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Förord
Vi vill först och främst tacka de patienter som ställde upp och
berättade om deras erfarenheter och uppfattningar om möten med
personal på hälsocentral. Vidare vill vi tacka våra familjer och
vänner som stöttat oss i skrivandet. Slutligen vill vi tacka vår
handledare Päivi Juuso som tagit sig tid med uppsatsen och gett
oss stöd och goda idéer.
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Abstrakt
Goda möten och trygga relationer mellan patienter och vårdpersonal är kärnan i all sjukvård.
Syftet var att undersöka hur personer med långvarig sjukdom upplever möten med vårdpersonal
på hälsocentral. Uppsatsen är genomförd med kvalitativ design. I denna studie utgick vi från
Graneheim och Lundmans metod för kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats. I
analysen identifierades fyra kategorier som är rubriker i resultatet, att inte bli betrodd, att sakna
stöd och information om vård och egenvård, att önska få vara delaktig i sin egen vård, att känna
tacksamhet över att få vård på rätt nivå. Resultatet visar att patienterna hade svårt att bli betrodd
av läkare och att kännedom om dem som patienter var viktigt. I kontakt med hälsocentralen
fick de själv efterfråga om hjälpinsatser och stöd saknades för enklare hälsofrågor. God relation
och kommunikation med läkare var betydelsefullt i vårdmötet. Patienterna ville vara delaktiga
i sin egen vård och ville möta professionell expertis. Erfarenhetsutbyte med andra med samma
sjukdom beskrevs betydelsefullt. De negativa fynden visar att patienter inte blir betrodd av
sjukvården och att tillgängligheten är bristfälligt. Det som skapar trygghet respektive otrygghet
finns ett starkt samband mellan hur patienter med långvarig sjukdom upplever besöket och blir
bemött av vårdpersonalen på hälsocentralen. Fler studier behövs inom området hur möten med
vårdgivare påverkar patienter med långvarig sjukdom.

Nyckelord: omvårdnad, möten, hälsocentral, långvarig sjukdom, patient, vårdgivare,
erfarenhet
Keywords: nursing, meetings, healthcare providers, long term illness, patient, caregiver,
experience
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Flera personer lever längre vilket medför att flera av dessa lever med långvariga sjukdomar
som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Många av de som lever med
en långvarig sjukdom har ofta två eller flera kroniska tillstånd och lider därmed av
multisjukdom (Smith, Soubhi, Fortin, Hudon & O'Dowd, 2012). Upplevelsen av att leva med
långvarig sjukdom är subjektiv och kan innebära stora förändringar i livet att leva och
acceptera sjukdomen för personer som drabbas. Patienterna kan ha symtom som smärta,
funktionsnedsättning och trötthet vilket påverkar deras liv på olika sätt. De psykologiska
faktorerna av stor betydelse för personers hälsa och välbefinnande (Olsson & Nilsson, 2015).
Personer med långvariga sjukdomar kan känna kroppen som bärare av hälsa och lidande
(Wiklund-Gustin & Bergbom, 2012). Patienterna tillstånd är långvariga vilket innebär att de
alla dagar under året har ansvar för att hantera symtom och sköta sin egenvård, ofta kontakt
och stöd från olika kompetenser från hälsocentralen (Theander et al., 2014).

Hälsocentraler är basen av primärvården och oftast den första kontakten för länsinvånarna vid
sjukdom och frågor om hälsa. Hälsocentralernas huvudsyfte kan beskrivas vara att tillgodose
patienterna med ett gott omhändertagande och god vård i inledningsskedet, vilket således gör
dem till en viktig aktör i hälso- och sjukvårdssystemet (Socialdepartementet, 2014).
Förebyggande och hantering av långvariga sjukdomar blir allt viktigare (Lawn & Schoo,
2010). Schoen et al. (2011) beskriver att patienter med allvarliga eller långvariga sjukdomar
står för en stor andel av ökade sjukvårdskostnader och att vården är dåligt samordnad. Detta
innebär att patienter med långvariga sjukdomar har fler besök inom specialistvården och den
slutna vården vilket ger fler kostnadsdrivande insatser. Andelen personer som behöver tas in
på sjukhus med komplikationer till följd av långvarig sjukdom är högre bland män än bland
kvinnor, orsaken till detta är dock inte helt klarlagd. Dessutom skiljer sig vårdkonsumtionen
mellan olika socioekonomiska grupper, ålder och födelseland (Socialdepartementet, 2014).

Ur ett patientperspektiv framkommer det att patienterna inte är nöjda med
primärvårdskontakterna (Sveriges kommuner och landsting, 2015). Schoen et al. (2011)
visade att kommunikationsbrist, dålig uppföljning, avsaknad av översyn gällande
medicinering, tidsbrist, samt att patienterna inte engagerades till egenvård, var några av de
brister patienter med långvarig sjukdom nämnde. En förtroendefull relation mellan patient och
vårdpersonal är dock grundläggande för sjukvården, samtidigt som det kan ses som en
avgörande faktor för effektivt resursutnyttjande. Enligt Östlund, Borg, Wide, Hensing och
Alexanderson (2003) kan patienters uppfattning av möten med hälso- och sjukvården
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beskrivas bestå av tre dimensioner; att mötet kan vara ett stödjande möte, ett kyligt och
distanserat möte, eller ett möte som uppmuntrar patientens självbestämmande. Den vårdande
relationen mellan patienter med långvarig sjukdom och deras vårdpersonal är ett ömsesidigt
åtagande som skapar förutsättningar för en helhetssyn i vården. Detta behövs för att minska
patienters upplevelse av sårbarhet och upprätthållande av värdighet vilket genererar kraft
genom upplevelse av meningsfullhet.

