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Sammanfattning  

Bakgrund 

En god vård ska kännetecknas av att den är säker, jämlik och patientcentrerad. Vården ska 

genomföras i samråd med patienten samt med respekt för dennes integritet och 

självbestämmande. En delaktig patient kan lättare medverka till att säkerhetsrisker kan 

förebyggas samt att målen med vård och behandling uppnås. Detta ställer dock krav på att 

vårdgivare, chefer och hälso- och sjukvårdspersonal tillämpar den lagstiftning som reglerar 

patientens ställning vid kontakt med hälso- och sjukvårdsverksamhet. Sedan 1 januari 2015 

när den nya patientlagen trädde i kraft styrks detta ytterligare där patientens ställning och 

medverkan i vården framhävs vara allt mer viktig för att en god och patientsäker vård ska 

kunna ges. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur patienter vid en cytostatikamottagning upplevt 

patientmedverkan och bemötande i sin vård.  

Metod 

En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design och induktiv ansats. Totalt intervjuades 10 

patienter som genomgått cytostatikabehandling. Data analyserades med hjälp av 

innehållsanalys.  

Resultat 

Patienternas upplevelse av patientmedverkan och bemötande i samband med 

cytostatikabehandling mynnade ut i ett övergripande tema: Att vara sedd och uppleva trygghet 

leder till att kunna påverka och välja samt bli delaktig och i två kategorier: att vara sedd och 

uppleva trygghet och att kunna påverka och välja. Patienterna upplevde sin patientmedverkan 

i varierande grad i samband med cytostatikabehandlingen. I de flesta fall upplevdes 

omhändertagandet och bemötandet som bra. Det som kunde förbättras var framför allt 

informationen till patienterna och samordningen mellan klinikerna inför och efter 

behandlingen.  

Slutsats 

Det är viktigt att patienterna får de rätta förutsättningarna och tryggheten för att kunna vara 

med och medverka och påverka vid val av behandling och utförande av vården. Om 

medverkan från patienterna ökar i vården kommer sannerligen också kvalitén och säkerheten 

öka. Även en effektiviserad vård skulle då kunna ses med troligtvis en nöjdare patientgrupp. 
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Abstract 

Background 

A good health care should be characterized by that it is safe, equitable and patient-centered. 

Care will be implemented in consultation with the patient and with respect for his integrity 

and self-determination. A participative patient can more easily contribute to security risks can 

be prevented and that the goals of care and treatment are achieved. However, this places 

demands on caregivers, managers and health workers administering the legislation that 

regulates the position of the patient on contact with health care operations. Since 1 January 

2015 when the new Patient Act came into force corroborated this further where the patient's 

status and participation in health care is emphasized be increasingly important for a good and 

patient safe care to be given. 

Aim 

The purpose of this study was to describe how patients at a receiving chemotherapy 

experienced patient participation and treatment in their care. 

Method 

A qualitative interview study with descriptive design and inductive approach. Total 

interviewed 10 patients undergoing chemotherapy treatment. Data were analyzed using 

content analysis. 

Results 

The informants' experience of patient involvement in conjunction with chemotherapy resulted 

in an overall theme: Being seen and experience security leads to be able to influence and 

choose and get involved, and in two categories: that is seen and experienced security and that 

you dare influence. The informants experienced his patient involvement in varying degrees in 

conjunction with chemotherapy. In most cases, perceived care and treatment as well. What 

could be improved was primarily the information to patients and coordination between clinics 

before and after treatment. 

Conclusion 

It is important that patients receive the right conditions and security of being able to 

participate and contribute and influence the choice of treatment and performance of health 

care. If the involvement of patients increases in health care will certainly also the quality and 

safety increase. Even a streamlined care could then be seen with probably a more satisfied 

patients. 
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Inledning         

Cancer är en sjukdom som ökar världen över och inte minst i Sveriges befolkning. Sedan 

slutet på 1950-talet, då cancerregistreringen startade i Sverige, har det årliga antalet cancerfall 

ökat stadigt. Ökningen kan delvis förklaras med att befolkningen har blivit äldre, men beror 

också på att förekomst av cancer har blivit vanligare. Totalt diagnostiseras omkring 55000 

nya insjuknanden årligen i cancer i Sverige och idag beräknas minst var tredje person att få en 

cancerdiagnos under sin livstid. Få sjukdomar som cancer har så stor påverkan på den 

enskilda individen liksom samhället i sin helhet (Cancerfonden, 2014).  

 

Många myndigheter och organisationer arbetar idag aktivt med att stärka patientens 

medverkan i vården (Socialstyrelsen, 2014). Världshälsoorganisationen (WHO) har 

identifierat patientcentrerad vård som en av fem kärnkompetenser som vårdprofessionella 

måste utveckla för att leverera högkvalitativ vård (WHO, 2015). I vården används olika 

begrepp för patientmedverkan så som personcentrerad vård, patientcentrerad vård, 

patientfokuserad vård samt patientens delaktighet i vården. Sammantaget handlar det om att 

relationen skall bygga på samarbete mellan vårdare och patient och begreppen kan därför 

betraktas som jämförbara med varandra (Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2008).  

 

I Sverige gällande hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), socialtjänstlagen (SOL, 

SFS 2001:453) och i rekommendationer från Socialstyrelsen betonas vikten av att tillämpa 

patientcentrerad vård för att förbättra kvaliteten i vården. I patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) tydliggörs det också att vårdpersonal har skyldighet att låta patienten medverka i 

sin vård. Det anges i patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) kapitel 6 1§ att vården ska så långt 

som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten (Raadu, 2014). Patientens 

ställning inom vården kommer ytterligare att stärkas då den nya patientlagen trädde i kraft 1 

januari 2015 med intentionen att utveckla vården tillsammans med patienten (SFS 2014:821). 

 

Bakgrund 

 
Historik  

Patientens medverkan i vården har historiskt sett sitt ursprung i psykologin och har utvecklats 

och vuxit fram inom demensvården som sedan också har spridit sig till övriga delar av 

sjukvården. Psykologen Carl Rogers bildade begreppet ”Client-centred psychotherapy” i 

mitten av 1900-talet. För att senare beskriva fenomen kring mellanmänskliga relationer och 

personlighet började han också att använda begreppet ”person-centred”. Rogers menade med 

denna teori att personen som söker hjälp ska ses som en expert på sig själv och att den som 

ska hjälpa innehar rollen att främja dennes självinsikt (Rogers, 1961). Under 1990-talet 

introducerade professor Tom Kitwood begreppet personcentrerad vård inom demensvården. 

Han framhöll att det finns en person bakom demenssjukdomen som trots sin progredierande 

sjukdom har tankar, önskningar, känslor samt förmågan att kunna agera. Detta är att beakta 

inom vården i mötet med dessa individer (Kitwood, 1997). Efter Kitwoods arbete i 

Storbritannien med den personcentrerade omvårdnaden inom demensvården anses den 

moderna användningen av begreppet ha sitt ursprung därifrån. Den personcentrerade vården 

har sedan spridit sig från Storbritannien vidare i världen till bland annat Nordamerika, 

Australien samt Västeuropa (Dewing, 2004). I Storbritannien och Australien har den 
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personcentrerade vården haft en enorm genomslagskraft där begreppet i stort sett är en gyllene 

regel i styrdokument kring äldrevård (Brooker, 2005).  

Den globala alliansen International Alliance of Patients` Organisation (IAPO) grundades 1999 

för att hjälpa till att införa patientcentrerad vård. IAPO påpekar att oavsett vilken definition 

som används inom vården gällande personcentrerat arbetssätt krävs detta för att sjukvården 

ska vara effektiv och det innebär att se till och ta vara på patientens behov utifrån dennes 

perspektiv. De har ingen egen definition på personcentrerad vård men däremot har de arbetat 

fram fem principer som de anser bör följas: 

 

- Respekt, omfattar att personcentrerad vård ska respekteras och användas i vården med 

patienten. 

- Valfrihet och inflytande, innebär att patienten har både en skyldighet och rättighet att 

medverka i sin egen vård. 

- Patientens inblandning i hälso- och sjukvårdspolicy, omfattar att patienten bör skapa 

sig en uppfattning om hälso- och sjukvårdspolitik. 

- Åtkomst och stöd, innebär att patienten har rätt till det stöd som anses behövas vid viss 

tidpunkt. 

- Information, innebär att rätt mängd information på ett korrekt sätt ska delges patienten 

(Oswald, Czupryn, Wiseman & Snell, 2014). 

 

Lagstiftning och nya patientlagens syn på att stärka patientens ställning 

inom vården 

I Sverige kom hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763)1982 där det i denna lag anges 

i 2 b § att patienten har rätt att få individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och 

om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. En patient som är aktivt 

delaktig kan lättare också medverka till att uppnå målen för vården och behandlingen och 

förebygga säkerhetsrisker. Även i andra lagar som patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), 

socialtjänstlagen (SOL, SFS 2001:453) och rekommendationer från Socialstyrelsen tydliggörs 

patientens rätt till medverkan i vården (Raadu, 2014). 

Den 12 juni 2014 antog riksdagen den nya patientlagen (SFS 2014:821) som bland annat tar 

upp att patientens ställning ska stärkas inom vården. Lagen började gälla från 1 januari 2015. 

Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Mycket av innehållet i den nya lagen gäller redan i 

nuvarande lagstiftning. Intentionen med den nya lagen är att utveckla vården så att den blir 

säkrare tillsammans med patienten. De viktigaste nyheterna är: 

- Informationsplikten förtydligas och utvidgas gentemot patienten.  

- Det tydliggörs att hälso- och sjukvård som huvudregel inte får ges utan patientens 

samtycke. 

- Möjligheten att få en ny medicinsk bedömning utvidgas för patienten men möjligheten 

villkoras enbart av att han eller hon har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom.  

- Möjlighet ska ges att patienten får välja utförare av offentligt finansierad primärvård 

och öppen specialiserad vård i hela landet (SFS 2014:821). 
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Detta innebär bland annat att den nuvarande informationsplikten gentemot patienten blir 

utförligare och tydligare, till exempel när det gäller information om vårdens skyldighet att 

erbjuda en fast vårdkontakt, fast läkarkontakt, vårdgaranti, förnyad medicinsk bedömning, 

individuell planering och val av behandlingsalternativ och hjälpmedel. Delar av lagen 

omfattar både landsting, kommuner och regioners ansvarsområden medan andra delar endast 

gäller för regioner och landsting (SKL, 2014). 

I betänkandet till lagen syns också att lagen infördes för att stärka patientens egenvård och att 

det sparar pengar (SoU24 2013/14). 

 

Patientmedverkan i vården 
 

Patientmedverkan och personcentrerad vård har ett långt förflutet samband med 

omvårdnaden. Inom denna vårdform handlar det om att i princip behandla människor som 

individer; respektera deras rättigheter, bygga upp ömsesidigt förtroende och förståelse samt 

utveckla terapeutiska relationer. Hos sjuksköterskor finns en förväntan om att människor bör 

få en vård som speglar dessa principer (McCormack & McCance, 2006, 2010).  

