes som största 

förbättringen i utvärderingsmätningen i kombination med möjligheten att komma till tals, i 

såväl det kvantitativa som kvalitativa resultatet. Framförallt det aktivt upplevda lyssnandet, 

med tillhörande känsla av att verkligen ha blivit genuint lyssnad till, hade förbättrats i 

omfattning i uppföljande intervjuers kvalitativa resultat. Det synliggjordes genom att ingen 

negativ kategori avseende ämnet framträdde, utan istället framträdde kategorin att känna 
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sig som en medaktör. Det tyder på att användandet av Tidvattenmodellen förbättrats 

avseende åtagandet värdera rösten och bli lärljunge (Barker & Buchanan–Barker, 2005; 

Buchanan–Barker, 2008). Det medförde att ett vidgat perspektiv kunde välkomnas och 

accepteras, vilket tillät att den egna eftertanken kunde väckas. Detta är något som tillstyrks 

även av Billsborough m.fl. (2014) resultat och överensstämmer väl med Tidvattenmodellens 

åtaganden värdera rösten och att bli lärljunge (Barker & Buchanan-Barker, 2005, 

Buchanan–Barker & Barker, 2008) där respekt för personen visas genom att erhålla 

möjlighet att uttrycka sig i dialog. Den öppna dialogen kunde då främja den egna 

handlingskraftens tillväxt och stärkte således delaktigheten (Barker & Buchanan-Barker 

2005; Buchanan–Barker & Barker, 2008; Seikkula, 2003). 

 Att ge tid som gåva och den personliga visdomen 

I uppföljande intervjuers kvalitativa resultat återfanns betydelsen av tid i kategorin ”Att vara 

påverkad av andra”. Där beskrevs hur upplevelsen av korta samtal bidrog till känslan av att 

vara ytligt betraktad. Det resulterade i att personen upplevde sig reducerad till sin sjukdom 

och möjligheten till delaktighet och egen påverkan blev då negativt påverkad. Det framstår 

som en kontrast mot Tidvattenmodellens åtagande ge tid som gåva som menade att tiden 

som spenderas tillsammans under vårdtiden är väsentlig avseende möjligheten till att 

förändring ska kunna uppstå (Barker & Buchanan–Barker, 2005; Buchanan–Barker & 

Barker, 2008). I de inledande intervjuernas resultat framkom inte värdet av tid men Swenne 

och Skytts (2014) resultat uppmärksammar författarna på att korta samtal tenderar att 

fokusera kring det medicinska perspektivet. Det var något som återfanns vid 

baslinjemätningen i kategorin ”att vara informerad”, där det blev tydligt att den erhållna 

informationen i samtalen ofta var av medicinsk karaktär. Det är viktig kännedom för 

verksamheten, som har en komplicerad uppgift kring att bedriva en tidsmässigt effektiv vård, 

samtidigt som det finns en skyldighet avseende att personernas delaktighet ska främjas 

under vårdtillfället. Med den kunskapen menar författarna att det kunde vara tidspressen i 

samtal som var en trolig orsak till medicinfokuseringen i de inledande intervjuernas resultat. 

Det uppstår således en kontrast mot den holistiskt inriktade Tidvattenmodellen som menar i 

åtagandet ge tid som gåva att tid är något av det mest värdefulla som kan erbjudas en annan 

människa och tar även avstånd ifrån rådande sjukdomsfokusering (Barker & Buchanan–

Barker, 2005 ; Buchanan–Barker & Barker, 2008). I uppföljande intervjuer framgick tydligt 

att det upplevdes värdefullt när tid spenderades tillsammans. Uppföljande intervjuernas 

kvalitativa resultat tyder på att personerna, när de erhåller tillräckligt med tid, verkligen 

uppskattar och upplever det som att välvilja visas dem. Detta harmonierar väl med 

Tidvattenmodellen och åtagandet ge tid som gåva, som betonar vikten i känslan av att det 

sker en gemensam investering av tid till varandra, och med en medvetenhet om att genom tid 

föds förändring (Barker & Buchanan – Barker, 2005; Buchanan – Barker & Barker, 2008). 

Det bidrog till att delaktigheten kunde upplevas bibehållen under vårdprocessen.  

Vid inläggningen framkom i de inledande intervjuernas kvalitativa resultat under kategorin 

”att vara beroende av andras kunskap” att brister i tillvaratagandet av den egna kompetensen 

medförde negativa konsekvenser i form av likgiltighet under vårdtilllfället. Det medförde att 

ett beroende till andra skapas, trots önskemål om ett ökat inflytande (Storm & Davidsson, 
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2010). Det är något som står i skarp kontrast mot Tidvattenmodellens åtagande bli lärljunge, 

som menar att den unika kompetens som finns kring det egna livet ska tas tillvara (Barker & 