Det finns sparsamt med forskning om hur patienter med långvarig sjukdom upplever möten
med vårdpersonal. Studie av Luhr (2018) visar att patienter med långvarig sjukdom vill dela
kunskap och lära nytt kring symtomhantering och egenvård. Utifrån kunskapen av att varje
patients sjukdomsupplevelse är unik bör vården utformas utifrån den unika patientens
specifika behov. Det är betydelsefullt att ta reda på när, hur och om patienter upplever att de
är delaktiga. Enligt Courtenay, Carey, Stenner, Lawton och Peters (2011) kan sjuksköterskors
specialistkunskaper, samspel, omtänksamhet och kontinuitet förbättra förtroendet för
sjuksköterskan och därmed ge bättre behandlingsresultat för patienten. Smith, Soubhi, Fortin,
Hudon och Dowd (2013) menar att omvårdnadsåtgärder riktade mot särskilda problem för
patienter med långvarig sjukdom kan bli effektivare och leda till ökad livskvalitet för
patienterna. En omvårdnadsåtgärd ska enligt Rise, Pellerud, Rygg och Steinsbekk (2013) utgå
från patientens behov.

Personcentrerad vård utgår från att patienten blir det centrala i vården och där
maktförhållandet flyttas från ett hierarkiskt arbetssätt till ett partnerförhållande mellan patient
och vårdpersonal. Personcentrerad vård innebär att det professionella vårdteamet och
patienten är partners och planerar vården tillsammans. Ett holistiskt synsätt utgår från
patientens fysiska, psykiska och sociala tillstånd där vården sker med respekt för patientens
önskemål. Personcentrerad vård avser att öka patientens upplevelse av nöjdhet och
välbefinnandet samt bjuda in patienten i vården och att vårdpersonalen lyssnar på
patientberättelsen (Norberg, 2013). Enligt Ulin, Olsson, Wolf och Ekman (2016) uppnår inte
många patienter rekommenderade behandlingsmål då dessa inte utgår från enskildes förmåga
och situation. Ett partnerskap upprättas för att nå överenskomna mål som är anpassade utifrån
patientens livsstil, värderingar, övertygelser och hälsofrågor.

Ett patientcentrerat förhållningsätt i vården är också centralt när det gäller att nå en mer jämlik
vård (Socialdepartementet, 2014). För detta krävs en god kommunikation med patienten.
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Kommunikationen är också avgörande för att undvika komplikationer samt för att förbättra
deras hälsotillstånd (Schoen et al., 2011). Många patienter har få eller dåliga kunskaper om
sin sjukdom och behandling enligt Bageri, Memarina och Alhani (2007) som menar att det är
bra om att de kan lära sig att identifiera egna symtom samt varningssignaler på om sjukdomen
är bra behandlad eller inte. Detta kan också leda till att de blir bättre på att kommunicera sina
behov till sin behandlande läkare. Råd, stöd och utbildning ger patienten möjlighet att vara
delaktig i vården och patienten kan därmed stödjas i att fatta välgrundade egenvårdsbeslut
dock saknas ofta tid för avancerade samtal, till exempel inom hälsopromotion. En grundorsak
till detta har av distriktssjuksköterskor beskrivits vara att de måste prioritera de mest sjuka
patienterna, då deras uppgift är att arbeta med medicinska åtgärder och specifik omvårdnad.
Detta innebär att de mest motiverade patienterna inte prioriteras trots att de borde få prioritet
för hälsopromotion. Sekundärpreventiva åtgärder såsom förändring av livsstilsfaktorer och
medicinsk behandling har visat sig vara effektivt för att förhindra sjukdomsutveckling
(Brobeck, Odencrants, Berg & Hildingh, 2013).

Ett viktigt steg är att patienter med långvarig sjukdom upplever att de blir tryggare i sin
patientroll när patienterna själv kan vara delaktiga och ha kontroll över om beslut som handlar
om deras hälsa. Vilket enligt Berg och Sarvimäki (2003) kan främjas genom ”empowerment”,
det vill säga genom att låta patienten ha en aktiv roll i sin egenvård och ansatsen har en
väsentlig roll i hälsofrämjande omvårdnad. Empowerment kan jämföras med ordet makt i
betydelsen förmåga och kapacitet att styra sitt eget liv. Det innebär att individen har makt
över sitt liv samt kontroll över olika faktorer som kan påverka hälsan. Egenvård relaterar till
ett förtroende för patienten att utföra beteende som krävs för att nå ett önskat mål med hjälp
av stöd från vårdpersonal. Exempel på sådana faktorer kan vara individens kostvanor och
träning eller personliga orsaker (Axelsen, Danielsson, Norberg & Sjöberg, 2012).
Empowerment är inte något sjuksköterskan kan ge till patienten men hon kan däremot skapa
förutsättningar för empowerment genom att utgå från patientens egna resurser (Berg &
Sarvimäki, 2003). Vi anser att det är betydelsefullt att implementera omfattande
egenvårdsprogram för patienter med olika kroniska sjukdomar även Ilioudi, Lazkidou och
Tsironi (2010) menar att det är viktigt att patienter med långvarig sjukdom är delaktiga om
beslut om sin vård.
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Rational
Att leva med en långvarig sjukdom medför ofta regelbunden kontakt med hälsocentralen. För
att kunna erbjuda dessa personer så god vård och omvårdnad som möjligt är det viktigt att ha
kunskap om hur dessa personer upplever sina möten på hälsocentralen. En förtroendefull
relation mellan patient och vårdpersonal är grundläggande och viktig uppgift för sjukvården.
Patienter med långvarig sjukdom har beskrivit att det finns brister som rör kommunikation,
uppföljning, översyn av medicinering, tid och engagemang rörande deras vård. Detta område
är ganska sparsamt utforskat. Det finns ett behov av fördjupad kunskap och forskning för att
kunna hjälpa och förstå dessa patienter samt ge dem rätt förutsättning för delaktighet. Det är
viktigt att genomföra förändringar på hälsocentralerna så att sjukvården kan möta patienter
med långvarig sjukdom på bästa möjliga sätt.