Patientmedverkan och Personcentrerad vård handlar också i stor utsträckning om att fokusera 

på de resurser varje person har samt vad det innebär att vara människa och i behov av 

vård. Personcentrerad vård omfattar en övergång från en modell där patienten är det passiva 

målet för en medicinsk åtgärd och där fokus för många vårdprofessioner ligger på patientens 

behov i stället för på patientens egna resurser, till en modell där en överenskommelse görs 

med patienten samt ofta tillsammans med aktiv anhörig (Christensen & Hewitt-Taylor, 2006; 

McCormack & McCance 2006, 2010). Tillgång till tydlig och detaljerad information är en 

förutsättning för att patienten ska kunna göra egna val och fatta beslut kring valet av en viss 

behandling och dess fördelar. Sjuksköterskor och läkare är skyldiga att ge patienten 

information om sjukdom och de olika valmöjligheter angående behandling och vård som finns 

att tillgå (McMillen, 2008). Enligt Lally (2009) vill patienter i större utsträckning själva vara 

med och bestämma mängden av information som de kunde hantera samt när de skulle få 

informationen i samband med sin cancersjukdom för att kunna hantera det på ett bra sätt. De 

flesta patienterna ville ha en mindre mängd information till en början och mer ingående 

information om sin sjukdom när chocken hade lagt sig (a.a.). Detta innebär att patienten blir 

mer medverkande gällande planering och genomförande av den egna vården (McMillen, 

2008). I den personcentrerade vården ska patientens sjukberättelse vara utgångspunkt och det 

är viktigt att det görs en gemensam vårdplan med strategier och mål för genomförande samt 

kort- och långsiktig uppföljning (Ekman et al., 2011; Kvåle & Bondevik, 2008). Strang (2007) 

tar i sin tur upp att det inom sjukvården finns en välvillig strävan att låta patienten ta fler 

beslut men att det ibland glöms bort att patienten inte har beslutsunderlag som är rimligt för 

att kunna ta besluten. Strang menar att valen då skapar mer ångest. Det är istället viktigt att 

kunna ta besluten tillsammans det vill säga kunna hitta en medelväg (a.a.). 

 

Personcentrerad vård 

McCormack & McCance (2010) beskriver ett ramverk för personcentrerad vård som bygger 

på fyra dimensioner vilket också är den teoretiska anknytningen i denna studie. De benämner 

dem som förutsättningar, vårdmiljö, personcentrerade processer samt förväntade resultat. 

Förutsättningarna syftar på sjuksköterskans egenskaper, som är att ha yrkeskompetens, vara 
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engagerad i arbetet, vara socialt kompetent, vara säker och känna sig själv samt veta sina 

värderingar (a.a.). 

Då sjuksköterskan är klar över sina egna värderingar och vet hur de kan påverka 

omvårdnaden har hon en bra förutsättning som utgångspunkt. Denna förutsättning i 

samverkan med god social kompetens gör att hon kan kommunicera med berörda parter på 

olika nivåer. Sjuksköterskan kan på så vis använda sina kunskaper och skickligheter i 

omvårdnad för att ge patienten den bästa möjliga vården. För att sjuksköterskan ska kunna 

göra detta krävs att möjligheter och förutsättningar finns och att vårdmiljön är organiserad på 

så sätt att hindren är begränsade (McCormack & McCance, 2010). 

 

I den personcentrerade vården är vårdmiljön viktig och den påverkas av 

organisationssystemet, ledarskapet, relationerna mellan arbetskamraterna samt vilka 

möjligheter och kapacitet för förbättringar som finns. God omvårdnad omfattar också den 

vårdmiljö som personen vistas i där alla har ansvar för att skapa en personcentrerad miljö som 

värnar om välbefinnande, integritet samt ger stöd för bästa möjliga hälsa. Den 

personcentrerade vårdmiljön baseras på erfarenhet, evidens samt delaktighet där patienten 

involveras både i form av sina förväntningar på miljön samt av sin livsberättelse. Detta 

handlar om att patientens vanor och önskemål bör uppmärksammas när man utformar miljön, 

som till exempel om patienten önskar enkelrum eller om patienten är kvälls- eller 

morgonpigg. I denna vårdmiljö bidrar sjuksköterskan med sin grundade bedömning och 

professionella erfarenhet gällande vilka önskemål och behov som det aktuella 

sjukdomstillståndet kräver (McCormack & McCance, 2010). 

 

Personcentrerade processer handlar om att arbeta med patientens engagemang, värderingar 

samt delaktighet i beslutsfattande. Att vara närvarande och värna för patientens fysiska behov. 

Genom att skapa en förståelse för hur patienten värderar och förstår situationen kan en 

delaktighet uppnås. Sjuksköterskan har också till uppgift att informera och integrera patienten 

i vården. Graden av engagemanget och delaktigheten speglar hur kvaliteten på relationen 

mellan parterna utvecklats. En bra relation kan utvecklas genom att sjuksköterskan visar 

sympati, är närvarande, innehar emotionell intelligens samt har god kunskap om patientens 

fysiska omvårdnad (McCormack & McCance, 2010).  

De förväntade resultaten från en utvecklad och effektiv personcentrerad vård är engagemang i 

vården, tillfredsställelse, säkerhet och en känsla av välbefinnande. Detta genererar en vård där 

patienten är delaktig i besluten med en samarbetande personal som stöttas och får möjligheter 

och förutsättningar utifrån ledarskapet i organisationen. Dessutom ska en vårdmiljö med 

förbättrade lösningar uppmuntras. Ramverket belyser omfattningen och innebörden i den 

personcentrerade vården och framhäver de olika dimensionerna av det praktiska vårdandet 

och kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten. Det belyser vikten av att 

sjuksköterskan kan ändra på rådande rutiner för vårdandet samt arbetar för att främja 

delaktighet och valmöjligheter för patienten (McCormack & McCance, 2010). 

 

Sjuksköterskans omvårdnad – Kontaktsjuksköterska 

Svensk Sjuksköterskeförening & Sjuksköterskor i Cancervård (2009) beskriver i 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 

med inriktning mot onkologisk vård att sjuksköterskans omvårdnad inom den onkologiska 

vården omfattar omvårdnaden om människan som har fått en cancerdiagnos. Sjuksköterskans 

kunskaper om cancersjukdomen, behandlingen samt om den enskilde patientens reaktioner 

utgör kärnan i omvårdnaden inom den onkologiska vården. En sjuksköterska med 
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specialistsjuksköterskeexamen inriktning onkologisk vård ska inneha färdigheter i teori och 

praktik gällande kompetensområden omfattande; omvårdnadsvetenskap och medicinsk 

vetenskap, bemötande, information, delaktighet samt undervisning. En sjuksköterska med 

denna kompetens ska också inneha färdigheter i teori och praktik omfattande undersökningar 

och behandlingar samt arbeta för främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa och utföra 

omvårdnad med säkerhet och kvalité. Även främjande av en god vårdmiljö ingår i denna 

kompetensbeskrivning och således i sjuksköterskans arbetsuppgifter (a.a.). Carrol et. al. 

(2010) lyfter fram begreppet kontaktsjuksköterska och dess innebörd som viktigt för en 

person med cancersjukdom. De menar att kontaktsjuksköterskan ska ha en personlig kunskap 

om patientens hela livssituation. Detta leder till att på så vis kan kontaktsjuksköterskan möta 

patientens individuella behov (a.a.). Detta handlar också om att en kontinuitet måste finnas i 

vården runt patienten för att kunna ha denna personliga kunskapen men också ha tillgång till 

information angående tidigare sjukdomar samt personliga händelser. Det är viktigt för att 

omvårdnaden ska utformas med hänsyn till den enskilda patientens behov. Det har 

framkommit att förekomst av kontinuitet i omvårdnadsarbetet upplevs vara sammanhängande, 

konsekvent samt i överrensstämmelse med patientens personliga sammanhang och behov 

(Johansson, 2013). Gällande att ge patienten möjligheten till medverkan i vården enligt ett 

personcentrerat förhållningssätt kan definieras som att sjuksköterskan inte är inställd på att 

styra patienten mot ett bestämt mål utan att utgångspunkten är från patientens behov. 

Diskussionen för att komma fram till målet sker tillsammans med patienten för att komma 

fram till vad som passar just denna individ bäst (Insulander & Björvel, 2013). I omvårdnaden 

av patienten måste också omsorgen om de närstående ingå samt att de får vara delaktiga i 

beslut om det finns en önskan om detta (Mattioli, Repinsky & Shappy, 2008). Korber, Padula, 

Gray & Powell (2011) uppger att för en patient med cancersjukdom är det viktigt att få hjälp 

att hantera sina symtom och biverkningar av sjukdom och behandling. Sjuksköterskan har här 

en viktig roll i sitt arbete med stöttning till patienterna för att de ska klara av sin sjukdomstid 

(a.a.).  

 

Cytostatikabehandlingens syfte 

Cytostatika ges vanligen i specifika kombinationer av två eller flera substanser som kallas för 

regimer. De olika cytostatikaregimerna är baserade på tidigare forskning och utvecklade 

empiriskt. Cytostatika kan ges i adjuvant, neoadjuvant samt palliativt syfte. Då syftet är 

adjuvant behandling innebär det att den startar efter att tumören har avlägsnats, oftast genom 

kirurgi. Den adjuvanta cytostatikabehandlingen ges för att utplåna eventuella kvarstående 

mikrometastaser. Den neoadjuvanta behandlingen startar redan innan tumören har avlägsnats 

med kirurgi och har som syfte att minska tumörmassan för att underlätta efterföljande 

behandling. Även här har som vid den adjuvanta behandlingen eventuella mikrometastaser 

behandlats. Syftet vid palliativ behandling är att den ska vara symtomlindrande eftersom 

sjukdomen då inte kan botas. Strävan är då att patienten inte skall uppleva 

cytostatikabehandlingens biverkningar värre än sjukdomen (Ringborg, Dalianis & 

Henriksson, 2008).  

En patient som ska behandlas för sin cancersjukdom med adjuvant syfte genomgår ofta en 

kombination av behandlingar så som kirurgi, cytostatikabehandling, strålbehandling samt 

ibland också antikroppsbehandling. Innan det är aktuellt med adjuvant cytostatikabehandling 

har patienten redan fått sitt besked om cancersjukdomen och även genomgått kirurgi det vill 

säga fått sin tumör bortopererad. Vid val av cytostatikabehandling för den enskilda patienten 

baseras detta huvudsakligen på tumörens histologiska typ samt på framtagna nationella 

riktlinjer. De nationella riktlinjerna är baserade på data från kliniska studier med många 
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patienter där resultaten har påvisat vilken behandling som är bäst för den genomsnittlige 

patienten (Ringborg et al., 2008). 

Problemformulering 

Att drabbas av cancer kan för en person innebära en chock och behovet av stöd och 

omvårdnad i samband med denna sjukdom och dess behandlingar kan vara stort. 

Sjuksköterskan inom den onkologiska vården har till uppgift att ge omvårdnad samt bemöta 

och delge patienten information och undervisning i vården så att denne kan känna delaktighet. 

Den nya patientlagen (SFS 2014:821) tydliggör patientens ställning inom vården samt främjar 

patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Inom dagens pressade situation inom 

sjukvården kan det glömmas bort vilka resurser och förpliktelser vårdpersonal har gällande 

förhållandet till lagar och bestämmelser då det gäller att integrera patienterna i vården. Då 

patienten får sin information om cytostatikabehandling är det ofta redan bestämt vid en 

multidisciplinär konferens vilken sorts behandling som patienten bör genomgå. Frågan är hur 

patienten upplever och vill vara delaktig i sin vård samt hur detta kan gagna den enskilda 

individen och vården i sin helhet.  

 

Syfte 

Syftet är att beskriva hur patienter vid en cytostatikamottagning upplevt patientmedverkan 

och bemötandet i sin vård.  

 

Metod 

För att beskriva patienters upplevelse av patientmedverkan och bemötande genomfördes en 

kvalitativ studie med deskriptiv design bestående av intervjuer. Enligt Polit & Beck (2012) är 

kvalitativa studier lämpliga gällande att beskriva personliga uppfattningar (a.a.). 

 

Design 

Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ metod med deskriptiv design och induktiv ansats. 