Buckanan– Barker, 2005; Buchanan – Barker & Barker, 2008). I uppföljande intervjuer 

framkom att det var när de egna erfarenheterna fick utrymme att förmedlas, och den egna 

eftertanken tilläts väckas som utökade möjligheter att kunna delta i beslutsfattandet i vården 

främjades. Joseph – Williams, Elwyn och Edwards (2014) bidrar i sin studie med ett vidgat 

perspektiv av att kunskap således inte är tillräckligt för att kunna vara delaktig, utan det 

krävs att den egna kraften förstärks. Slutsatsen som kunde dras är att när arbetssättet utgår 

ifrån Tidvattenmodellen, ökade kraften i förmågan att delta aktivt i sin vård. Då det är den 

unika personliga visdomen som erhållits under livet som kunde främja tilltron och förmågan 

att delta i att aktivt hjälpa sig själv ökade, vilket främjade en ökad känsla av delaktighet 

 Var transparent och forma nästa steg tillsammans 

I studiens kvantitativa resultat vid baslinjemätning, framkom en tydlig och intressant 

motsägelse kring hur skattningen av delaktighet till beslut under vårdtiden upplevdes av 

samtliga personer. Detta var något som de skattade sig mer återhållsamt kring i 

utvärderingsmätningen, trots förbättring i samtliga övriga variabler vid 

utvärderingsmätningen. När den motsägelsen sedan sammanvägdes med baslinjemätningens 

kvalitativa resultat, framkom att personerna förvisso beskrev att de kunde uppleva sig 

delaktiga parallellt med känslan av maktlöshet, men det skapar ändå funderingar. 

Författarna tänker att motsägelsen skulle kunna bero på oklarheter kring vad begreppet 

delaktighet faktiskt innebär. Detta återfanns även i Jørgensen och Dahl Rendtorffs (2017) 

studie. Det som skulle kunna vara en annan möjlig faktor i utvärderingsmätningen är att med 

ökad kunskap ökade även den egna medvetenheten. I uppföljande intervjuer framkom att 

den egna reflekterande förmågan bibehölls mer, vilket författarna menar kan ha lett till en 

ökad möjlighet att även kunna förhålla sig mer kritiskt tänkande kring vården. Resultatet i 

baslinjemätningen skulle även kunnat ha berott på att försök gjorts för att eftersträva 

delaktighet genom att de små valmöjligheterna poängterades mera i beslutsfattandet. En 

ytterligare faktor skulle kunna vara att personerna led av informationsbrist och således 

upplevde att det var deras beslut att överlämna beslutsrätten. Detta är något Tambuyzer m.fl 

(2014) poängterar är viktigt att vara observant på. Det är i så fall något som inte samstämmer 

med Tidvattenmodellens åtagande att vara transparent, vilket innebär att personen ska 

göras välinformerad och delaktig i utformandet av vården samt i åtagandet att forma nästa 

steg (Barker & Buchanan–Barker, 2005; Buchanan – Barker & Barker, 2008). I Eldh m.fl. 

(2006) resultat framkom ett annat perspektiv avseende att endast bjuda in patienten i 

beslutsfattandet inte anses tillräckligt, utan det krävs att personerna måste få vara en del av 

sammanhanget för att kunna uppleva sig delaktiga.  

Avseende information är det ett område som till viss del förbättrats vid utvärderingsmätning 

både i den kvantitativa och kvalitativa delen av resultatet. Det kan ses i uppföljande 

intervjuers resultat i kategorin ”att känna sig som en medaktör”, mot i inledande intervjuers 

resultat via kategorin ”att vara maktlös”. Det kvalitativa resultatet vid uppföljande intervjuer 

tyder på att det har skett en förbättring avseende att information erhålls utifrån en ökad 

helhetssyn av människan och därmed frångått den tidigare medicinskt fokuserad 
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inriktningen som beskrevs i inledande intervjuer i kategorin ”att vara beroende av andras 

kunskap”, vilket upplevs vara mer samstämmigt med åtagandet att vara transparent i 

tidvattenmodellens holistiska syn på människan (Barker & Buchanan – Barker, 2005; 

Buchanan – Barker & Barker, 2008). Skillnaden i föregående kategorier tyder på att en 

holistisk syn kan bidra med att informationen som ges anses och uppskattas av personerna 

när det leder till en utökad förståelse för sig själv. Att få erhålla information om det som det 

saknas kunskap om är viktigt utifrån forskningspersonernas perspektiv (Eldh m.fl., 2006). 

För att kunna erbjuda kompletterande information måste dock först en kunskapsinhämtning 

kring personens erfarenheter ske och förklaring erhållas så möjlighet för förståelse kring 

vårdprocessens fortskridande kan förstås och accepteras. Transparensen avseende 

information ska sedan upprätthållas under hela vårdtillfället (Barker & Buchanan - Barker, 

2005; Buchanan– Barker & Barker, 2008).  