Syfte
Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av möten med vårdpersonal på
hälsocentral hos patienter med långvarig sjukdom.

Metod
Design
Detta examensarbete genomfördes med en kvalitativ ansats. Kvalitativa studier ger enligt
Polit och Beck (2012) unik information som kan leda till en förståelse för frågeställningen.

Urval och procedur
Urvalet som använts i denna studie är ändamålsenligt då vi valt ut de deltagare som bäst
kunnat besvara studiens syfte vilket innebär att kunna ge den information som efterfrågas (jfr
Polit & Beck, 2012). För att få deltagare till studien tillfrågades verksamhetschefer vid två
hälsocentraler i Norrbotten om tillstånd att genomföra studien i deras verksamheter samt om
de kan vara behjälplig i rekrytering av deltagare. Verksamhetscheferna informerades om
studiens syfte och genomförande skriftligt och muntligt. När tillstånd om genomförande
medgivits lämnades ett informationsbrev till personer som motsvarade inklusionskriterier för
deltagande. Dessa var; patienter under 65 år med långvarig sjukdom som bor i Norrbotten och
söker vård på hälsocentral. De personer som lämnade ett skriftligt informerat samtycke om
deltagande kontaktades per telefon för muntlig information samt planering av tid och plats för
datainsamling. Sex personer som lever med långvarig sjukdom gav sitt informerade samtycke
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om att delta i studien. Alla var under 65 år, 4 kvinnor och 2 män intervjuades med olika
diagnoser med långvarig sjukdom.

Datainsamling
Datainsamlingen genomfördes genom individuella semi-strukturerade intervjuer vilket enligt
Polit och Beck (2012) är en lämplig metod för att svara på syftet i kvalitativa studier. Syftet
med kvalitativ innehållsanalys är fokus på meningar, konsekvenser och kontext. Sammanhang
är viktigt, mänsklig dialog och kommunikation. Personerna berättade om sina erfarenheter av
långvarig sjukdom genom att beskriva känslor, tankar och handlingar samt intryck och
upplevelser. Erfarenheter är alltid personligt men dess mening kan förmedlas till andra genom
berättelser. Genom att tolka dessa berättelser kan vi tydliggöra innebörden och sedan
förmedla den mellan människor i syfte att förstå mer av människans livsvärld (Beck, 2013).
Datainsamlingen har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer vilket avser genom ett
samtal få fram kunskap från intervjupersonens individuella perspektiv och upplevelser.
Samtalet utgick från ett förbestämt syfte och var strukturerat på så sätt att forskaren till viss
del styr samtalet (Kvale & Brinkmann, 2009). Under intervjuerna utgick vi från en
intervjuguide som ger stöd för att vid behov kunna styra upp eller återföra samtalet till ämnet
för det som skall studeras (Kvale & Brinkmann, 2009). Eventuella följdfrågor ställdes vid
behov utifrån deltagarens svar. Vi eftersträvade att den intervjuade skulle kunna berätta fritt
med egna ord om sina upplevelser. Varje intervju varade i cirka 30 till 60 minuter och
genomfördes på en plats enligt överenskommelse med deltagaren. Intervjuerna ägde rum
hemma hos personerna i en miljö där de kände sig bekväm och där vi fick vara ostörd (Polit &
Beck, 2012). Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades därefter ordagrant.

Dataanalys
Data har analyserats med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004).
Hela texten (analysenheten) lästes igenom upprepade gånger för att få en känsla för helheten.
Meningar eller fraser som innehöll information som är relevant för syftet extraherades.
Omgivande text togs med så sammanhanget kvarstod och att ingen väsentlig information
skulle försvinna. Dessa meningar eller fraser kallas meningsbärande enheter. De
meningsbärande enheterna kondenserades i syfte att korta ned texten. De kondenserade
meningsenheterna kodades och grupperades i kategorier som återspeglade det centrala
budskapet i intervjuerna. Kategorierna skall vara fullständiga och ömsesidigt uteslutande. Vi

8

formulerade preliminära kategorier redan efter en första ytlig genomgång av materialet och
därefter kodade vi all text vilket innebar att alla meningsbärande enheter kom att höra till en
relevant kategori och inga andra meningsenheter skall kunna hamna i mer än en kategori
(Downe-Wamboldt, 1992). Dessa kategorier utgör det manifesta innehållet. Analysen

avslutades när ytterligare sammanslagningar inte verkade rimliga med hänsyn till att
presentera ett manifest innehåll.