Enligt Polit & Beck (2012) är kvalitativ metod lämplig att använda i form av till exempel 

intervjuer då otillräcklig kunskap finns inom ett område. Men också för att kunna uppnå svar 

på den fråga som studeras genom att kunna ta vara på de teman och kategorier som kan 

framkomma genom intervjuer. Den kvalitativa metoden med induktiv ansats ansågs också 

lämplig för denna studie då den ger beskrivande data av människans egna talade ord tolkade 

av författaren (a.a.). Genom användandet av induktiv ansats närmades frågan genom en 

förutsättningslös analys baserade på människors berättelser om sina upplevelser. Studien har 

fått ett rådgivande yttrande av Etikkommittén Sydost gällande studiens utförande. 

 

Urval 

Verksamhetschefen vid en onkologisk klinik i södra mellersta Sverige informerades muntligt 

och skriftligt om studiens syfte och genomförande och gav sitt skriftliga medgivande se vidare 
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bilaga 1. Inklusionskriterierna var att respondenten fått sin cytostatikabehandling vid 

cytostatikamottagningen vid den för studien valda kliniken och att syftet med att ge 

cytostatikabehandlingen var adjuvant det vill säga botande, att cytostatikabehandlingen är 

avslutad, medverkan i Svenska emesisregistret samt är svensktalande. Exklusionskriterier för 

detta arbete var att cytostatikabehandlingen getts vid annan behandlingsenhet än den aktuella 

kliniken, cytostatikabehandling i neoadjuvant eller palliativt syfte, att fortfarande ha pågående 

adjuvant cytostatikabehandling, ej gett sitt medgivande till medverkan i Svenska 

emesisregistret, har demenssjukdom eller psykiskt funktionshinder eller ej är svensktalande.  

Ett konsekutivt urval i arbetet har valts. Populationen för detta arbete begränsades vid arbetets 

start till 10 patienter. De första 10 patienterna som besökte den aktuella kliniken för nybesök 

under januari, februari och mars år 2014 och som uppfyllde inklusionskriterierna blev 

populationen i arbetet. När urvalet var utfört skickades brev till dessa 10 patienter med 

förfrågan om deltagande i detta examensarbete (bilaga 2). I detta brev skickades också 

forskningsinformationen (bilaga 3) samt samtyckesformuläret (bilaga 4) för det informerade 

samtycket. Om patienterna valde att medverka i studien skickade de sitt medgivande i ett 

frankerat kuvert till författaren. Då någon av dessa 10 patienter tackade nej till att delta 

ersattes denna med ny patient enligt turordning och utifrån inklusions- och 

exklusionskriterierna. Vid första utskicket svarade sju patienter att de ville delta i studien. 

Brev skickades då till ytterligare 3 patienter med förfrågan om deltagande i studien samt 

forskningsinformation och samtyckesformulär. De tackade ja till deltagande i studien. 

Respondenterna kontaktades senare per telefon av författaren för ytterligare muntlig 

information samt för att bestämma plats och tid för intervju efter patientens önskemål.  

 

Deltagare 

Av de tio deltagarna var nio kvinnor och en man. Deltagarna var i åldern 37-76 år. Inget 

bortfall förekom eftersom då någon tackade nej till deltagande övergick utskickande av brev 

och tillfrågande om deltagande till nästa patient som uppfyllde urvalskriterierna.  

 

Datainsamling 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer under november-december 2014. 

Samma frågor ställdes till alla informanter där frågorna hade öppna svarsmöjligheter. 

Frågorna utformades utifrån studiens syfte för att ge patienterna möjlighet att delge 

innehållsrika beskrivningar av upplevelser kring forskningsfrågan (bilaga 5). Intervjuerna 

genomfördes av författaren i lokaler valda av deltagaren och vid den tidpunkt de själv 

önskade. En intervju utfördes i patientens hem. Resterande intervjuer utfördes på utvald klinik 

där patienterna fick sin cytostatikabehandling. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

därefter till text. Längden på intervjuerna varierade mellan 10 och 25 minuter. Samtliga 

intervjuer inleddes med frågan: Hur har du upplevt din patientmedverkan vid enheten X? 

Denna fråga efterföljdes av stödfrågor med avsikten att få patienterna att beskriva sina 

upplevelser av sin medverkan. I syfte att fördjupa och förtydliga patienternas berättelser 

ställdes också klargörande och uppföljande frågor.  
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Dataanalys 

Insamlad data analyserads induktivt utifrån kvalitativ latent innehållsanalys det vill säga 

forskarens tolkning av texten, det som uppfattas sägs i texten (Graneheim & Lundman, 2004). 

Då samtliga intervjuer var utförda påbörjades transkribering av intervjuerna vilket utfördes av 

författaren. Intervjuerna lyssnades av två gånger och transkriberades ordagrant. Därefter 

avlyssnades återigen samtliga intervjuer parallellt med att de genomlästes för att säkerställa en 

ordagrann transkribering. Den transkriberade texten lästes sedan upprepade gånger för att få 

en känsla för helheten. Utifrån intervjumaterialet identifierades och extraherades 

meningsbärande enheter vilka utgjordes av hela stycken som hörde samman i en kontext eller 

av enstaka meningar. Dessa kondenserades så att innehållet tydligt framträdde. De 

kondenserade meningsbärande enheterna fick en kod som återgav innehållet. Därefter 

sammanfördes sedan koderna i subkategorier utifrån deras likheter och skillnader. 

Subkategorierna grupperades sedan samman i kategorier utifrån det övergripande budskapet i 

texten. Utifrån kategorierna med de tillhörande subkategorierna kunde ett övergripande tema 

utläsas vilket blev; Att vara sedd och uppleva trygghet leder till att kunna påverka och välja 

samt bli delaktig. En röd tråd kunde följas från de meningsbärande enheterna, kondenseringar, 

koder, subkategorier, kategorier samt övergripande tema (a.a.). Exempel på meningsbärande 

enheter, kondenseringar, koder, subkategorier samt kategorier kan ses i Tabell 1. Val av citat 

har gjorts för att öka studiens trovärdighet samt för att illustrera resultatet ytterligare. 

 

Tabell 1. Exempel på strukturerad innehållsanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Man fick i 

dagboken chans 

att skriva lite 

själv hur man 

mår och så 

också, så de ska 

definitivt inte ta 

bort det tycker 

jag. 

I dagboken 

chans att skriva 

själv om 

måendet. 

Medverkan. Att kunna 

påverka. 

Att kunna 

påverka och 

välja. 

 

Så detta var mitt 

eget val att jag 

tog 

behandlingen 

och jag vet vad 

det innebär, 

absolut. 

Eget val att 

behandlingen 

togs. 

Eget val. Att kunna välja. Att kunna 

påverka och 

välja. 

 

Jag blev väldigt 

väl bemött varje 

gång. 

Bra bemötande 

varje gång. 

Bra bemötande. 

 

Att bli väl 

omhändertagen. 

Att vara sedd 

och uppleva 

trygghet.  
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Etiska överväganden 

Studien har fått ett rådgivande yttrande av Etikkommittén Sydost (diarienummer EPK248-

2014) vilket innebär att kommittén inte ser några etiska hinder med att utföra 

studien. Etikkommittén Sydost finns vid Blekinge Tekniska högskola i samarbete med 

Linneuniversitetet och landstinget i Blekinge samt landstinget Kalmar län och ger 

en rådgivande etisk granskning av projekt på utbildning och forskarnivå 

(http://www.bth.se/hal/eksydost.nsf/sidor/2243c9cac5577d2fc1257a8600206c71?OpenDocum

ent).  Etikkommittén Sydost kan inte likställas godkännande från en regional 

etikprövningsnämnd vilken styrs av Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). 

  

Författaren har följt personuppgiftslagen (SFS 1998: 204) genom att studiedata förvarats 

enligt reglerna i denna lag. Forskningsetiska överväganden i denna studie har tagits i enlighet 

med Helsingforsdeklarationen (World Medical Association [WMA], 2013). Det anges i 

Helsingforsdeklarationen att framsteg inom forskning ofta är ett resultat av studier som 

innefattar människor samt att vedertagna metoder och arbetssätt regelbundet behöver 

omprövas genom ny forskning. Även i deklarationen tas upp att forskningsdeltagarnas 

sekretess och privatliv måste skyddas och ett informerat samtycke måste inhämtas och vara 

frivilligt. Vidare anger deklarationen att forskning inom hälso- och sjukvård som kan medföra 

risker och olägenheter för deltagarna endast får utföras om värdet av forskningen övergår 

dessa risker och olägenheter. Innan studien genomfördes övervägdes de eventuella risker och 

olägenheter som denna studie kunde innebära för patienten som till exempel att de skulle 

känna sig tvingade att delta och där igenom visa sin tacksamhet. Alternativt att minnen 

kopplat till behandlingen skulle väckas till liv. Denna risk ansågs inte som stor då de flesta 

patienter hade avslutat sin behandling och i samtalen med patienterna förtydligades det att 

deltagandet var frivilligt och om de tackade nej skulle inte detta påverka deras kontakt med 

sjukvården i framtiden. Nogsamt har det också i studien följts så att de enskilda individernas 

identitet inte ska kunna röjas. Studien har också getts rekommendation från etikkommitté samt 

godkännande från verksamhetschefen vid berörd enhet innan den inleddes. 

 

Deltagarna i studien fick muntlig och skriftlig information om studiens syfte, att medverkan 

var frivillig samt att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. På så vis har 

informationskravet beaktats det vill säga genom att syftet med studien, tillvägagångssätt, 

frivillighet att delta i studien samt rätten att avbryta sin medverkan, har beskrivits skriftligt 

och muntligt för studiedeltagarna. Samtyckeskravet tillgodosågs genom att 

verksamhetschefen innan studien startade skrev under samtycke till genomförande av studien 

samt att studiedeltagarna fick skriva under samtyckesformulär efter att ha fått muntlig och 

skriftlig information om studien. Konfidentialitetskravet har följts genom att deltagandet 

skedde konfidentiellt det vill säga allt material kodades och avidentifierades vilket innebar att 

varje informant tilldelades en kod i form av en bokstav och en siffra i numerisk och alfabetisk 

ordning. Utskrivet intervjumaterial förvarades inlåst på berörd klinik där de intervjuade 

patienterna hade fått sin cytostatikabehandling, så att inga obehöriga kunde ta del av dessa 

data. Författaren ansvarade för att forskningsmaterial samt kodningslistor hölls inlåst i skåp på 

aktuell klinik under studietiden. Tillgången till detta material hade endast författaren. Detta 

material kommer att sparas i 10 år och arkivering kommer att ske. 

 

http://www.bth.se/hal/eksydost.nsf/sidor/2243c9cac5577d2fc1257a8600206c71?OpenDocument
http://www.bth.se/hal/eksydost.nsf/sidor/2243c9cac5577d2fc1257a8600206c71?OpenDocument
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Det insamlade materialet kommer att användas till denna studie i form av en magisteruppsats 

via Örebro Universitet samt eventuellt senare till en artikel för publikation i tidskrift med 

koppling till vårdvetenskap. 

 

Resultat 

Analysen av insamlade data resulterade i att kärnan i berättelserna bestod av ett övergripande 

tema: Att vara sedd och uppleva trygghet leder till att kunna påverka och välja samt bli 

delaktig samt av två kategorier: att vara sedd och uppleva trygghet och att våga påverka och 

välja samt sju subkategorier: att bli väl omhändertagen, att personalen lyssnar, att få 

förutsättningar, att få kontroll, att få uppföljning, att kunna påverka samt att kunna välja, se 

vidare tabell 2.  