För att göra personerna delaktiga innebär det även att de måste bjudas in till att forma nästa 

steg i vårdprocessen. Här tydliggörs hur viktigt det är att i samarbete komma fram till vilka 

problem som behöver lösas, hur dessa ska hanteras men även förtydliga vad som är en 

realistisk målsättning (Barker & Buchanan–Barker, 2005; Buchanan–Barker & Barker, 

2008; Berger, 2006). Vid baslinjemätningens kvalitativa och kvantitativa resultat framkom 

dessvärre en kontrast mot Tidvattenmodellens åtaganden genom personernas bristande 

erfarenheter av deltagande i vårdplaneringsprocessen, vilket medförde att personerna 

skapade sig egna antaganden om vilket troligt steg som skulle komma härnäst. Det var ett 

område som hade förbättrats vid utvärderingsmätning i såväl det kvantitativa som kvalitativa 

resultatet, där vissa upplevde att vårdplanen hade de lagt upp själva och att den utgick mer 

ifrån de egna behoven, vilket indikerar på en ökad följsamhet till Tidvattenmodellens 

åtaganden att vara transparent och forma nästa steg (Barker & Buchanan – Barker, 2005; 

Buchanan – Barker & Barker, 2008). Resultatet som framkom efter Utvecklingsprojekt 

teamrond var att förutsättningarna för delaktighet förbättrats genom att personerna deltog 

mer aktivt i utformandet av vårdplaneringsprocessen. För att det skulle kunna ske krävdes ett 

förändrat arbetssätt. Det fanns dock vid utvärderingsmätningen, precis som vid 

baslinjemätningen, någon som inte ens upplevde sig medveten om vad en vårdplan var för 

något. Författarna menar att Tidvattenmodellens grundtanke, som är att personalen ska 

ställa sig med personen och transparensen ska upprätthållas under hela vårdtillfället (Barker 

- Buchanan – Barker, 2005; Buchanan – Barker & Barker, 2008), även efter 

Utvecklingsprojekt teamrond har ett fortsatt förbättringsbehov. Att inte vara delaktig i 

vårdplaneringen påverkar känslan av delaktighet negativt och redan (2006) beskriver Eldh 

m.fl. känslan som uppstår när personerna exkluderas ur planeringen. Det kan leda till att 

misstro uppstår gentemot personalen. Förtroendet för vårdpersonalen var något som ansågs 

av personerna som viktigt vilket framkom i uppföljande intervjuers kvalitativa resultat i 

kategorin ”att överlämna beslutsrätten i förtroende”. Det kunde medföra att det blev ett 

aktivt val att överlämna beslutsrätten, snarare än mot i de inledande intervjuernas kategori ” 

att vara beroende av andras kunskap” vilket uppstod på grund av beroende, något som 

uppmärksammas av såväl Oxelmark m.fl (2017) samt Swenne och Skytt (2014). 

Trots att Socialstyrelsen (2015a, 2015b) och patientlagen (SFS 2014:821) förtydligat att 

personerna ska vara delaktiga och informerade i sin utformning av vården, visar det att den 

kunskapen framförallt vid baslinjemätningen tydligt inte fått fäste i den kliniska 
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verksamheten. Att det fortfarande trots förbättring vid utvärderingsmätningen är ett fortsatt 

utvecklings- och förbättringsområde. Slutsatsen blir att personalen måste bli mer transparent 

för att personerna ska kunna få en ökad förståelse kring meningen med vårdtillfället och 

delta i vårdens framskridande.  

Slutligen jämförs studiens resultat med tidigare patientskattning utförd vid Landstinget 

Dalarnas (Roxenius, 2014). Resultatet sammanställs i tabell 4 nedan.  

Tabell 4. Jämförelse mot Landstinget Dalarnas patientenkäter 2014 

Variabler Baslinjemätning Utvärderingsmätning  Nationell 

patientskattning 

 (2014) 

Upplever du att 

du vid nuvarande 

vårdtillfälle har 

möjlighet att 

påverka din vård? 

Ja: 20 % 

Delvis: 80 % 

Ja: 40 % 

Delvis 60 % 

Ja: 14 % 

Delvis: 48 % 

Upplever du att är 

delaktig i beslut 

angående din 

vård och 

behandling i den 

mån du önskar? 

Ja: 100 % 

Delvis: 0 % 

  

Ja: 60 % 

Delvis: 40 % 

Ja 19 % 

Delvis 57 % 

Upplevde du att 

du var delaktig i 

utformningen av 

din vårdplan i den 

utsträckning som 

du önskade? 

Ja: 20 % 

Delvis 20 % 

Känner inte till 

någon vårdplan: 

20% 

Ej aktuellt: 40 % 

Ja: 60 % 

Delvis: 2 0% 

Känner inte till någon 

vårdplan: 20 % 

Ej aktuellt: 0 % 

Ja: 19  % 

Delvis 24 % 

Känner inte till 

någon vårdplan: 29 

% 

Ej aktuellt: 5 % 

 

Författarna har för att kunna göra en jämförelse mot Landstinget Dalarnas egna 

patientskattningar redovisat resultatet i ovanstående tabell i procentform. Det finns en 

medvetenhet kring att det kan vara på ett sätt missvisande då urvalets storlek vid Landstinget 

Dalarnas skattningar var 80 personer. Det skiljer sig kraftig från härvarande studies urval. 