Etik
Denna studie genomfördes utifrån de etiska riktlinjer som finns för forskning i lag om
etikprövning för människor (SFS 2018:147). Etiskt godkännande för studien har inhämtats
från etiska gruppen vid Luleås tekniska universitet. Alla deltagare deltog frivilligt i studien
och informerades både muntligt och skriftligt. Samtycke till att använda det insamlade
materialet gavs skriftligt av deltagarna. Deltagarna fick när som helst utan orsak avbryta
deltagande i studien. Namn och platser utelämnades i utskriften för att värna om deltagarnas
konfidentialitet. Det är därmed inte möjligt att spåra resultatet till någon deltagare.

Resultat
Analysen resulterade i fyra kategorier (tabell 1) som presenteras i brödtext samt illustreras
med citat från intervjuerna.
Tabell 1. Resultatöversikt kategorier (n=4)

Att bli betrodd
Att sakna stöd och information om vård och egenvård
Att önska få vara delaktig i sin egen vård
Att känna tacksamhet över att få vård på rätt nivå

Att inte bli betrodd
Personerna med långvarig sjukdom beskrev att de hade svårt att bli betrodd av läkare och att
deras hälsotillstånd inte togs på fullt allvar. Goda samtal och kännedom om dem som patienter
och deras långvariga sjukdom var viktigt vilket stärkte deras känsla av trygghet. Att bli
beskylld för att vara hypokondriker, inbillningssjuk eller att inte bli betrodd gällande deras
symtom och smärtor gjorde att de kände sig arg och ledsen.
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Man måste bygga upp trovärdighet och tillit. Man måste bygga upp trygghet det är
mycket sånt där för att vi kan ha så diffusa symtom, till exempel det syns ju oftast inte
på prover om det inte är infektioner för då syns det ju men då blir det jättebesvärligt
för då blir många med den här diagnosen väldigt missuppfattade på vårdcentralen.
Känner sig inte trodda och så att det är ju någonting som jag då jobbar med just nu
eftersom jag har nyss bytt doktor att försöka få henne att liksom, för man kan många
gånger bli beskylld för vara hypokondriker, att man kan vara inbillningssjuk och man
kan vara allt möjligt.

Personerna med långvarig sjukdom beskrev också att dem ibland upplevde mötet och
kontakten med vårdpersonal på hälsocentralen som positivt. Detta gällde främst den
närliggande hälsocentralen där dem kände sig väl omhändertagen och bemött med vänlighet
och ödmjukhet, vilket var betydelsefullt. Glad, trevlig, och positiv vårdpersonal ingav en
trygghet medan frustrerad och irriterad vårdpersonal gjorde att dem inte kände sig
välkommen. Att bli nonchalerad av vårdpersonal gav en negativ upplevelse av vårdmötet och
de kände sig avvisade.

Jag upplever dom väldigt positiva dom är glad trevlig och jag behöver inte konstla till
nånting utan jag kan vara lite som jag är naturlig. Dom har uppdaterat sig och jag
behöver inte rabbla och det där hela köret.

Bristande stöd och information om vård och egenvård
Personer med långvarig sjukdom beskrev att de i kontakt med hälsocentralen själv fick
efterfråga om hjälpinsatser och att ingen vårdpersonal frågade angående deras välbefinnande.
Detta gjorde att de saknade rätt stöd för enklare hälsofrågor. Information på rätt nivå beskrevs
vara en annan viktig aspekt eftersom de upplevde det som svårt att sortera och veta vilka krav
eller önskemål de kan ställa på sin hälsocentral. Möjligheten att träffa sjuksköterskor i
hälsovägledning såsom rökavvänjning, hjälp med viktminskning eller att träffa kurator eller
annan vårdgivare saknades. Personerna beskrev också att de önskade få hjälp med sina behov
till rehabilitering för att bibehålla sin hälsa.

Nej, jag har inte fått något stöd. Jag har bara fått mediciner. Det är bara att
äta mediciner och jag har klarat mig. Jag går bara på kontroller hos min läkare. Jag
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har bara till nästa månad slut sjukskrivning och försäkringskassan har inte förmedlat
nåt, vad tänker dom göra.

Information och feedback om sin medicinering och biverkningar var något de beskrev sig
sakna. Detta ansågs vara viktigt för att de skulle känna sig delaktiga i sin egen vård vilket inte
var möjligt nu, trots att de gick på regelbundna återbesök hos läkare. Dem beskrev också
svårigheter i att få kontakt och hjälp på hälsocentralen på grund av att det var svårt att komma
i kontakt med läkaren eller att få tid hos läkaren. Bristen på kontinuitet, att dem inte, som de
önskade fick träffa samma läkare var en annan aspekt som de kände sig missnöjd med
eftersom de önskade en fast läkare som kände till dem och deras sjukhistoria. Personerna var
mest missnöjda med tillgängligheten men inte med själva bemötandet från vårdpersonalen.
Tillgängligheten med telefonsystem beskrevs som frustrerande, irriterande och försämrad
eftersom dem ville få snabb rådgivning och guidning eller blir uppringd av sin läkare på
hälsocentralen. De som använde sig av vårdkontakt via internet beskrev svårigheter med
koder och lösenord eftersom ingen hinner eller kan berätta om hur det ska göras.