 

Tabell 2. Tema, kategori och subkategori 

Tema Att vara sedd och uppleva trygghet leder till att kunna 

påverka och välja samt bli delaktig 

Kategori Att vara sedd och uppleva 

trygghet 

Att kunna påverka och välja 

 

Subkategori Att bli väl omhändertagen 

Att personalen lyssnar 

Att få kontroll 

Att få uppföljning 

Att få förutsättningar 

Att kunna påverka 

Att kunna välja 

 

 

Att vara sedd och uppleva trygghet 

Att bli väl omhändertagen   

Det som de flesta patienterna beskrev som positivt var själva bemötandet och 

omhändertagandet av personalen. 

 

…jag tycker att personalen var underbar, det tycker jag, allihopa, 

de gjorde allt de kunde för mig, de var alltid vänliga och tillmötesgående så jag 

beundrar personalen…(Informant 1A)   

                    

Samtliga patienter som intervjuades upplevde bemötandet från personalen som mycket bra 

och de kände sig väl omhändertagna. De kände också att de alltid kunde ringa då frågor 

uppstod eller av någon annan anledning och kände även då för de mesta att de blev väl 
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bemötta. De som hade närstående eller vänner med sig upplevde också att de blev väldigt väl 

bemötta och sedda. Det kändes tryggt att kunna ha med en närstående eller vän och att alltid 

de också var välkomna. Personalen gjorde alltid allt för att hjälpa till och det upplevdes att de 

som arbetade där verkligen var på rätt plats. 

Omhändertagandet i telefon upplevdes också som positivt. Känslan från patienterna var att de 

alltid fick ett bra bemötande i telefon och att de fick ett snabbt omhändertagande. Fanns inte 

tiden att ta tag i problemet precis när de ringde så ringde alltid någon upp. Personalen 

upplevdes som att de verkligen brydde sig om patienterna och att de hade förmågan att förstå 

patienternas känslor. De visade medkänsla och en vänlig intention. Patienterna kände att de 

alltid kunde ringa och genom att denna trygghet fanns kände de att trots att de mådde dåligt 

ibland så gjorde det fina omhändertagandet och tryggheten det till att det upplevdes väldigt 

positivt ändå. Att ha någonstans att vända sig då oro uppkom dämpade oron. Själva stödet i 

omhändertagandet var bra men få patienter förstod alla processer och vilken medicinering de 

fått på grund av olika benämningar och dylikt.  

 

…även fast man mådde dåligt av och till så upplevde jag det här 

väldigt positivt ändå och att de brydde på ett helt otroligt sätt, man kände när 

man var orolig i början att man kunde alltid ringa till dem och kunde de inte 

svara då så ringde de alltid upp…(Informant 7G)  

    

Att personalen lyssnar 

Alla patienter utom en upplevde att personalen visade stor lyhördhet för dem under 

behandlingstiden. De lyssnade in när patienter inte mådde bra och följde alltid upp per telefon 

eller på annat sätt vilket upplevdes mycket positivt. Att det visades sådan hänsyn gjorde att 

situationen upplevdes positiv.  

 

…jag tyckte att det var överraskande positivt allting och de tog så mycket 

hänsyn till mig, man följde upp om man säger hur du hade mått gång från gång 

och så, de frågade alltid hur jag hade haft det och så…(Informant 4D)    

                                                                                      

Personalen visade omtanke om så väl patient som dennes närstående eller vän. De var alltid 

vänliga och tillmötesgående under hela behandlingstiden och följde också upp telefonledes 

hur patienterna mådde. Den snabba responsen betraktades också som positiv och patienterna 

fick alltid svar på sina frågor även om det kunde upplevas som att de inte kunde påverka 

något. 

 

…så jag tycker att det var väldigt snabb respons via telesystemet och man fick 

alltid svar på sina frågor men man kunde inte påverka något… 

                                      (Informant 3C)  
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Den patient som inte riktigt var nöjd upplevde vid ett tillfälle då hon hade blivit sämre hemma 

att hon inte riktigt togs på allvar när hon ringde. Hon beskrev det själv som att de var nog så 

vana med att patienter ringde och var dåliga så att det var svårt att selektera ut när verkligen 

andra insatser behövde sättas in. Hon upplevde att hennes påtryckningar per telefon den 

gången hon mådde sämre uppfattades som vanligt gnäll och att hon inte riktigt fick den hjälp 

hon var i behov av den gången. 

 

…jag kände väl att de var jätte gulliga och jätte bra personal och 

så här och de förklarade om vad som hände och så här men det kändes som de 

inte lyssnade på mig i alla fall…(Informant  5E) 

 

Att få kontroll 

Samordningen mellan ansvarig klinik innan patienten överflyttades till behandlande klink 

ansåg några patienter hade kunnat vara bättre då de upplevde en väntan inför 

behandlingsstarten. Om de hade fått välja hade de önskat en behandlingsplan som redan 

startades upp i samband med operationen det vill säga innan behandlingsstarten. Patienterna 

hade en önskan om att kunna erhålla en röd tråd i behandlingen vilket de trodde skulle kunna 

uppfyllas om de hade fått en upprättad behandlingsplan. De hade velat veta vad som skulle 

komma härnäst i behandlingen. En del patienter kände att de inte hade kontroll över processen 

och de såg ingen röd tråd. Genom detta kunde de inte förutse när nästa steg i vårdkedjan 

skulle komma vilket hade varit en trygghet. Detta hade kunnat uppfyllas genom en 

behandlingsplan. I behandlingsplanen önskar de också en tidsplan med operationstid, vad som 

händer efter operation, hur lång tid det dröjer innan cytostatikabehandling startas och vilka 

förberedelser som görs vid olika tidpunkter inför start av behandling. 

 

…jag visste aldrig vad som skulle komma härnäst. Jag såg ingen 

röd tråd i min behandling. Jag såg inte när nästa steg skulle komma för det ger 

ju en trygghet när man vet vad nästa steg är, så jag saknar ju en 

behandlingsplan jag såg aldrig någon behandlingsplan och det hade jag ju 

behövt ha egentligen. Jag kan tänka mig att den hade passat egentligen efteråt 

då jag var bröstopererad. Att man hade haft något återbesök efter någon vecka 

eller någonting och då kanske det hade varit läge och presenterat någon 

behandlingsplan…(Informant 3C) 

 

 En patient uppgav också att efter besöket vid kirurgen upplevde hon att besöket vid kliniken 

där behandlingen skulle utföras skulle ha varit samma dag. Frågor som uppkom efter besöket 

då information gavs om diagnos hade då kunnat undvikas. Många funderingar fanns där innan 

besöket då patienten fick information om sin planerade behandling. Detta skapade onödig oro 

vilket hade kunnat undvikas om besöken vid kirurgen och onkologen hade planerats till 

samma dag. 

Flera patienter beskrev också samordningen som positiv och att de upptäckte att flödet från 

upptäckten av tumören till behandlingsstart hade gått fort och flutit på utan några avvikande 
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konsekvenser. Detta upplevdes som positivt då de inte behövde vänta vilket kunde minimera 

de oroliga tankarna. 

 

…det var jag som upptäckte knölen i bröstet själv och sökte vid 

min husläkare och sedan var det bara tjopp, tjopp, tjopp och en snabb plan 

sattes in där alla visste precis vad man skulle göra och jag tyckte att jag nästan 

inte väntade någonting och det uppskattar jag verkligen…(Informant 6F) 

 

Att få uppföljning 

Flera patienter kände ett tomrum efter att ha gått på behandling en längre tid och sedan helt 

plötsligt var det slut. Det upplevdes som att de ”kastades ut” i ett tomrum. De önskade någon 

slags uppföljning eller att nästa ansvariga klinik tog vid så de visste var de skulle vända sig 

med sina frågor och eventuella problem. Återbesöket vid annan klinik efter att behandlingen 

är avslutad kändes så långt bort i tiden. Det fanns många funderingar kring när de skulle 

kontrolleras härnäst och så vidare som inte hade varit tydligt vid det sista besöket vid 

onkologen. Helst önskade patienterna ett tidigare återbesök än vad som sker idag eftersom 

detta kunde ha minskat den ovisshet som en del patienter själva beskrev det som. 

 

…alltså det enda som man kan känna och det tror jag nog att 

många känner att när man har varit inne så här kontinuerligt och sedan och 

sedan tog jag ju hela sommaren varje vecka så jag var ju här väldigt ofta och 

sedan strålning på det och då var jag ju varje dag och sådär, fast sedan blir det 

bara tomt, där kan jag känna att man kanske mer skulle ha någon uppföljning 

eller så…(Informant 6F)        

                                                                                 

Medvetenheten fanns hos de flesta om att grupper fanns där de kunde få stöd och träffa andra 

människor som genomgått likvärdig behandling men en del upplevde att det inte gick ihop 

med arbetstider och dylikt och att de mer behövt kontakten med andra i liknande situation 

under behandlingstiden. 

…jag saknade också något sätt att komma i kontakt med andra 

som har bröstcancer. Jag vet att det finns en bröstcancerförening, men när jag 

var ute på deras hemsida och kollade så kändes det som att den inte var aktuell. 

Det var bara gamla damer i 70-års åldern. Så jag vet inte om man skulle kunna, 

men sedan är det med sekretess och sådant, men om man uttryckte och frågade i 

det inledande samtalet, skulle du vilja ha kontakt med andra i din ålder som 

också har bröstcancer. Om man då visste att det var flera som behandlades 

samtidigt att man kunde fråga samma fråga till någon annan. Sedan skulle man 

bara kunna förmedla kontaktinformation om ni vill ta kontakt så att man bjöd 

till någon liten träff vid onkologen eller någonting. För det här med bröstskolan 

de haft efteråt det har ju totalt krockat med mitt jobb. Det har inte funkat att gå 

å den bröstskolan och det är inte då jag är i behov av det utan när jag var inne i 

cellgiftsbehandlingen…(Informant 3C)                
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Att kunna påverka och välja 

Att få förutsättningar  

De flesta patienterna upplevde att de fått tillräckligt med information och att de annars skulle 

ha frågat efter mer information. Dessa patienter upplevde också att de hela tiden visste vad det 

handlade om och att inget var otydligt. Det gavs raka direktiv och detta uppskattades och var 

positivt. Någon patient beskrev också att hennes närstående som arbetade som sjuksköterska 

kunde besvara frågor när hon inte riktigt förstod innebörden gällande den information hon 

hade fått. 

 

…det positiva har varit att man hela tiden vet vad det handlar om 

tycker jag. Alltså inget var lulligt. För ibland när man är på, ja inom sjukvården 

så är det inte liksom raka direktiv men här var det det…(Informant 7G) 

 

Det som upplevdes negativt gällande informationen hos några patienter var att man hade stött 

på läkare med språkförbistringar och att det då kändes som att de inte hade fått en dialog så att 

de förstod varandra. Det första mötet blev genom detta inte bra. Patienten fick inte förståelsen 

varför han/hon skulle ha just den behandlingen. Detta hade önskats att det beskrivits på ett 

tydligare sätt. Vid förfrågan om att få träffa en annan läkare för att få ytterligare information 

så var personalen tillmötesgående i detta och på så vis upplevde patienterna att de hade 

möjlighet till att påverka val av läkare. 

 

…jag hade en läkare till att börja med som kanske inte pratade 

svenska så där jättebra och så fick jag ju två eller tre tunga doser med tre 

veckors mellanrum och sedan sa de sedan switchar vi till någonting annat men 

där kanske man inte var så tydlig varför och vad det var och lite så där. Men det 

är väl det enda annars tycker jag att ni har varit bra…(Informant 9I) 

 

Innebörden i informationen upplevdes också betydelsefull eftersom några patienter inte riktigt 

upplevde att de hade fått en fördjupad information gällande behandlingen så att de kunnat få 

en ordentlig uppfattning runt det samt möjlighet till medverkan. Patienterna ville veta vad 

som görs och vilken behandling de får. De fick inte någon information om varför de valde just 

de cellgifterna och varför de sedan bytte till en annan behandling. De hade velat ha en 

förklaring att denna behandling är vald för dig med motiveringen till detta. Patienterna 

uttryckte det som viktigt för dem att de vill veta vad som ska ske och det som planeras. En del 

patienter saknade den röda tråden i vårdkedjan. En patient påtalade också att hon hade velat få 

mer information om vad som kunde hända under behandlingstiden vilket hade kunnat dämpa 

många oroliga tankar. 