Slutsatsen blir ändå att det skett en förbättring vid utvärderingsmätningen avseende 

variabler som mäter delaktighet vid utvärderingsmätningen men att delaktighet vid beslut är 

ett fortsatt förbättringsområde. 
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6.4 Resultatet i ett vidare sammanhang och kliniska 

tillämpningsmöjligheter  

Stigmatiseringen kring personer som lider av psykisk ohälsa förekommer även idag i 

samhället. Även om det har skett en förbättring och politiska initiativ gjorts för att framhålla 

vikten utav ökad delaktighet och bidra med en personcentrering i vården. Trots detta 

framkommer i författarnas resultat att när personer med psykisk ohälsa inte får utbyta 

kompetens med vårdpersonal inskränks de i sin möjlighet till att få vara en beslutsfattande 

och kompetent person i sitt eget liv. I Tidvattenmodellen framhåller Barker och Buchanan-

Barker (2005) just vikten av att personen får behålla ansvaret för sitt eget liv och att det sker 

ett gemensamt kompetensutbyte som sedan kan ligga till grund för insatser som erbjuds och 

utformas i samförstånd. Utifrån ett holistiskt perspektiv kan samtliga mänskliga aspekter 

beaktas och medför att helheten av människan får framträda snarare än känslan av att 

reduceras som människa och likställas med sin sjukdom. För det är när vidgade perspektiv 

kan accepteras som möjlighet till den egna eftertanken kan väckas. Att således ha fått vara 

delaktig i beslut kring den egna personen ökar följsamheten vilket kan förkorta och reducera 

antalet inläggningstillfällen och således vara samhällsekonomiskt effektivt.  

Studien som här genomförts är en del i att förbättra delaktigheten samt bidra till en ökad 

personcentrering, för personer inskrivna vid en allmänpsykiatrisk avdelning i Mellansverige. 

Resultatet tyder på att man med små medel, kan förändra personens upplevda delaktighet, 

till det bättre. Trots att utvecklingsprojektet är utfört i en liten skala, det vill säga endast på 

ett vårdlag på en avdelning och under en begränsad tidsperiod, anser författarna att 

utvecklingsprojektet är tillämpbart på andra allmänpsykiatriska slutenvårdsavdelningar i 

Sverige. Författarnas förhoppning är även att denna studie kan influera andra till att 

genomföra utvecklingsarbeten på sin arbetsplats. 

6.5 Slutsats 

En förutsättning för att personer som befinner sig inlagda på en allmänpsykiatrisk avdelning 

ska ha möjlighet att bli delaktiga är att vårdpersonalen bjuder in och utbyter kompetens med 

personen. Bristande information eller att inte bli lyssnad till medför att personen fråntas sin 

autonomi och en känsla av maktlöshet kan uppstå. Om vården istället utgår från att personen 

är kompetent och har sin egen unika kunskap om sitt liv, kan vården utformas tillsammans. 

När vi som vårdpersonal, slutar dela upp personen i delar, kan helheten bidra med att 

personen får uppleva vistelsen på en allmänpsykiatrisk avdelning som en trygg hamn. Där 

personen med stöd av personalen, får möjlighet att uppleva sig som en kapabel, kompetent 

och delaktig person med ansvar i sitt eget liv. 

6.6 Förslag på vidare forskning 

Under studiens gång reflekterade författarna över bristen på studier kring vad personerna 

anser är delaktighet. De studier som finns, utgår ofta från vårdpersonalens perspektiv på 
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patientdelaktighet. Det skulle vara intressant att utföra en studie med kvalitativ metod med 

en fenomenologisk hermeneutisk design avseende delaktighetsbegreppets utifrån 

personernas upplevelser. Det skulle kunna leda till en fördjupad begreppsförståelse (Lindseth 

& Norberg, 2004) och bidra till kunskap kring hur ökad delaktighet inom vården bör främjas 

på bästa sätt. Studier från det perspektivet kan bidra med möjligheten att arbeta mot samma 

mål då det förefaller finnas en semantisk svårighet kring begreppet. Vidare ser författarna 

behov av att studera hur personerna upplever att all information rörande vård och 

behandling diskuteras inför dem, istället för att konfereras på ronder där personerna är oftast 

är uteslutna.  

Bedside ronder är inom den somatiska vården ett känt begrepp, som det har producerats en 

del studier kring. Däremot saknas motsvarighet inom den psykiatriska vården och av den 

orsaken vore forskning av den karaktären önskvärt. Som ett led av utvecklingsprojektet som 

här bedrivits, vore det eftertraktat att göra ytterligare en studie som då inriktar sig på att 

studera vårdpersonalens uppfattningar kring det förändrade arbetssättet. Författarna tänker 

att det vore önskvärt att utföra en liknande studie som nuvarande studie längre fram när 

arbetssättet har blivit mer inarbetat. 
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BILAGA B SWOT-ANALYS OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 

 

SWOT- Analys 

Styrkor Svagheter 
 Ledningsgruppen positiv 

 En stark vilja att få patienternas röst hörd 

 Positiv tänkande i projektgrupp 

 Positiv läkare 

 Kompetent personal 

 Vi har både skötare, ssk, läkare med på 
tåget 

 Tidsbesparande 

 Engagerad överläkare 

 Positiv personal 

 Personal som vill se framåt 

 Nyfikna 

 Vilja att förbättra 

 Vilja att få struktur 

 Bra personalgrupp 
 

 Stressad personal 

 Bara halva avdelningen är med i projektet 

 All personal är ev. inte positiva till 
förändring 

 Patienterna kan bli oroliga för nytt 
arbetssätt 

 Ordinarie rutiner följs ej 

 Att inte få med alla på tåget 

 Oro för ett nytt arbetssätt (personal) 