När jag fick en konstig bula i foten, och det började ge besvär... det började komma
blod från den. Nå nästa morgon gick jag på en gång till hälsocentralen när min son sa
att jag skulle gå dit tidigt på morgonen, som akut, nå det lyckades inte, vårdpersonal
där i luckan sa att … gå du först hem och ring först dit till hälsocentralen. Nå jag
haltade hem med onda benet och det var väldigt halkigt också. Nå sen fick jag till slut
den där tiden på förmiddag kvart i elva. Annars hade jag inte fått tid. Nå sen tog min
egen läkare emot mig.

Att få förutsättningar för att vara delaktig i sin egen vård
En god relation och kommunikation med läkare beskrevs av personerna med långvarig
sjukdom som betydelsefullt i vård mötet. Det var av stor betydelse att vara delaktig i sin egen
vård och kunna påverka sin behandling med mediciner. Detta främjade deras möjligheter att
kontrollera sin sjukdom och själv avgöra när det behövde söka vård. Regelbundna återbesök
och uppföljningar fungerade väl på hälsocentralen.

Jag får ju alltid komma med önskemål i vilken medicin jag vill ha om det är någonting
sånt jag känner att jag behöver det går ju bra att diskutera sånt. Och vissa mediciner
inser jag att dom tål jag inte och då är det inget ide att skriva ut, dom lyssnar i alla fall,
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jag har inte haft någon anledning att vända mig dit, så bara att receptförnyelser som
jag vänder mig dit men så klart blir jag dålig får jag ta kontakt med dom ibland känner
jag mig som sjukdom och ibland känner som en patient.

Några beskrev att de till och från kände sig vara sin egen läkare eftersom de själv fick söka
information om sin sjukdom och biverkningar. Dem upplevde problem med försäkringskassan
som en följd av att försäkringskassan inte tror på läkarens diagnos. Detta ledde till att dem
inte fick rätt beslut om sjukersättning från försäkringskassan trots att flera läkare angett
diagnos.

Ibland tycker att får man ställa sin egen diagnos. Så man ska veta vad man ska söka
för. Vad har man för diagnos, det tycker att det är lite jobbigt ibland, mår man inte
bra så mår man inte bra. Då är det inte jag som patient som ska tala om vad är det för
sjukdom jag har?

Att känna tacksamhet över att få vård på rätt nivå
Personer med långvarig sjukdom beskrev att de ville möta professionell expertis. De satte
stort värde i detta eftersom de påverkades stort av sjukdomen och har ett stort vårdbehov. De
menade att ha en avancerad sjukdom krävde avancerad hjälp. Läkare med specialistkunskaper
saknades dock på hälsocentraler vilket gjorde att dem oftare fick vända sig till slutenvården
där dem ansåg att bemötandet var bättre. Erfarenhetsutbyte med andra med samma sjukdom
på sjukhus beskrevs som betydelsefullt men saknades på hälsocentralen.

Slutenvården beskrevs vara en viktig resurs och tillgång för dem som patienter med långvarig
sjukdom men att det var svårt att få hjälp att komma dit om de inte var akut sjuka. Brister i
samordning till slutenvården, rehabilitering eller andra vårdinstanser gjorde att dem fick vänta
länge på specialisthjälp. De var dock tacksamma för remitteringar till slutenvården som
bidrog till deras känsla av trygghet och säkerhet. Vårdmiljö beskrevs också ha betydelse för
känslan av trygghet, och dem uppskattade att inte behöva sitta på en hälsocentral med andra
människor med lång väntetid om de var infektionskänsliga.

Jag tycker att man får mera hjälp på sjukhus och när jag har varit in pga. mina cellgifter
och så där så blir man omhändertagen på en gång och man behöver aldrig sitta
och vänta i väntrummet med andra snoriga patienter utan man får ett rum där man får
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vara i fred så att man inte ska dra sig åt massa infektioner och grejer går du här på
hälsocentralen så får du sitta i väntrummet och väntar att det blir din tur och det vill
man inte gärna göra om man har jättelåga vita.

Diskussion
Resultatdiskussion
Syftet med denna intervjustudie var att beskriva upplevelser av möten med vårdpersonal på
hälsocentral hos patienter med långvarig sjukdom. Analysen resulterade i fyra kategorier; att
inte bli betrodd, att sakna stöd och information om vård och egenvård, att önska få vara
delaktig i sin egen vård, att känna tacksamhet över att få vård på rätt nivå.

Patienterna med långvarig sjukdom beskrev att de hade svårt att bli betrodda och att deras
hälsotillstånd inte togs på allvar. De kunde bli beskyllda för att vara hypokondriker,
inbillningssjuka eller att inte bli betrodda avseende symtom och smärtor. Detta gjorde att de
kände sig arga, hjälplösa, ledsna, bittra och att de fick minskad tillit till vården vilket
förvärrade deras tillstånd. Nygård, Malm, Wikby och Ahlström (2012) har visat liknande
resultat. Enligt Nygård et al. (2012) kan de faktum att patienten inte blir betrodd skapa ett
vårdlidande med konsekvensen att patientens tillstånd försämras. Vårdlidande kan uppstå om
patienten möts som en person utan som ett objekt. Detta kan leda till utebliven omvårdnad,
maktutövning, avsaknad av information, bristande kommunikation samt att patientens rätt till
inflytande över sin egen vård begränsas.