 

…sedan kanske jag inte har förstått alla processer, vilken typ av 

medicinering jag har fått alltså vad det gäller cytostatika och så där. Det har 

man ju sagt olika, ja du vet, benämningar och det kanske inte jag riktigt har 
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förstått vad det varit. Sedan har jag tänkt att jag kanske inte behöver veta det 

heller…(Informant 6F)                      

                        

…sedan var det ju det här med informationen men den brister ju 

inte bara där utan den brister ju på många ställen. Det är sådant de behöver 

tänka på att det kommer in personer som kommer in och är sjuka och de har ju 

många oroliga tankar…(Informant 8H) 

 

En patient upplevde att för lite information hade getts och att personalen inte förklarade riktigt 

vad som kunde hända under behandlingstiden vilket ansågs som viktigt att få veta. Hon hade 

velat veta tydligare de allvarliga biverkningarna så att de inte kom som en överraskning vilket 

hade drabbat henne. Det ansågs som viktigt så att en förberedelse fanns om vad som skulle 

kunna hända under behandlingstiden. Även en tydlighet önskades gällande behandlingens 

fördelar och nackdelar. 

 

…man informerar för lite. Man informerar att man ska gå på 

medicin för just den personen och att det är i förebyggande syfte men man 

pratar aldrig om fördelar som kan vara med behandlingen eller nackdelar som 

kan vara med behandlingen… (Informant 5E) 

                        

En patient upplevde också att bättre förberedelse hade kunnat vara möjligt genom att 

exempelvis skriva ner frågor inför första besöket om det påmindes om detta i kallelsen och ta 

med sig dem till besöket. Vid det första besöket vid onkologen skapades många tankar om 

kommande behandling och det upplevdes som att om inte patienten var väl förberedd med 

frågor och dylikt var risken stor att oklarheter fanns kvar när de lämnade mottagningen. Ipad-

plattan som patienterna fick låna vid strålbehandlingen nämndes som ett bra komplement och 

en bra förutsättning gällande information om behandlingen och dess biverkningar. Önskan om 

sådan information gällande cytostatikabehandlingen fanns också. 

 

…alltså jag tyckte att det var väldigt bra på strålbehandlingen då 

de visade, jag fick en sådan här ipad-platta man fick se lite filmer om 

behandlingen, de hade ju något projekt. Något liknande skulle man ha behövt 

när man kom till cytostatikamottagningen för det är man ju väldigt nyfiken på 

som patient för man har ju någon bild av hur det går till med en sådan här 

cytostatikabehandling, alltså att se…(Informant 3C)                     

                        

Några patienter beskrev det också som positivt att de nästan varje gång hade haft samma 

sjuksköterska. Att det kändes tryggt att få träffa någon som kände till hur man ville ha det och 

så vidare.  

…alltså det har varit jätteskönt att man har haft samma 

sjuksköterska nästan hela tiden liksom, det har känts så tryggt. Man behöver 
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inte förklara varje gång hur man vill ha det, jag är väldigt nålrädd och så där 

så det har varit skönt…(Informant 10J) 

 

Att kunna påverka  

Det som också ansågs som positiv medverkan av patienterna var registreringen i 

”emesisdagboken”. De upplevde detta som ett bra sätt att kunna vara med och påverka sin 

vård och behandling ur denna synvinkel. Patienterna upplevde genom dagboken att de fick 

chans att beskriva själv hur de mådde som sedan följdes upp vid varje behandling. De fick 

också chansen att beskriva själva hur de mådde just den dagen. Det kändes bra också att få 

något med sig hem att gå tillbaka och titta på vad de hade sagt gällande 

antiemetikabehandlingen. Det upplevdes också som positivt att det fanns någonstans där de 

kunde skriva i när de hade tagit sina mediciner. De kunde följa själva hur de mådde och de 

såg till slut att det var ungefär samma dagar som de mådde lite sämre vid varje 

behandlingstillfälle. 

 

… jag tyckte det var väldigt bra. Man fick i dagboken chans att 

skriva i lite själv hur man mår och så också, så de ska definitivt inte ta bort det 

tycker jag…(Informant 3C) 

 

…Ja det tyckte jag var bra för där kunde de gå tillbaka och se hur 

det var då och om det har ändrat sig någonting, plus att jag kunde ge uttryck för 

hur jag kände mig den dagen…(Informant 5E) 

 

Patienterna upplevde också att personalen använde dagboken och tittade tillbaka och jämförde 

hur de hade mått tidigare och att de snabbt kunde justera antiemetikabehandlingen om de inte 

mådde bra. Det kändes som att dagboken skulle ingå i processen. 

Någon patient tog också upp att det var positivt att det fanns en låda i väntrummet där det 

fanns möjlighet att lämna in förbättringsförslag vilket innebar en känsla av att kunna vara med 

och påverka vården vid berörd klinik. 

 

Att kunna välja  

Patienterna upplevde ingen valmöjlighet gällande val av behandling, de flesta av dem ansåg 

att det som ska göras är förutbestämt och något som bara måste genomföras. Men beslutet att 

vilja genomföra cytostatikabehandlingen upplevde de att de själva fick vara med och 

bestämma. Åtta av tio patienter önskade heller inte att de skulle få vara med och bestämma 

och välja mera. Ingen av patienterna önskade heller att de skulle fått mindre valmöjlighet än 

vad de hade, de flesta var nöjda med den omfattning de fick vara med och välja och påverka 

under behandlingsprocessen medan ett fåtal hade önskat få mer valmöjlighet att få vara med 

och påverka valet av behandling och andra åtgärder under behandlingen. 
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De flesta patienter upplevde att de blev väl omhändertagna och att de upplevt att de blivit 

informerade. De har dock inte upplevt att de varit involverade i alla processer och medverkat 

vid beslut men att de kanske inte behöver vara det heller. De tog också upp att de ifrågasatt 

inte om det redan var bestämt att de skulle ha den behandlingen som presenterades av läkaren 

eftersom de litade på dem som har kompetensen inom området. Dessutom tog flera patienter 

upp att de inte ansåg att de hade kunskapen att kunna vara med och välja till exempel 

behandling. 

 

…jag är väl i sådant fall den personen som tar för mig om det är 

så att jag hade tyckt att det var för mycket eller för lite medverkan eller så och 

det skulle bli en osäkerhetskänsla om man själv skulle vara med och ta 

beslutet… (Informant 8H) 

      

…så detta var mitt eget val att jag tog behandlingen och jag vet 

vad det innebär, absolut…(Informant 2B)  

                     

De patienter som upplevt att de inte fått ordentligt med information upplevde att de inte hade 

förutsättningarna för att kunna vara med och medverka samt påverka beslut i samband med 

cytostatikabehandlingen. Tydlig information och undervisning upplevdes som viktigt för att 

kunna vara med och medverka och påverka val och beslut. De var inte medvetna och 

informerade till sin rätt att få vara med och påverka. 

 

…jag har ju inte kunnat påverka besluten för jag menar det är ju 

utstuderat vad man ska ha och så vidare, med doser och sådär…                                                                 

(Informant 6F) 

 

Någon patient nämnde också att en mer likvärdighet i vården behövde finnas eftersom 

behandlingen kan se olika ut beroende på var i Sverige patienten bor. Det påtalades också att 

människor har olika krav och behov att beakta. 

 

…men då måste man ju veta att man har ett val. Jag ville ju också stråla, jag 

ville ju sätta in en expander innan jag strålade och kämpade för detta som en 

galning. Fick ju träffa hur många experter som helst, de vägrade att göra detta, 

vi gör inte så i Sverige sa de. Men så har jag haft kontakt med en kvinna i 

Stockholm som har precis samma cancerform som jag och dom gör så. De har 

satt in en expander på henne och nu strålar de på det, fast de sa att de inte gör 

så i Sverige. Så en likvärdighet i vården saknar jag samt att de förstår att 

människor har olika krav…(Informant 3C) 

  

De övriga patienterna som var nöjda med informationen upplevde att den hade varit tydlig 

och i rätt mängd. Flera av patienterna upplevde att de inte ville ha mer förutsättningar och 
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information för att kunna vara med och påverka till exempel val av behandling eftersom det 

valet överlämnade de till de med mer kompetens i området. 

 

…det har inte varit några större beslut som jag har tagit, som 

behövts kan jag säga, det är ju som det är, man bara följer med strömmen, man 

har inte så mycket att säga till om, man får ju förlita sig på de människor som 

arbetar med detta, jag kan ju ingenting om detta…                  (Informant 2B) 

 

Syntes 

Upplevelsen av patientmedverkan i samband med cytostatikabehandling varierade mellan 

patienterna. För att kunna uppleva trygghet och att någon lyssnade på dem var 

omhändertagandet viktigt samt att få kontroll och uppföljning. I de flesta fall upplevdes 

omhändertagandet och bemötandet som bra men samordningen mellan klinikerna inför och 

efter behandlingen behöver förbättras. För att kunna medverka, påverka och välja var det 

viktigt att de rätta förutsättningarna gavs. Det som kunde förbättras var framför allt 

informationen till patienterna då informationen ansågs som viktig för att få de rätta 

förutsättningarna för att kunna vara med och medverka i sin vård. I resultatets analys 

framkom ett övergripande tema: Att vara sedd och uppleva trygghet leder till att kunna 

påverka och välja samt bli delaktig. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

 
Det latenta temat i resultatet blev: Att vara sedd och uppleva trygghet leder till att kunna 

påverka och välja samt bli delaktig. Två kategorier kunde också utläsas i resultatet: att vara 

sedd och uppleva trygghet och att kunna påverka och välja. Detta visar att resultatet har en 

sammankoppling med den teoretiska anknytningen det vill säga McCormack & McCance 

(2010) som beskriver ett ramverk för personcentrerad vård som bygger på fyra dimensioner. 

De benämner de fyra dimensionerna som förutsättningar, vårdmiljö, personcentrerade 

processer samt förväntade resultat (a.a.). Sammankopplingen mellan resultatet i studien och 

den teoretiska referensramen belyses ytterligare i nedanstående analys då strukturen på 

diskussionen är indelad efter McCormack & McCance (2010) respektive dimension.  

 

Förutsättningar 

Angående upplevelsen av patientmedverkan tog flera patienter upp att få de rätta 

förutsättningarna var viktigt i form av tydlig och tillräckligt med information och 

undervisning för att kunna medverka och påverka val och beslut. De patienter som upplevt att 

de inte fått ordentligt med information upplevde att de inte hade förutsättningarna för att 

kunna vara med och medverka samt påverka beslut i samband med cytostatikabehandlingen. 

Även Wilson, Mood & Nordström (2010) tar upp att få medverka aktivt i beslut som patient 

gällande sin vård och behandling är viktigt. Detta förutsätter dock en välinformerad patient 

med tydlig förståelse och uppfattning om sjukdomstillståndet samt kring för- och nackdelar 
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med föreslagen behandling och behandlingsalternativ (a.a.). Författaren anser detta som 

viktiga aspekter som framkom av så väl patienterna samt i tidigare studie då information och 

undervisning tydligt visade att det var av stor betydelse för att kunna få patienten att vilja 

medverka i val och beslut rörande sin behandling.  