 Ny oerfaren personal 

 ”Rörigt” på avdelningen 

 Det jobbas olika när olika personer jobbar 

 All personal inte inblandad 

 Trött personal 

 Mycket nytt som kommer samtidigt 

 Osäkerhet 

 Mycket sjukskrivningar 

 Lite lätt utbränd personalgrupp 

Möjligheter Hot 
 Ökad patientsäkerhet 

 Att patienterna känner sig som en person 
som betyder något i teamet 

 Bättre teamwork mellan yrkesgrupperna 
och patienten 

 Minskade suicidhandlingar & självskador 

 Minskade återinläggningar 

 Spara tid 

 Att psykiatrin blir sedd som positiv 

 Nöjdare patienter 

 Patienterna känner sig sedda och hörda 

 Att hela psykiatrin får en vändning 

 Snabbare ronder- mer tid med patienterna 

 Mer flera pålästa läkare 

 Kortare vårdtider 

 Att personalen hinner med 

 Normal arbetsbörda 

 Patienterna känner sig mer delaktiga i sin 
vård 

 Mer personcentrerad vård 

 Ny kollegor får lätt att komma in i jobbet 

 Läkarna får bättre kontakt med patienterna 

 Mindre sjukskrivningar i personalen 

 Att få ut information till personalen 

 Många studenter (AT-läk. m. fl.) 

 Att det blir rörigt 

 Sjukskrivningar 

 Negativ personal 

 Svårt sjuka patienter (som det är svårt att 
prata med) 

 Hur få med omvårdnadsbehovet? 

 För stor patientrondgrupp 

 Att vi inte får resurser för att jobba 

 Hög arbetsbelastning 

 Ingen som kontinuerligt ”peppar” för att 
följa projektet 

 Olika överläkare 

 ”Mycket nytt” som skall införas samtidigt 

 Att personal tänker ”ännu något nytt igen” 

 Att vi inte lyckas få kollegor intresserade att 
jobba mot samma mål 

 Stafettläkare som ej vill arbeta med ny 
rondrutin 

 Olika arbetssätt i vårdlagen 

 All personal engagerar sig inte och följer ej 
vad som är bestämt 
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• Information avseende utvecklingsprojektet ska förmedlas till hela personalgruppen via 

APT, Sara & Ylva erbjuder sig att göra detta när projektgruppen arbetat fram rondmallen 

(preliminärt v 11). 

• Det är svårt med förändringar och vid implementering kan det upplevas som att det blir 

rörigt till en början. Vi ska försöka förebygga det genom att arbeta fram en struktur samt mall 

för rondarbetet så berörda parter vet vad som ingår i arbetsuppgiften och vad som förväntas.  

• Det är viktigt att skapa förutsättningar för ett bra team/rondsamtal genom att exempelvis 

AT och studenter fördelas ut på olika patientsamtal.   

• Sjukskrivningar/resurser, influensavaccination bekostas av arbetsgivaren, under 

utvecklingsprojektet ska Micke (enhetschef) eftersträva att det så långt det är möjligt är 

samma personal som arbetar på vårdlag 1. Vikten av att det finns personalresurser betonas.  

• Chöl Nyberg förordade vårdlag 1 avseende att det var det vårdlag som hade bäst kontinuitet 

på överläkare under v. 13–16. Överläkaren Volkova är mycket positiv.   

• Under utvecklingsprojektet kommer projektledarna Ylva & Sarah att vara på avdelningen 

(dagtid mån – fre, ronddagar) för att stötta så mycket som vi kan. Även 

projektgruppsmedlemmarna kan stötta sina kollegor genom att påminna om vad 

förändringen kan medföra för möjligheter i ett längre tidsperspektiv. 

• Utvecklingsprojektet kan bidra med möjligheter för personalen, frigöra tid som kan 

förläggas i den patientnära kontakten, fördela arbetsbördan, arbeta mer enligt ett arbetssätt 

som känns tillfredsställande. 

• Mycket nytt införs just nu på avdelningen, fördelen är att utvecklingsprojektet dröjer till v. 

13. De förändringar som ska införas är likartade och riktas mot personcentrerad vård där 

utvecklingsprojekt – teamrond kan bli en del av den rörelsen. 

• Praktiska funderingar kring dokumentation, rondmall, rondstruktur mailas Cathrine 

Magnusson, tidigare ssk vid ett liknande projekt vid PIVA i Huddinge 2007 för inspiration.     
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BILAGA C RONDMALL ÖVER PROJEKT TEAMROND 

Grunden för en rond på avdelning 93/95 

Med patienten inkluderad i teamet arbetar vi tillsammans för att skapa en god vård baserad utifrån 

patientens rätt till självbestämmande och delaktighet. Genom att förklara syften och eventuella 

biverkningar lägger vi grund för olika valmöjligheter där vi kan låta patienten fatta underbyggda 

beslut om sin behandling. Vi ser patienten som en kompetent människa med unik erfarenhet och 

kunskap om sitt liv. Vi förmedlar våra erfarenheter och kunskaper i dialog med och inför patienten. 

Läkemedelsändringar sker i dialog med patienten, syfte och biverkningar förklaras, om möjligt 

erbjuds olika medicinska alternativ för att stärka delaktighet och självbestämmande. 