Resultatet i denna studie visar att positivt bemötande har stor betydelse liksom
relationen mellan patient och vårdpersonal på hälsocentral. Enligt en studie
Brown et al. (2015) har mötet med vårdpersonalen på hälsocentralen stor inverkan på
patienter med långvarig sjukdom upplevelse av hälsa och befinnande. Ett positivt bemötande
innehåller bekräftelse, respekt och värdighet vilket gör att patienterna känner sig styrkta och
tillfredsställda. Även i denna studies resultat framkommer att mötet på hälsocentralen kunde
vara positivt då främst med personal som kände igen dem som patienter. I studien Söderberg,
Olsson och Skär (2012) beskrivs den ideala vårdaren av patienter som: förstående, ärlig,
empatisk, tillmötesgående, engagerad och som någon ser människan bakom sjukdomen.
Vårdare ska förmedla trygghet och åtgärda problem inom verksamheten och gentemot
patienten på ett effektivt sätt. Samtal gällande patienter ska ske professionellt och planerat
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under kontrollerade former. Denna intervjustudies resultat visar att situationer med dåliga
patientmöten skulle kunna undvikas om vårdpersonal använde ett synsätt som KASAM. Det
betyder “känsla av sammanhang” och innefattar begreppen hanterbarhet, begriplighet och
meningsfullhet (Antonovsky, Cederblad, Elfstadius & Lundh, 2005). Detta kan innebära att
KASAM skulle kunna användas som ett alternativt förhållningssätt för att undvika stress i
samband med bristfällig kommunikation bland vårdare och patienter. För att uppnå hög
KASAM bör vårdpersonal erhålla ett salutogent förhållningssätt, uppmuntra patienter och
stärka deras egna resurser. Nygren Zotterman, Skär, Olsson och Söderberg (2015) visade att
vårdmöten där personalen var professionell och hade patienten i fokus var ett bra vårdmöte.
Att inte se patienten när kvalitén brustit beskrevs som mindre bra möten. Författarna till denna
studie menar att misslyckad vårdmöten kan förbättras genom samtal med kollegor vilket i sin
tur kan förbättra vårdkvaliteten.

I denna studies resultat framkom att telefontillgänglighet var ett problem när de ville komma i
kontakt med hälsocentralen. Informations-och kommunikationsteknik (IKT) är ett verktyg
som används inom vården i hög grad. IKT är till för att stödja kunskapsbaserad vård och
omsorg genom att underlätta tillgängligheten till vården och ett viktigt verktyg för att utveckla
patientsäkerheten och vårdkvaliteten (Wesström & Gustafsson, 2017). Problem med
telefontillgängligheten har lett till landstingen har infört tekniska telefonpassningssystem vid
hälsocentralerna samt en nationell sjukvårdsupplysning 1177 (Eklöf, 2016). I denna studie
framkom att patienter hade bland annat problem med inloggningar till datasystemet ”Mina
vårdkontakter” därför att de glömde bort inloggningsuppgifterna på grund av
minnesproblematik och inte hade någon som talade om för dem hur dem skulle göra. Detta
ledde till de inte använde sig av den nya tekniken. Vilket även bekräftas i studie av Kottorp,
Malinovsky, Fallhapour, Larsson-Lund och Nygård (2017) personer har tillgång till
vardagsteknologi men det är svårt att använda tekniken i vardagen.

I studie av Wahlberg, Cedersund och Wredling (2003) framkom att när patienter ringer till
sjukvården är anledningen framför allt att diskutera sjukdomar, symtom och till vilken instans
patienten ska vända sig till. I vår studie har det också framkommit att patienterna med
långvarig sjukdom inte tyckte att tillgängligheten på hälsocentralen var bra. Det framkom
även i vår studie att patienterna med långvarig sjukdom önskade enklare bokningssätt och nya
former på vårdmöten. De ogillade systemet med att bli uppringda när de vände sig till
hälsocentralen. De kunde få vänta en längre tid att få kontakt. Patienterna beskrev också att de
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fick uteblivna kontakter med primärvården när de verkligen var riktigt sjuka och behövde
hjälp. Inga lediga telefontider vilket gjorde att de fick söka hjälp inom slutenvården som
också var högt belastad. Och när de väl fick prata med sjuksköterskan ville de få snabb
rådgivning och guidning. Kaminsky, Röing, Björkman och Holmström (2017) studie visade
att patienter som kontaktar 1177 Vårdguiden på telefon vill få en chans att prata. De vill bli
lyssnade på, känna ömsesidig respekt och få deras behov undersökta.

Denna studies resultat visar att patienter med långvarig sjukdom ville känna sig inbjudna att
delta i samtal med vårdpersonalen. Det var betydelsefullt att de fick vara involverade i vården
och önskade dialog för att ställa frågor och få svar på sina funderingar. Enligt Longhurst
(2017) kan vårdpersonal som inte ger rätt information, guidning och feedback ge patienter en
känsla av ignorans och därmed orsaka onödig oro. Studien visade att patienterna med
långvarig sjukdom ofta fick träffa nya läkare och sjuksköterskor vilket ansågs vara
påfrestande och frustrerade. Patienterna ville komma till läkare och sjuksköterskor som de
hade mött tidigare. De behövde inte förklara hela sin sjukdomshistoria vid varje nytt besök
om vårdpersonalen var välinformerad om den. Om patienterna fick träffa sin fasta läkare
stärkte detta patienternas känsla av trygghet. Vår intervjustudies resultat visade att patienter
med långvarig sjukdom upplevde trygghet och känsla av empati i kontakten med den ”egna”
läkaren eller sjuksköterskan. Detta kan relateras till Longhurst (2017) studie som visar att en
etablerad kontakt med en specialiserad sjuksköterska är av betydelse för ett positivt vårdmöte.
Specialistsjuksköterskans viktigaste uppgift och egenskap var att finnas lättillgänglig, ta sig
tid och lyssna utan att ha bråttom, vara en stödjande länk mellan patienten och läkaren, se
patienten som en person samt att även visa intresse för patienten. Dessa egenskaper beskrivs
även i denna intervjustudies resultat som viktiga och ger en positiv upplevelse i kontakten
med vårdpersonalen. Kontinuitet och uppföljningar avseende patientens hälsotillstånd var
betydelsefullt.