Dock framkom det i resultatet i föreliggande genomförd studie att alla patienter inte vill 

medverka i större utsträckning än vad de hade fått göra då de tyckte att de förlitade sig på 

läkare och sjuksköterskor med den rätta kompetensen för att kunna ta dessa beslut. I studien 

av Florin, Ehrenberg & Ehnfors (2007) framkom det att patienter blev passiva då det gällde 

beslutsfattande. En tredjedel av patienterna i ovanstående studie överlämnade beslutsfattande 

till sjukvårdspersonalen då de samtalat om alternativet att själv få vara med och bestämma 

gällande sin vård och behandling. De litade på att läkare och sjuksköterskan hade kunskapen 

om vad som var bäst för dem (a.a.). Detta tycker författaren är intressant och det handlar här 

troligtvis om att det är viktigt att det ges utrymme för att etablera en relation och att 

läkare/sjuksköterskan har så god kännedom om patienten så att hon/han kan känna av i vilken 

utsträckning patienten önskar att medverka i val av behandling. Reb (2007) beskriver att 

patienter som fått sin cancerdiagnos upplevde det som ett trauma vilket orsakade rädsla och 

de beskrev det som att de fick en chock (a.a.). Detta skulle kunna vara ytterligare en 

förklaring än vad som framkom i denna studie dvs. till att patienterna intar en passiv roll vid 

till exempel valet av cytostatikabehandling vid cancersjukdom.  

I resultatet av föreliggande genomförd studie framkom också att kunskapen och 

förutsättningarna saknades hos en del av patienterna för att de skulle känna sig trygga att vara 

med i val av vård och behandling. Giddens (1990, 1991) menar att känslan av att kunna känna 

trygghet grundar sig på att människor i grunden har en ontologisk trygghet och även en tillit 

till den. Den ontologiska tryggheten handlar om en social grundtrygghet med inslag av en 

stark tillit. Tryggheten kommer från den anpassning och socialisering som människors 

uppväxtmiljö skapar. Föräldrar och släktingar som finns nära den enskilde individen 

inledningsvis, lägger grunden för tryggheten Tilliten är också viktig i detta sammanhang då 

den gör så att människan vågar testa nya saker som också kan leda till misslyckande och olika 

förluster. Dessa svårigheter är en stor del av vår utveckling till självständiga individer i 

samhället. Denna grundtrygghet och tillit påverkar enligt Giddens individen senare i livet. Det 

både försvårar och förenklar olika beslut som människan kommer i kontakt med när flera 

valmöjligheter finns. Den ontologiska tryggheten är starkt kopplad till människans 

självidentiteter som påverkas då personliga livskriser inträffar. Motsatsen till den ontologiska 

tryggheten blir således då kriser uppkommer där hela vår existens ifrågasätts det vill säga då 

individen ”tappar fotfästet” (a.a.). 

Här har sjukvården en stor utmaning att arbeta med då den nya patientlagen (SFS 2014:821) 

trädde i kraft från 1 januari 2015 där det tydligt anges att patienten ska ges möjlighet att 

medverka i större utsträckning gällande val av behandling och vård. Att ge patienten 

möjlighet att sätta sig in i olika behandlingsalternativ innebär ytterligare planering och 

samordning från sjukvårdens sida så att behandlingen trots involvering av patientens vilja kan 

starta inom utsatt tid. Som en fördel kan författaren se att det i många landsting inom den 

närmaste tiden införs att patienten ska få ta del av sin egen journal. Genom att patienten då 

kan läsa sin journal hemma innan ett besök inom sjukvården kan detta innebära att patienten 

är mer förberedd och vågar ställa krav på sin vård och behandling. 
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Vårdmiljö 

Gällande den vårdmiljön i den personcentrerade vården tar McCormack & McCane (2010) 

upp att den påverkas av organisationssystemet, ledarskapet, relationerna mellan 

arbetskamraterna samt vilka möjligheter och kapacitet för förbättringar som finns. Även god 

omvårdnad omfattar också den vårdmiljö som patienten vistas i där alla har ansvar för att 

skapa en personcentrerad miljö som värnar om välbefinnande, integritet samt ger stöd för 

bästa möjliga hälsa.  

 

I föreliggande studie upplevde de flesta patienter att de fick ett bra bemötande och att 

personalen vid aktuell klinik alltid var tillmötesgående vid så väl telefonkontakt samt i den 

direkta kontakten i vårdsituationen. De gavs möjlighet att ta med närstående eller vän vid 

behandling och patienterna upplevde att de fick sina frågor besvarade. Möjlighet gavs också 

till att medverka i sin behandling genom att de fick fylla i en dagbok gällande antiemetika 

efter varje cytostatikabehandling. Detta upplevdes positivt bland patienterna. Någon patient 

tog också upp att då de tilldelades en läsplatta med information om strålbehandling inför start 

av behandling upplevs detta som en förbättring för att förbereda patienten inför 

strålbehandlingen. Detta hade också önskats inför start av cytostatikabehandlingen. 

Patienterna gavs också möjlighet att kunna ge förslag till så väl förbättrad vårdmiljö samt 

andra förbättringsförslag då det fanns lådor i väntrummen där det angavs att 

förbättringsförslag från patienterna mottogs. I Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos (2009) 

studie framhävs tre kategorier som är viktiga för att främja att patienten medverkar i 

omvårdnaden. Dessa tre kategorier innebär att det var viktigt att sjuksköterskan lärde känna 

patienten, etablerade en god relation samt förstärkte förmågan till egenvård. Sjuksköterskorna 

tog i denna studie upp att det var viktigt att se patienten som en värdefull resurs. De 

eftersträvade att etablera ett gott samarbete med patienten vilket genomfördes genom att visa 

engagemang, respekt och mod. De lärde känna patienten genom att bland annat lyssna på 

patientens berättelse och visa förståelse genom att lyssna och ställa kompletterande frågor. 

Patienten uppmuntrades också att använda de styrkor och resurser de hade vilket förstärkte 

deras förmåga till egenvård. Hela tiden fanns sjuksköterskan som ett stöd för patienten samt 

att de delgav dem information och uppmuntran att delta i vården (a.a.). 

Detta belyser enligt författaren viktiga aspekter att faktiskt patienten upplever det positivt att 

få medverka i den utsträckning de kan i vården. Så väl sjuksköterska som läkare har en viktig 

roll att kunna se de delar i vårdkedjan där patienten är en resurs och där de har förmågan att 

själva kunna medverka aktivt i sin vård. Sahlsten et. al (2009) beskriver tydligt vilket viktigt 

arbete sjuksköterskan har att uppmuntra patienten gällande sin egenvård. Vidare lyfter 

Manojlovich & DeCicco (2007) upp att det främst är tre komponenter som krävs för att 

sjuksköterskan ska känna sig tillåten att arbeta med patienten enligt ett personcentrerat 

arbetssätt nämligen följande; en arbetsplats som har en struktur som följer personcentrerat 

arbetssätt, övertygelsen om sin egen förmåga att vara tillåten att arbeta enligt detta arbetssätt 

samt en bekräftelse på att det finns kraft i omvårdnaden och relationen som sjuksköterskan 

ger (a.a.). Enligt författaren hjälper en klarare förståelse för betydelsen av dessa tre 

komponenter sjuksköterskan att ge en bättre patientvård. Det är dessutom viktigt att varje 

sjuksköterska tänker igenom sin värdegrund samt hur den överensstämmer med patientens 

och organisationens värdegrund. Då sjuksköterskan är klar över sin värdegrund och sina 

värderingar blir det lättare att bemöta patienten i sin situation och utifrån dennes värdegrund. 

Även McCormack & McCance (2010) belyser detta med att då sjuksköterskan är klar över 

sina egna värderingar och vet hur de kan påverka omvårdnaden har hon en bra förutsättning 

som utgångspunkt. På så vis kan sjuksköterskan använda sina kunskaper och skickligheter 

gällande omvårdnad och ge patienten den bästa möjliga vården (a.a.). 
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Kontinuiteten att få träffa samma sjuksköterska vid de flesta behandlingstillfällen lyftes upp 

som något positivt bland flera patienter i föreliggande studie. Walsh, Young, Harrison, 

Butow, Solomon & Masya et. al. (2011) tar upp att tilldelningen av en kontaktperson är 

nödvändig för patienter under hela sjukdomstiden. Då patienten inte tilldelats en 

kontaktperson uppgav de oftast att de kände en osäkerhet gällande var de skulle vända sig för 

att få råd eller stöd. Då råd eller stöd behövdes ansåg patienterna att det var positivt att kunna 

vända sig till någon som kontinuerligt var insatt i deras vård. Gällande samordningen av 

vården uppgav även läkare att det var viktigt att ge vård inom rimlig tid vilket också är en del 

som ingår i den samordnade vården (a.a.) Kontinuiteten gällande personal i vården runt 

patienten anser författaren som viktig då detta synnerligen innebär en trygghet för patienten. 

Detta underlättar också vårdpersonalens arbete och kan på så vis effektivisera arbetet. Dock 

finns det en baksida av det hela om det bara är en person i arbetslaget som känner till 

patienten, därför kan det vara viktigt att man åtminstone är två sjuksköterskor som har 

kännedom och träffat patienten. Det kan annars bli sårbart om patientens kontaktsjuksköterska 

exempelvis är sjuk eller ledig. Kontaktsjuksköterskerollen blir allt vanligare inom vården och 

detta arbetssätt tycks gagna patienten under resan genom vården eftersom flera patienter i 

föreliggande studie lyfte fram deras önskan om ytterligare samordning mellan olika kliniker 

inom cancersjukvården. 

 

Personcentrerade processer 

I den föreliggande studien gällande personcentrerade processerna framkom det att 

informationen var viktig för att kunna ges möjlighet att vara med och medverka i vården vid 

cytostatikabehandling. Alla patienter upplevde inte att de fått tillräckligt med information för 

att kunna medverka i beslut medan andra upplevde att de hade fått det. Men även 

samordningen mellan ansvarig klinik innan patienten överflyttades till behandlande klink och 

vise versa då patienten skulle flyttas över från berörd klinik till vidtagande klinik vid avslut av 

behandling ansågs som viktigt. Några patienter upplevde att detta hade kunnat vara bättre och 

om de hade fått välja hade de önskat en behandlingsplan som följde dem genom hela 

vårdkedjan med start i samband med operationen det vill säga innan behandlingsstarten. De 

hade velat veta vad som skulle komma härnäst i behandlingen. En del patienter kände att de 

inte hade kontroll över processen och de såg ingen röd tråd i vårdprocessen. Genom detta 

kunde de inte förutse när nästa steg i vårdkedjan skulle komma vilket hade varit en trygghet.  

Kvåle & Bondevik (2008) tar upp att inom den personcentrerade vården är det viktigt att ge 

patienten information och kunskap kring sin vårdplan. För att patienten ska känna att de har 

kontroll är det viktigt att de har kunskap och kännedom om sin sjukdom och för att de ska 

uppleva detta är det viktigt med en tydlig information från sjukvårdens sida. En välinformerad 

patient är förutsättningen för att denne ska kunna delta i beslut rörande sin vård och 

behandling (a.a.). 