  

VIKTIGT! 

 Att alla inblandade är inlästa kring det som gäller patienten. 

 Att antalet personer minimeras vid teamsamtalen exempelvis att AT-läkare och studenter 

fördelas på olika samtal 

 AT läkarna är även välkomna att delta i steg mot återhämtningsgrupperna på avdelningen 

 Att personalen som följer med patienten in i samtal är väl insatt i vad patienten önskar ta 

upp och kan stötta patienten om den får svårt att föra sin egen talan. 

 Läkarsamtal planeras in av sjuksköterskan med tidsangivelser, så att patienten känner sig 

delaktig och kan vara förberedd och möjliggör att personal som är insatt kan delta. 

 Att man avsätter exempelvis 45 min (30 min samtal, 15 min dokumentation) per läkarsamtal.    

 Avstämning på eftermiddagen exempelvis kl 11:45 (C-turen ansluter) samt kl. 14:30 

 Dialog sker mellan vårdlag och behandlingsteam kring vilken dag som kan passa för deras 

möjlighet att medverka i specifika patientsamtal 

 

 Första teamsamtalet: 

 Efterfråga patientens livsberättelse (viktigt beakta barnperspektiv, djur, socialt nätverk).  

 Vilka problem upplever patienten har föranlett inläggningen. 

 Efterfråga patientens sjukdomshistoria 

 Ta noggrann läkemedelsanamnes. OBS! Efterfråga även hälsokostpreparat, receptfria LM  

 Hur hanterar patienten medicinen hemma, ex delar själv, delad dosett, dospåsar 

 Hur ser öppenvårdens planering ut? Behövs mer insatser från ÖPV eller kommun? 

 Definiera vilka av patientens akuta problem som måste lösas under inneliggande vård. 

 Behov av ytterligare undersökningar (blodprov, CT, EKG, MMT, MINI etc.) 

 Apodos- behov av pausa? 
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Att alltid gå igenom vid teamsamtal: 

 Ny+/tillsynsgrad 

 Patientens upplevda behov /identifierade behov av personalen  

 Uppmärksamma resurser ex uppmuntra patienten att involvera närstående 

 Läkemedel (Utebliven effekt, biverkningar, tillräcklig effekt etc.) 

 Utevistelse/Frigång  

 Efterfråga deltagandet vid steg mot återhämtning, ex vilket mål med dagen har patienten 

idag? Efterfråga om de har dagboken med sig? 

 ADL-behov/hjälpmedelsbehov? 

 SIP, utskrivningsdatum fortfarande aktuellt? 

 Avsluta alltid teamsamtalet med att göra en kort sammanfattning 

 

 

 

Innan patienten är hemgångsklar: 

 

 Medicinlista uppdateras 

 Apodos uppdateras och startas 

 Sjukskrivning utfärdas 

 Hjälpmedel 

 

 

Utskrivningssamtal:  

 Utskrivningsmeddelande överlämnas till patienten med information om vårdtillfället 

 Medicinlista erhålls 

 Sjukskrivning utfärdas 

 Kontrollera om remiss behövs skickas 

 Kontrollera att läkemedelslistan är korrekt. 

 Kontrollera om recept behövs utfärdas. 

 Kontrollera att patient och eventuella närstående är välinformerade om uppföljning och 

eventuella behandlingsåtgärder. 

 

  

Dokumentation: 

 Läkarens anteckning 

 Samordnaren dokumenterar, utevistelse, tillsynsgrad, beställer ordinerade provtagningar 
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BILAGA D DAGSSTRUKTUR VID PROJEKT TEAMROND 

Kl. 07.05 Samling i vårdlaget för: 

-  Rapport 

- Gör preliminär samtalslista, bestäm vilken personal som ska medfölja 

- Bestäm vilken personal som stämmer av måendet med respektive patient under    

morgonen (alla patienter ska fördelas) 

Kl. 8:45 Återsamling i vårdlaget 

- Vad har framkommit under morgonen? 

- Finns behov av att revidera samtalslistan? 

- Prioritera samtalen, utskrivningssamtalen kommer först 

Kl. 9:15 (mån) övriga dagar kl 09:00. Samling på VL1 expedition. Teamrondsaktörer (ej 

skötarna eller patienten) samt enhetschef. 

- Tydliggör planering för dagen. Vilka utskrivningssamtal och vilka samtal som 

planerats in av vårdlaget som är aktuella? Revidera vid behov.  