Resultatet i studien visade att patienter med långvarig sjukdom ville ha behandling på
avancerad nivå men det var svårt att få remiss till specialistvård när det krävdes. I intervjuerna
framkom att patienternas önskemål var att träffa kompetent vårdpersonal som de upplevde var
något positivt och det gav dem styrka och självkänsla att kunna komma vidare.
Patienterna i denna studie ville vara delaktiga sin egenvård och få regelbunden information
om vårdplaner, provresultat och medicinering så att de lättare kunde återhämta sig från olika
behandlingar vilket även framkommer i studie av Nygren Zotterman et al. (2015). Vikten av
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att skapa delaktighet har visats sig i studierna av Edwall et al. (2008) och Sprague et al.
(2006) som menade att om patienten var delaktig i sin egenvård genererade det
självständighet.

Studiens resultat visade att patienter med långvarig sjukdom önskade få tillgång till guidning
och hälsosamtal från kvalificerad vårdpersonal på grund av att deras hälsotillstånd var
komplicerade och krävande (Buerhaus, DesRoches, Dittus & Donelan, 2015). I
sjuksköterskans ansvarsområde ingår att utföra, följa upp och individanpassa behandling av
patienten. I och med detta ansvar följer ett kompetenskrav och inte minst ett etiskt krav att
främja hälsa och lindra lidande. För patienter med långvariga sjukdomar bör vårdvetenskapen
vara i fokus och den medicinska i bakgrunden (Dahlberg och Segesten 2010). Det
framkommer i resultatet att patienter önskar sig vårdare som har gott bemötande om den
medicinska vården i specifika sjukdomstillstånd. Att vårda patienter med komplicerade och
krävande sjukdomar kräver en förståelse för sjukdomen de bär med sig. Det handlar om att
vårdaren ska ha kunskap om vad det innebär att leva med långvarig sjukdom, en kunskap som
leder till att patientens upplevelse bekräftas. Det visade sig att patienters upplevelse av sig
själv är relativt till vårdarens bemötande. Ett gott bemötande kan hjälpa patienten att uppleva
sig som en hel människa.

I resultatet av intervjuerna framkom att patienterna med långvarig sjukdom ofta kunde känna
sig ensamma med sin sjukdom. De saknade stödjande gruppverksamhet. De ville gärna ha
stöd från vårdpersonalen på hälsocentralen för att träffa andra personer med liknande sjukdom
för att byta erfarenheter med varandra. En studie Vissenberg et al. (2017) visade att stöd från
andra människor som lever med långvarig sjukdom kunde vara till att hjälpa för att bemästra
sjukdomen. Genom samtal med andra människor med liknande problem kan man finna
strategier och inspiration som främjar egenvård. Sociala nätverk kan öka medvetenheten och
följsamheten till egenvård (Williams, Walker, Smalls, Hill & Egede, 2016). Att få stöd från
andra människor och bekräftelse är av betydelse för att upprätthålla en förändrad livsstil (Rise
et al., 2013).

Metoddiskussion
Valet av en kvalitativ metod styrdes av syftet att beskriva patienter med långvarig sjukdom
erfarenheter av mötet med vårdpersonal på hälsocentral. När vi väljer kvalitativ metod är
enligt Polit och Beck (2012) samt Kvale och Brinkmann (2009) det den mest lämpliga
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ansatsen vid intervjustudier. Detta för att forskaren strävar efter att beskriva och få en mer
djupgående förståelse för en eller flera personers unika upplevelser kring sin livsvärld, i vilket
fenomen som uppstår bekräftas och tas tillvara på under processen. Vid bedömning av den
vetenskapliga kvaliteten har följande kriterier för trovärdighet använts; tillförlitlighet,
pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Morse, Barrett, Mayan, Olson & Spiers,
2002). Patienterna har levt med sin sjukdom under lång tid och därför är berättelsen rik, djup
och gav tillräcklig variation för att förstå patienters upplevelse. Sanna berättelser förutsätter
att den intervjuade är medveten om sina levda upplevelser (Whittemore, K.Chase & Mandle,
2001). Vår förförståelse som sjuksköterska/distriktssköterska på hälsocentral är betydelsefullt
för att greppa väsentlig mening i texten som analyserades, men vi var försiktig att inte låta
detta styra tolkning. För att få ett bra och ett trovärdigt resultat användes en metod som
objektivt speglade deltagarnas värderingar (jfr Graneheim & Lundman, 2004).