Författaren instämmer med Kvåle & Bondevik (2008) gällande att förutsättningen för att få en 

ökad medverkan i vården av patienten är att de är välinformerade. Tydlig information är en 

viktig hörnsten i många avseenden inom vården men inte minst i kontakten med patienten 

vilket tydligt framkom i föreliggande studie. En välinformerad patient är ofta en trygg patient 

som innehar en känsla av kontroll på situationen. Att sväva i ovisshet är i många avseenden 

det värsta som finns och här framkom det tydligt i resultatet att en del patienter tog upp att en 

behandlingsplan tillsammans med tydlig information kan underlätta. En behandlingsplan ger 

en vägvisning vad som ska hända och ske och patienten får en uppfattning om vad som ska 
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gås igenom i vårdprocessen i samband med sin cancersjukdom. Patienten har då också ett 

dokument att kunna bläddra tillbaka i, då det ibland kan vara mycket att hålla reda på som 

patient om denne inte sedan tidigare är van vid vårdens processer. I behandlingsplanen bör 

också kontaktuppgifter finnas till berörd klinik samt berörda parter inom vården som 

patienten kan tänkas behöva komma i kontakt med. Detta spar mycket tid för patienten att inte 

behöva lägga energi på att leta sig fram vad de ska vända sig med sina olika åkommor. En 

välinformerad patient som är insatt i vad som ska hända och ske borde också leda till ett 

smidigare samarbete mellan exempelvis sjuksköterskan och patienten än då en patient 

befinner sig i ovisshet.  

 

Förväntade resultat 

De förväntade resultaten från en utvecklad och effektiv personcentrerad vård är engagemang i 

vården, tillfredsställelse, säkerhet och en vård med bra kvalitet. Detta genererar en vård där 

patienten är delaktig i besluten med en samarbetande personal som stöttas och får möjligheter 

och förutsättningar utifrån ledarskapet i organisationen. Dessutom ska en vårdmiljö med 

förbättrade lösningar uppmuntras (McCormack & McCane, 2010). 

 

Browall, Koinberg, Falk & Wijk (2013) har inom den onkologiska vården undersökt vilka 

faktorer som är viktiga för att patienten ska uppleva en delaktighet i vården. Tre tydliga 

huvudteman framkom det vill säga en god relation med personalen, att de upplevde trygghet 

samt att även den fysiska miljön var viktig.  

 

Detta överrensstämmer delvis i det som framkom i de utförda intervjuerna i föreliggande 

studie. Där en god relation med personalen var tydlig att den fanns och att detta upplevdes 

som positivt. Att få uppleva trygghet var också viktigt och det kunde upplevas då patienten 

hade kontroll, genom att bli väl omhändertagen, att personalen lyssnade samt att en 

uppföljning skedde. En del patienter tog dock upp att de inte hade kontroll på situationen. 

Detta är viktigt att ha kännedom om och att arbeta vidare med för att få patienten att känna sig 

trygg. Utifrån det som framkom i föreliggande studie samt i och med den nya patientlagens 

inträde från och med i början av 2015 finns en del att arbeta vidare med för att involvera 

patienten mer i sin vård och behandling. Det anses i denna lag att kvalitet och säkerhet inom 

vården borde höjas med en väl insatt patient som har bättre kontroll på sina rättigheter samt 

genom att få vara med och medverka så att vården blir mer på dennes villkor. Från flera 

patienter i föreliggande studie framkom dock att kompetensen som finns inom sjukvården 

måste vägas in i besluten. Enligt författaren är det dock viktigt att hitta en medelväg där 

sjukvårdspersonalen har ett gott samarbete med patienten. Då en medelväg hittas genom att 

sjukvårdspersonalen lär känna patienten kan de känna av i vilken grad patienten vill delta i 

beslut. Enligt vad som framkom i vissa sammanhang i föreliggande studie kan det 

sammanfattas som att den personcentrerade vården behöver höjas och tydliggöras inom alla 

led i sjukvården det vill säga på så väl ledningsnivå som inom teamet som arbetar runt 

patienten.  

 

För författaren föreligger det också som intressant att det i betänkandet till den nya 

patientlagen även togs upp att förutom vikten med att göra patienten mer delaktig i vården 

handlade det också om att spara pengar då patienten får ett ökat egenansvar. På sikt kan 

säkerligen de förändringar som lagen förespråkar spara pengar genom att bland annat ändra på 
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arbetssätt men det är en tid av arbete innan detta resultat kan ses. Detta är inget som tydligt tas 

upp när den nya patientlagen nämns inom vårdsammanhang utan där nämns mer en utökad 

patientsäkerhet med större möjlighet för patienten att få medverka i sin vård. 

 

Metoddiskussion 
 

Författaren ansåg att kvalitativ metod med deskriptiv design och induktiv ansats var mest 

användbar för att besvara studiens syfte. Den kvalitativa metoden med den induktiva ansatsen 

valdes dels för att få möjlighet att fånga patienternas upplevelser men valdes också för att den 

ansågs ge beskrivande data av människans egna talade ord tolkade av författaren och på så 

sätt tolka fenomenet (Polit & Beck, 2012).  

 

Urvalsgruppen till populationen var stor men begränsades till 10 stycken. Denna begränsning 

gjordes för att inte behöva gå tillbaka i tiden allt för mycket eftersom patienterna skulle vara 

färdigbehandlade med cytostatika och en adjuvant sådan behandling omfattar ungefär ett 

halvår. Begränsningen till antalet 10 i populationen behövdes också då tiden var begränsad 

gällande arbetet med denna uppsats. Det fanns en osäkerhet att få informanter till att vilja 

delta i studien men då urvalsgruppen var stor kunde de tre som tackade nej att delta i studien 

ersättas med tre andra informanter. Bland de 10 informanterna som deltog i studien ansåg 

författaren att detta var en lagom population för detta arbete och de som intervjuades verkade 

uppleva det som meningsfullt att delge erfarenhet vidare av deras upplevelser. Enligt Polit och 

Beck (2012) nämner de att cirka 10 informanter eller färre är ett lämpligt urval vid kvalitativa 

intervjuer och därför var författaren nöjd med denna population. 

 

Författaren anser också att den kvalitativa metoden i form av intervju gav ett mer bredare och 

djupare resultat än vad en kvantitativ metod i form av till exempel en enkät hade gjort. Patton 

(2014) beskriver att kvalitativa studier ger mer djup och komplexitet än vad kvantitativa 

studier gör (a.a.). Därför ansågs inte en kvantitativ metod vara lämplig eller ett alternativ till 

denna studie. Denna studie gav också författaren ett unikt tillfälle att intervjua och träna sin 

teknik i samband med intervju vid så väl insamlandet av information samt gällande analysen 

av insamlad information. Något att tänka på till nästa gång är att en test-intervju är att föredra 

för att se om intervjufrågorna besvarar syftet samt för att se omfattningen på svaren utifrån 

intervjufrågorna. Detta hade också gett författaren ett extra tillfälle till träning gällande 

intervjutekniken innan de utvalda informanterna skulle intervjuas. 

 

Att det var en övervikt av kvinnor i urvalsgruppen var en slump eftersom urvalsmetoden var 

ett konsekutivt urval och utefter detta var det inget som författaren kunde påverka. Att 

urvalsgruppen hade ett åldersspann på 37-76 år ansågs som positivt och författaren ansåg att 

urvalsgruppen var representativ för den tilltänkta populationen. Det fanns en variation bland 

patienterna gällande civilstånd, ålder, utbildningsnivå, sysselsättning samt cancerdiagnos 

vilket enligt författaren resulterade i ett nyanserat resultat. Polit och Beck (2012) tar också 

upp att för att stärka trovärdigheten finns det ett värde med en variation i urvalsgruppen (a.a.). 

 

För att få svar på studiens syfte utformades en intervjuguide. Kvale & Brinkman (2014) 

nämner att intervjuguiden bör innehålla öppna övergripande frågor och antalet frågor ska inte 

vara så många för att istället i intervjun få patienten att känna att denne är inbjuden till ett 
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samtal. Författaren valde att ha en övergripande öppen fråga med tillhörande fem följdfrågor 

som också fick utvecklas beroende på vad samtalen i intervjuerna mynnade ut i. 

 

Författaren som utfört intervjuerna hade en viss erfarenhet av att intervjua samt goda 

erfarenheter gällande patientsamtal. Kvale & Brinkmann (2014) tar upp att genomföra en 

intervju är som ett hantverk som utvecklas genom genomförande och träning av intervjuer 

(a.a.). Detta hantverk behärskar inte författaren helt trots tidigare erfarenhet av att intervjua. 

Vid intervjusituationen upplevde författaren sig bekväm men som tidigare nämnts hade 

förutsättningarna varit bättre om en test-intervju hade genomförts innan de andra intervjuerna 

inleddes. Respekt visades för patienterna i samband med intervjuerna vilket påverkade 

intervjusituationen på ett positivt sätt. Patienterna gavs också möjlighet att själva välja tid och 

plats för intervjun. En intervju utfördes i patientens hem resterande utfördes på utvald klinik 

där patienterna hade fått sin behandling. 

 

Intervjuaren var privatklädd vid samtliga intervjuer. Samtliga intervjuer utfördes av 

författaren vilket kan vara positivt med tanke på att intervjustrukturen blev likvärdig för 

samtliga intervjuer. Trots detta togs hänsyn till den individ som intervjuades under 

intervjuerna. Ingen tidigare relation fanns till patienterna som intervjuades. Intervjulängden 

för de 10 olika intervjuerna varierade. En del intervjuer blev lite kortare då dessa patienter var 

nöjda med sin upplevelse av patientmedverkan och situationen vid berörd klinik. Detta 

ställdes högre krav på intervjuaren under dessa intervjuer för att få fram information vilket är 

förklaringen till att vissa intervjuer inte är så långa. Följdfrågor ställdes men det var ändå vid 

några tillfällen svårt att få längre beskrivningar i svaren. Även författarens brist på erfarenhet 

gällande intervjuer kan ha haft inverkan på detta. Dock var det inte alltid de långa intervjuerna 

som hade den mest innehållsrika informationen för studien. 

 

Gällande analysprocessen har författaren noggrant följt Graneheim & Lundman (2014) 

beskrivning gällande innehållsanalys. Eftersom metoden för innehållsanalys har följts 

noggrant vilket också beskrivs i studien ökar detta trovärdigheten. Denna metod krävde 

mycket tid och engagemang då även innehållsanalysen var relativt ny metod hos författaren 

att analysera texter efter. Ju längre in i analysarbetet författaren kom ökade också 

skickligheten med att se samband mellan meningar som tillhörde samma kategori eller 

subkategori. Att tillägga är att författaren har erfarenhet av den patientgrupp som intervjuades 

så en viss förförståelse kan ha påverkat analysprocessen samt resultatet även om detta har 

undvikits i möjligaste mån. Enligt Patton (2014) påverkas resultatet i en kvalitativ studie av 

den förförståelse forskaren har med sig i studien. Då forskaren har självmedvetenhet om sin 

förförståelse kan det istället vara en tillgång i både fält- och analysarbetet. Reflexivitet nämns 

som ett sätt att betona vikten av självmedvetenhet då det gäller ens eget perspektiv. Detta 

innebär att forskaren förstår och ifrågasätter sig själv (a.a.). Genom studiens gång med denna 

uppsats har författaren vid ett flertal tillfällen reflekterat över sin förförståelse. Risken att 

resultatet har påverkats av författarens förförståelse har således minimerats genom att ett 

reflexivt förhållningssätt har använts. I metoden har så väl syfte, urval, datainsamling samt 

analysprocessen beskrivits noggrant för att öka överförbarheten.  
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Slutsats 

 
Resultatet visade att en del patienter hade upplevt patientmedverkan medan andra inte hade 

upplevt det i samband med cytostatikabehandlingen. En del patienter hade en önskan om att få 

medverka mera i valet gällande vård och behandling medan andra tyckte att det beslutet 

överlämnades till läkare och sjuksköterskor med kompetens inom området. Meningarna var 

alltså delade bland patienterna. Dock fanns en tydlighet att det var viktigt för patienterna 

gällande att få uppleva ett gott omhändertagande där någon fanns som lyssnade på dem från 

sjukvårdens sida. Även information så att de upplevde att de blev insatt i processerna i 

samband med cytostatikabehandlingen var viktigt och för att kunna ha möjlighet att medverka 

i vården. Detta upplevdes också som viktigt för att de skulle känna att de hade kontroll på 

situationen och för att undvika ovissheten. Att få medverka i uppföljningen i samband med 

behandlingen var viktigt och positivt för patienten. Det som mest återspeglades i många 

avseenden i intervjuerna var att en tydlig information var viktigt för att kunna få de rätta 

förutsättningarna för att kunna vara med och medverka och påverka vid val av behandling och 

utförande av vården. 