- Bestäm ordning på samtalen 

 

Kl. 9:15 – 10:00 Utskrivningssamtal (AT-läkare) korta samtal 

 

Kl. 10:00 Patientsamtal nr 1 VL 1 rondrum 

Kl. 10:30 Patientsamtal nr 2 VL 1 rondrum 

Kl. 11:00 Patientsamtal nr 3 VL 1 rondrum  

Kl 11:30 Avstämningsmöte, läkare, vårdpersonal ev behandlingsteam. VL 1 expedition/ 

rondrum 

Kl. 13:00 Patientsamtal nr 4. VL 1 rondrum 

Kl. 13:45 Patientsamtal nr 5. VL 1 rondrum  

Kl 14:30 Eventuella anhörigsamtal   

Kl 15:15 Avstämningsmöte, läkare, vårdpersonal ev behandlingsteam. VL 1 

expedition/rondrum 
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BILAGA E BREV TILL VERKSAMHETSCHEF 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Mälardalens högskola 

 

2018-03-12 

 

 

Till verksamhetschef Mats Carlsson,  

FÖRFRÅGAN OM TILLÅTELSE ATT GENOMFÖRA STUDIE 

 

             Vi heter Sarah Jensen och Ylva Nilsson och är studenter på 

specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola, 

Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats. Vi 

avser att göra ett utvecklingsprojekt som benämns Teamrond och syftet med vår studie 

är att undersöka patienters upplevelse av delaktighet och självbestämmande i sin vård 

före och efter Utvecklingsprojekt Teamrond. Utvecklingsprojektet innebär att 

patientsamtalen startar direkt på morgonen utan att personalen (läkare, sjuksköterska, 

skötare redan utbytt information om patienten) med syfte att göra vården mer 

personcentrerad. Vi avser även att studera personalens upplevelse avseende 

möjligheter och utmaningar avseende rondrutinen före och efter Utvecklingsprojekt 

Teamrond.  

 

Vi ber därför om tillåtelse att genomföra studien vid er enhet.  

Tillsammans med projektgruppen med representanter från avdelning 93/95 vårdlag 1, där 

enhetschef Michael Andersson, vårdsamordnare Johanna Hagberg, skötare Lina Sissala, 

skötare Eva Jansson samt sjuksköterska Linnea Silverbacke deltagit har vi arbetat fram en 

ny rondrutin samt ny dagsstruktur för utvecklingsprojektet. Överläkare Svetlana Volkova har 

gett feedback på projektgruppens arbete och är positiv till utvecklingsprojektet. 

Vi planerar att genomföra baslinjemätning avseende intervjuer med patienter och 

enkätinsamling för personal under vecka 12. Intervjuerna kommer ske under inneliggande 

vård och avser patienterna på vårdlag 1 avd. 93/95 samt personal verksamma på vårdlag 1 

under utvecklingsprojektet. Utvecklingsprojektet pågår vecka 13 – 16. Under 

utvecklingsprojektet planerar Sarah och Ylva att delta på avdelningen och vara ett stöd i 

implementeringen av utvecklingsprojektet. Vecka 17 utförs återigen intervjuer med patienter 
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och enkätinsamling för personal för resultatsammanställning. Intervjuerna med patienterna 

kommer ske av antingen Ylva eller Sarah och kommer spelas in och transkriberas, de 

planeras ta cirka 30 minuter. Personalen kommer erhålla enkät vid två separata tillfällen som 

beräknas ta cirka 20 minuter i anspråk per gång. Resultatet sammanställs och analyseras av 

Ylva och Sarah för att upptäcka eventuella mönster mellan de olika enkäter/intervjuer som 

utförts.   

 

Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan dra sig ur när som helst utan förklaring.   

 

Hantering av data och sekretess 

All insamlad data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras 

med respekt för konfidentialitet enligt Personuppgiftslagen (PUL 1998:204).  

 

Eventuell risk/nytta 

Eventuella nackdelar kan kopplas till att deltagande tar av verksamhetens tid. Personalen 

kan även eventuellt uppleva utmaningar i att arbeta enligt ett förändrat 

arbetssätt/dagstruktur. Vilket initialt kan leda till ökad stress hos personalen och indirekt 

påverka patienterna. Fördelar hänger samman med att patienterna blir mer delaktiga och 

upplever att de kan vara med och påverka sin vård. Således blir vården mer personcentrerad 

och kan på sikt korta ned vårdtiderna, minska återinläggningar samt, frigöra personalresurser 

som kan användas i det mer patientnära arbetet 

Nytta i ett vidare perspektiv 

Studien förväntas ge kunskap om personalens upplevelser kring de möjligheter och 

utmaningar som utvecklingsprojektet Teamrond medför samt om man kan stärka patientens 

upplevelse av delaktighet och självbestämmande i den akutpsykiatriska vården. 

 

Information om studiens resultat  

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola 

och eventuellt också en artikel. Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga 

resultatet. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av oss eller vår handledare, Oona Lassenius, se nästa 

sida.  

 

Med vänliga hälsningar 
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Utvecklingsprojektansvarig: 

Ylva Nilsson    Tel:0225/494293  

E-post: ylva.nilsson@ltdalarna.se 

 
 
Utvecklingsprojektansvarig: 
 
Sarah Jensen    Tel: 0225/494293 
 

E-post: sara.jensen@ltdalarna.se 

 
Handledare:  
 
Oona Lassenuis Universitetslektor i vårdvetenskap, PhD  Tel: 021/107346 

E-post: oona.lassenius@mdh.se 
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Samtycke till genomförande av projektet, ”Utvecklingsprojekt Teamrond” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och hur den ska 

genomföras. Jag har haft tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor.  

 

Jag ger därför min tillåtelse att studien genomförs på min enhet, 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

 

__________________________  _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande 
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BILAGA F MISSIVBREV 

Tillfrågan om deltagande i Utvecklingsprojekt Teamrond. 