Vi deltog i samtliga intervjuer och turades om att leda samtalet. Genom att vi båda var lika
insatta i intervjumaterialet underlättade det analysprocessen som skedde initialt på varsitt håll
och sedan gemensamt. Data speglade en föreställning om personers perspektiv på tillvaron (jfr
Patel & Davidsson 2003). Den använda intervjumetoden är personlig och spontan vilket kan
innebära att intervjupersoner känner att de utlämnar personliga uppgifter vilket kan verka
hämmande och begränsande. I denna studie kan det hända att patienterna med långvarig
sjukdom valde att utelämna en del jobbiga känslor för att skydda sig själv vilket kan ha
påverkat data. Intervjustudier är också förenat med svårigheter i att exakt minnas tankar och
känslor bakåt i tiden vilket ytterligare kan ses som en svaghet i denna studie (jfr Jones, 2000).

Att deltagarna både var män och kvinnor med olika diagnoser med långvarig sjukdom kan ha
bidragit till fler variationer av upplevelser och erfarenheter. Lundman och Hällgren
Graneheim (2012) beskriver att valet av deltagare har betydelse för resultatets giltighet då
kvalitativ innehållsanalys belyser variationer. De menar att det är viktigt att inkludera både
män och kvinnor i olika åldrar för att samla in olika skiftande erfarenheter. En svaghet i denna
studie kan vara att vi hade för fåtal intervjuer och att några av deltagarna hade svårt att
prata på grund av sjukdomen samt att några pratade för mycket och snabbt. Vi bedömde dock
att data är innehållsrikt och variationsrikt, varför dem bedömdes som tillräckliga.

Författarna till denna studie har tillsammans läst intervjuerna och noggrant skrivit ner
textenheterna vilket kan ha ökat tillförlitligheten i studien enligt Lundman och Hällgren
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Graneheim (2012). Analysarbetet har genomförts som en process vilket inte innebär en linjär
process från början till slut utan snarare en process med en rörelse fram och tillbaka mellan de
olika analysstegen. Under hela analysen har vi diskuterat med varandra och med andra vid
seminarier för att säkerställa ett tillförlitligt resultat. Enligt Graneheim och Lundman (2004)
kan det vara svårt att välja ut de meningsbärande enheterna; då för stora enheter riskerar att
innehålla mer än en företeelse, och för små enheter riskerar att materialet fragmenteras. Även
om vi varit noggrann i processen finns det en risk att vi missat nyanser eller information i
data. Tillförlitligheten i denna kvalitativa studie av datainsamlingen har gjorts på ett
systematiskt och adekvat sätt. Överförbarheten innebär i sin tur att studiens resultat kan
överföras på liknande situationer genom att läsaren kan följa forskarens tillvägagångssätt och
därigenom göra en liknande studie.

Konklusion
Syftet med denna studie var att beskriva patienter med långvarig sjukdom upplevelse av
möten med vårdpersonal på hälsocentral. Det framkom i resultatet att det var svårt för
patienterna att bli betrodd av läkare på hälsocentral när det sökte vård. Känslor som att vara
arg och ledsen beskrevs av patienterna när inte läkare tog dem på allvar angående deras
beskrivning av sjukdom och hälsa. Patienterna ville bli bemötta respektfullt och med en
holistisk människosyn. Det var mycket viktigt att läkare hade god kännedom om dem som
patient vilket stärkte deras känsla av trygghet. Tillgängligheten på hälsocentralen upplevdes
frustrerade, irriterande och försämrad. De som använde sig av vårdkontakt via internet
beskrev svårigheter med koder och lösenord eftersom ingen hinner eller kan berätta om hur
det ska göras. Utifrån resultatet av denna studie framkommer att patienterna saknade stöd och
information om vård och egenvård för att bli trygga i sin patientroll. Patienterna önskade få
komma till specialistvård för ett bättre omhändertagande och omvårdnad. De satte stort värde
i detta eftersom de påverkades stort av sjukdomen och har ett stort vårdbehov. De menade att
ha en avancerad sjukdom krävde avancerad hjälp.

Ny forskning om bemötandet och kontinuitet mellan hälsocentraler och långvarigt sjuka
patienter skulle kunna ge ökad kunskap om vilka hälsoinsatser som är av betydelse för
patienter med långvarig sjukdom. Det är viktigt, betydelsefullt och omfattande att
implementera egenvårdsprogram för patienter med olika långvariga sjukdomar för patientens
livskvalité så att de kan bli tryggare i sin patientroll. Vården och behandlingen bör så långt det
är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patient med långvarig sjukdom
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behöver stöd om sjukdomen, vilka behandlingsalternativ det finns och vetenskaplig
evidens för att kunna medverka i beslut om sin egen hälsa och vård på hälsocentralen.
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Bilaga 1
Frågeguide
Nyckelfrågor:
* Berätta om hur du upplever du dina besök på din Hälsocentral?
* Beskriv hur du upplever tillgängligheten i din Hälsocentral?
* Kan du berätta om bemötandet på ditt senaste besök på din hälsocentral?
* Kan du berätta om vilka stöd du har kring din kroniska sjukdom på Hälsocentralen?
* Kan du beskriva dina erfarenheter du av stöd kring hälsa och livsstil på din Hälsocentral?
* Vill du beskriva på vilket sätt du anser dig vara delaktig i din vård?
* Berätta om hur du följs upp på din sjukdom på Hälsocentralen?
* Berätta om din situation just nu vad avser din sjukdom?
Följdfrågor:
Berätta vidare...
Hur menar du då...
Vad betyder det att...
Hur uppfattade situationen själv just då..
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