 

Kliniska implikationer 

 
De 10 patienternas upplevelser av patientmedverkan i samband med cytostatikabehandling 

ger läkare och sjuksköterskor en vägledning om hur patienten skulle vilja ha det för att 

uppleva en personcentrerad vård i större utsträckning. Men också ledare inom vården kan ha 

användning av detta för att avvara resurser samt organisera verksamheten för att ett präglat 

teamarbete runt patienten ska kunna främjas för att tillsammans i större utsträckning 

tydliggöra patientens position och vilja att medverka inom vården. Uppsatsen kan också vara 

användbar för den fortsatta utvecklingen av patientens medverkan inom cancervården.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

För att tydliggöra utvecklingen av patientens medverkan inom cancervården ytterligare med 

denna studies resultat i åtanke skulle det vara intressant att göra en kvantitativ studie med 

större antal deltagare från olika onkologiska kliniker i Sverige. Förslagsvis skulle det då 

kunna visa skillnader gällande patientens upplevelse av medverkan inom den onkologiska 

vården vid olika delar i landet. Slutsatser skulle också i större utsträckning kunna dras 

gällande skillnader i upplevelse av patientmedverkan mellan män och kvinnor, gällande olika 

cancerdiagnoser samt patientens ålder. 
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Bilaga 1 

 

Till verksamhetschefen vid onkologiska kliniken vid X länssjukhus 

 

Jag är onkologisjuksköterska och skriver min magisteruppsats med ämnet patientmedverkan 

inom cancervården vid Örebro Universitet, institutionen för hälsovetenskap och medicin. Jag 

kommer under september till januari skriva en magisteruppsats inom omvårdnadsvetenskap 

med syftet att beskriva hur patienten upplevt patientmedverkan i vården vid enheten X vid Y 

länssjukhus. Ökad förståelse och kunskap inom området är av stor betydelse för att öka 

vårdens kvalité samt för att kunna stödja patienten i sin medverkan i vården. För detta 

behöver jag hjälp av personer som själva har erfarenhet av detta område och situation. 

 

Rekrytering av deltagarna kommer att ske mellan 23/11-18/12 2014. Samtliga 10 deltagare 

som kommer att tillfrågas kommer att få skriftlig och muntlig information. Intervjuerna 

kommer att ske i överenskommelse med patienten om plats och tid samt kommer att spelas in 

på band. Intervjuerna beräknas ta cirka 1 timme. Angående intervjufrågorna (se bilaga 1). 

Hanteringen av uppgifterna regleras av Personuppgiftslagen (SFS1998:204).  

 

Deltagandet är helt frivilligt och medverkan i studien kan när som helst avbrytas. De 

insamlade uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och materialet kommer att 

avidentifieras. Således kommer intervjuerna att märkas med kodnummer och ingen person är 

identifierbar i sammanställningen. Resultatet av studien kommer att sammanställas i en 

magisteruppsats vid Örebro universitet samt redovisas på ett sådant sätt att inga enskilda 

individer kommer att kännas igen. Det insamlade materialet kommer endast att användas för 

studiens ändamål, därefter kommer materialet att destrueras. Den slutgiltiga godkända 

magisteruppsatsen kommer att skickas till er. Om det är något Du undrar över är Du 

välkommen att ta kontakt med någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Pernilla Andersson                                        

 

Leg. Specialistsjuksköterska       

inriktning onkologi                                       

Student Magisteruppsats                              

Institutionen för hälsovetenskap                   

och medicin (IMH)                                       

Örebro Universitet        

Tfn: XXXXXX                            

Email: pernilla.andersson@ltkalmar.se      

   

mailto:pernilla.andersson@ltkalmar.se


 

Bilaga 2 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en studie om upplevelsen av patientmedverkan i 

vården i samband med cytostatikabehandling 
 

Syftet med studien är att beskriva hur patienten upplevt patientmedverkan i vården vid 

enheten X vid Y länssjukhus. Ökad förståelse och kunskap inom området är av stor betydelse 

för att öka vårdens kvalité samt för att kunna stödja patienten i sin medverkan i vården. För 

detta behöver jag hjälp av personer som själva har erfarenhet av denna situation. Därför 

vänder jag mig till dig. 

 

Din medverkan innebär att du kommer att intervjuas om din upplevelse av patientmedverkan i 

samband med vården vid enheten X. Intervjuerna kommer att ske i överenskommelse med dig 

gällande plats och tid samt kommer att spelas in på band. Intervjuerna beräknas ta cirka 1 

timme. Hanteringen av uppgifterna regleras av Personuppgiftslagen (SFS1998:204).  

 

Studien är godkänd av verksamhetschefen för Onkologiska kliniken vid enheten X vid Y 

länssjukhus. Deltagandet i studien är frivilligt och det påverkar inte på något sätt Din fortsatta 

kontakt med sjukvården. Du kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange skäl till 

detta. Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och uppgifterna kommer 

att avidentifieras och kommer endast att användas för studiens ändamål för att därefter 

förstöras. Således kommer intervjuerna att märkas med kodnummer och ingen person är 

identifierbar i sammanställningen. Resultatet av studien kommer att sammanställas i en 

magisteruppsats vid Örebro universitet samt redovisas på ett sådant sätt att inga enskilda 

individer kommer att kännas igen.  

 

Jag skulle uppskatta om du ville medverka i en intervju gällande Din upplevelse av 

patientmedverkan i samband med vården vid enheten X. Om du önskar delta skriv under 

samtyckesformuläret i medsänt frankerat och adresserat kuvert så kommer jag att kontakta dig 

per telefon några dagar efter att jag erhållit detta brev och stämma av om plats och tid för 

intervjun.  

 

Om det är något Du undrar över är Du välkommen att ta kontakt med någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar  
  

Pernilla Andersson                            

 

Leg. Specialistsjuksköterska       

inriktning onkologi                                      

Student Magisteruppsats                               

Institutionen för hälsovetenskap                   

och medicin (IMH)                                       

Örebro Universitet        

Tfn: XXXXXX       

Email: pernilla.andersson@ltkalmar.se        
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Bilaga 3                                               

     

FORSKNINGSPERSONSINFORMATION 

 

Studiens bakgrund och syfte  
I Patientsäkerhetslagen (2010:659) som syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- 

och sjukvården anges krav på att vårdgivaren ska ge patienter och deras anhöriga 

förutsättningar för att kunna delta i patientsäkerhetsarbetet. Patientens medverkan har blivit 

alltmer värdefullt i arbetet med att förbättra patientsäkerheten och vårdkvalitén. 

Patientmedverkan kan vara framgångsrikt på olika sätt i hälso- och sjukvård till exempel 

genom att patienten medverkar i beslut om omvårdnadsåtgärder, behandling och 

rehabilitering. En ny patientsäkerhetslag träder i kraft 1 januari 2015 där detta betonas 

ytterligare.  

 

Syftet med studien är att beskriva hur patienter som varit vid enheten X vid Y länssjukhus har 

upplevt patientmedverkan i sin vård. 

 

Förfrågan om deltagande 

Eftersom Du som patient har behandlats vid cytostatikamottagningen vid X länssjukhus och 

deltagit i Svenska emesisregistrets tillfrågar jag Dig om Du vill delta i denna studie genom en 

intervju. Jag har fått ditt namn från dels tidsboken i journalsystemet cosmic samt från Svenska 

emesisregistret. Jag har fått medgivande av Verksamhetschefen vid enheten X vid Y 

länssjukhus att utföra denna studie.  

 

Studiens genomförande  
Om Du väljer att delta i studien kommer denna att genomföras i form av en intervju som 

spelas in. Under intervjun som beräknas ta cirka 1 timme kommer jag att ställa frågor om 

Dina erfarenheter av patientmedverkan i vården vid cytostatikamottagningen vid Kalmar 

länssjukhus. Intervjun kommer därefter att skrivas ner och innehållet kommer sedan att 

analyseras och slutligen redovisas i en magisteruppsats vid Örebro Universitet.  

 

Hantering av data och sekretess 

Det insamlade materialet från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och 

uppgifterna kommer att avidentifieras och kommer endast att användas för studiens ändamål 

för att därefter förstöras. Således kommer intervjuerna att märkas med kodnummer och ingen 

person är identifierbar i sammanställningen. Resultatet av studien kommer att sammanställas i 

en magisteruppsats vid Örebro universitet samt redovisas på ett sådant sätt att inga enskilda 

individer kommer att kännas igen. Dina svar kommer att behandlas så att inte utomstående 

kan ta del av dem. Hantering av Dina uppgifter regleras av Personuppgiftslagen 

(SFS1998:204). Uppgifterna kommer under den pågående studietiden att förvaras i ett låst 

skåp. Om Du önskar ta del av studiens resultat kan Du kontakta nedanstående personer.  

 

Försäkring och ersättning 

För denna studie gäller patientskadeförsäkringen då ingen särskild försäkring har tecknats för 

denna studie. Ingen ersättning kommer att erhållas för förlorad arbetsinkomst eller andra 

utgifter kopplade till studien.  

 
 
 



 

Deltagandet är frivilligt   
Deltagandet i studien är frivilligt och det påverkar inte på något sätt Din fortsatta kontakt med 

sjukvården. Du kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange skäl till detta.  

 
Ansvariga för studien  

 

Pernilla Andersson                            

 

Leg. Specialistsjuksköterska      

inriktning onkologi                                      

Student Magisteruppsats                               

Institutionen för hälsovetenskap                   

och medicin (IMH)                                       

Örebro Universitet        

Tfn: XXXXXX      

Email: pernilla.andersson@ltkalmar.se        
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Bilaga 4      

       

SAMTYCKESFORMULÄR 

 

Jag har fått skriftlig och möjlighet till kontakt för muntlig information om en studie angående 

hur patienter som varit vid X vid Y länssjukhus har upplevt patientmedverkan i sin vård.  

 

Jag är informerad om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt 

deltagande. Jag har fått möjlighet till kontakt för att ställa frågor och har fått dessa besvarade. 

Jag samtycker till att delta i studien.  

 

Datum _________  

 

Namnunderskrift              Namnförtydligande 

_____________________             ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5 

Frågor – Intervjuguide angående Magisteruppsats Pernilla Andersson beträffande; 

Patientens upplevelse av patientmedverkan i vården vid enheten X vid Y länssjukhus 

En stor öppen fråga ställs inledningsvis följt av följdfrågor enligt nedan: 

 

Hur har du upplevt din patientmedverkan vid X vid Y länssjukhus? 

 

Följdfrågor: 

 

Skulle du ha velat medverka mera angående något och i så fall vad och hur? 

Skulle du ha velat medverka mindre angående något och i så fall vad och hur? 

Är det något som du ansett positivt med din patientmedverkan och i så fall hur? 

Är det något som du ansett negativt med din patientmedverkan och i så fall hur? 

Övriga synpunkter du vill förmedla till mig angående patientmedverkan vid enheten X vid Y 

länssjukhus. 

 

Beroende vad som kommer fram under intervjun får den vidareutvecklas med eventuellt andra 

följdfrågor kopplat till ämnet patientmedverkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