 

Vi heter Sarah Jensen och Ylva Nilsson och är studenter i 

specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I 

utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats. Vi har valt att göra 

ett utvecklingsprojekt som vi kallar ”Utvecklingsprojekt Teamrond”. Syftet med vår studie är 

att undersöka din upplevelse av delaktighet och möjlighet till självbestämmande under din 

vårdtid på avdelningen. 

 

Vår fråga till dig är om du vill delta i denna studie. 

 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 

 

Att delta i projektet skulle för din del innebära att du kommer att bli intervjuad kring din 

upplevelse av delaktighet och självbestämmande under inneliggande vård av antingen Ylva 

eller Sarah. Intervjun kommer att spelas in och tar cirka 30 minuter. Intervjuerna skrivs sedan 

ut och kommer att analyseras av Ylva och Sarah för att upptäcka eventuella mönster mellan 

de olika intervjuer som utförts. 

Ditt deltagande kan bidra med att viktig information avseende patienters upplevelser av 

delaktighet och självbestämmande och bidra till kvalitetsutveckling inom akutpsykiatrisk vård. 

Din medverkan innebär för dig att du behöver avsätta 30 minuter av din tid för en intervju. 

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver ange någon 

orsak. Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och 

förvaras inlåst så att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I den färdiga 

uppsatsen kommer inga uppgifter att kunna härledas till enskilda personer.   

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Sarah Jensen eller Ylva Nilsson ansvariga för 

utvecklingsprojektet alternativt vår handledare, Oona Lassenius, se nästa sida.  
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Med vänliga hälsningar 

 

Utvecklingsprojektsansvarig: 

Ylva Nilsson 

Tel: 0225/494293  

E-post: ylva.nilsson@ltdalarna.se 

 

Utvecklingsprojektsansvarig: 

Sarah Jensen 

Tel:0225/494293  

E-post: sara.jensen@ltdalarna.se 

 

Handledare: 

Oona Lassenuis 

Universitetslektor i vårdvetenskap, PhD 

Tel: 021-107346 

E-post: oona.lassenius@mdh.se 
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Samtycke till att deltaga i projektet, ”Utvecklingsprojekt Teamrond” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 

lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den 

skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 

orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 

 JA,  jag vill delta  i projektet ”Utvecklingsprojekt Teamrond”, och jag samtycker 

till att de uppgifter jag lämnar behandlas på det sätt som beskrivits på 

föregående sida. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________  

Underskrift   Namnförtydligande 
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BILAGA G INTERVJUGUIDE 

 

 Man   Kvinna 

 

1. Vilken är din högsta slutförda utbildning?  

 

1 Grundskola 

2 Gymnasium 

3 Högskola 

4.Har ej slutfört grundskolan  

5 Vill ej svara 

 

Har du tidigare varit inlagd inom den psykiatriska slutenvården?  

  

1. Detta var min första kontakt  

2. 1 gång tidigare  

3. 2 gånger tidigare  

4. Mer än tre  

5. Jag vet inte/kommer inte ihåg 

6. Vill ej svara  

 

Upplever du att du vid nuvarande vårdtillfälle har möjlighet att påverka din vård? 

 

1. Ja, helt och hållet 

2. Delvis  

3. Nej  

4. Vill ej svara 

 

Har du haft möjlighet att framföra dina åsikter kring din vård? 

 

1. Ja, helt och hållet 

2. Delvis  

3. Nej  

4. Vill ej svara 

 

 

Upplever du att du är delaktig i beslut angående din vård och behandling i den mån du 

önskar? 

1. Ja, helt och hållet 

2. Delvis  

3. Nej  

4. Vill ej svara 
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Hur upplever du att dina kunskaper och erfarenheter av din sjukdom/besvär 

tillvaratagits? 

 

Ge exempel………………………………………….., 

 

 

På vilket sätt har du kunnat vara med och fatta beslut kring din pågående vård och 

behandling? 

 

Ge exempel…………………………………………. 

 

Har du fått tillräcklig information om syftet med och eventuella biverkningar av din 

behandling för att kunna fatta ett välgrundat beslut? 

 

Ge exempel………………………………………….. 

 

 

Har du i samtal med läkare och kontaktperson fått möjlighet att diskutera hur din 

sjukdom/besvär kan komma att inverka på ditt dagliga liv? 

 

Ge exempel………………………………………………….. 

 

 

Upplever du att vården anpassas utifrån dina behov? 

 

Ge exempel……………………………………………………... 

 

Fick du i dina samtal med läkare och kontaktperson tillfälle att diskutera hur din 

sjukdom eller dina besvär kan komma att inverka i ditt dagliga liv? 

  

1. Ja, helt och hållet  

2. Delvis 

3. Nej 

4. Ej aktuellt 

5. Vill ej svara 

 

Upplevde du att du var delaktig i utformningen av din vårdplan, i den utsträckning 

som du önskade? 

 

1 Ja, helt och hållet  

2 Delvis  

3. Nej  

4. Jag känner inte till någon vårdplan 

5. Ej aktuellt  

6. Ej ifylld   
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Hur upplevde du att dina åsikter värderades i samtalen med vårdpersonal och 

läkaren? 

 

Ge exempel………………………………………………………... 
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