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Patientupplevelser av allmänpsykiatrisk akutvård samt av 

samarbetet mellan slutenvård, öppenvård och kommun 

 

SAMMANFATTNING 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen och den nationella vårdgarantin ska alla individer med 

psykisk sjukdom ha rätt till en god vård som är kunskapsbaserad samt till rehabilitering där 

och när de behöver den. De ska även ha möjlighet att välja och ha inflytande över vem som 

utför vården samt utformningen av dessa insatser. Syftet med detta arbete är att undersöka 

patienters upplevelser av allmänpsykiatrisk vård samt av samarbetet mellan öppenvård, 

slutenvård och kommun. Denna studie är en deskriptiv tvärsnittsstudie, utförd med kvantitativ 

och kvalitativ metod. Studien utförs i samarbete med Akademiska Sjukhuset och är en del av 

ett större kvalitetsförbättrings-projekt. Deltagarna var de patienter som kom i kontakt med den 

allmänpsykiatrisk akutvården under en sex-veckorsperiod. Datainsamlingsmetoden bestod av 

en enkät som delades ut till patienterna vid hemgång från olika enheter. Enkäten utformades 

av projektets huvudansvariga i samarbete med avdelningschefer, verksamhetschef samt 

författarna. Resultatet visar att den psykiatriska vården kan förbättras i alla de områden som 

denna studie har belyst där; bemötande, information, delaktighet och personalens 

tillgänglighet ingår. Det inte bara förbättringar mellan patienter och vårdpersonalen som 

behöver göras, utan även förbättringar mellan och inom olika yrkeskategorier i den 

psykiatriska vården. 

 

Nyckelord: Patienters upplevelser, psykiatri, akutvård, enkät, samarbete 
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Patient's experiences of general psychiatric emergency care 

and the collaboration between inpatient care, outpatient care 

and the municipality 

 

ABSTRACT 

 

According to the health care law and the national care guarantee, all individuals with mental 

illness have the right to good health care that is knowledge based as well as to rehabilitation 

where and when they need it. They also should be able to choose and have control over who is 

performing the care, including the design of these efforts. The purpose of this study is to 

investigate patients' experiences of general psychiatric emergency care and the cooperation 

between outpatient care, inpatient care and the municipality. This study is a descriptive cross-

sectional study, conducted with a quantitative and qualitative method. The study is performed 

in collaboration with Akademiska Sjukhuset and is part of a larger quality improvement 

project. The participants in the study are patients who got in contact with the general 

psychiatric emergency care during a 6 weeks period. Data collection method consists of a 

questionnaire that was distributed to patients at discharge from different units. The 

questionnaire was designed by the project's principals, in collaboration with department 

managers, operations manager and the authors. The results show that the psychiatric care can 

be improved in all the areas this study has highlighted, where; encounter, information, 

participation and staff availability are included. The improvements, which need to be done, 

are not only between patients and health professionals, but also improvements between and 

within different professions in the mental health services. 

 

Keywords: Patient’s experiences, psychiatry, emergency care, survey, collaboration 
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INTRODUKTION 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763), 2 §, framgår att hälso- och sjukvårdens 

mål är en god hälsa och vård på lika villkor för alla (SFS 1982:763, 2 §). Ytterligare krav är 

att vården ska vara lättillgänglig samt att den ska vara av god kvalitet och tillgodose 

patientens behov av trygghet. Viktigt är också att vården tillgodoser patientens behov av 

kontinuitet och säkerhet (SFS 1982:763, 2a §). Patienterna har rätt till att få individuellt 

anpassad information om sitt hälsotillstånd (SFS 1982:763, 2b §). Vid behov ska också 

närstående till patienten ges möjlighet att delta i omvårdnaden av patienten, om det är 

lämpligt och patienten inte motsätter sig det (SFS 1982:763, 3f §). För att kunna tillämpa god 

omvårdnad är det viktigt att tillgodose specifika och basala behov för patienten, som konkreta 

åtgärder för att stärka patientens psykiska välbefinnande (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Utvecklingen av den psykiatriska vården 

Sedan 1980-talet har det psykiska välbefinnandet hos den svenska befolkningen minskat. En 

rad undersökningar vid den tiden visade att mentalsjukhusen framkallade sjukdomar och 

symtom som sjukvården egentligen hade till syfte att motverka. Efter många misslyckade 

försök med öppenvårdsmottagningar som inte klarade av att leva upp till förväntningarna 

lades förslaget till psykiatrireformen fram. Alla politiska partier och folket var överens om 

detta förslag, som även stöddes av flertalet psykiatri- och handikappföreningar. 

Psykiatrireformen var i hög grad efterlängtad av både de psykiskt sjuka och deras närstående. 

Genom psykiatrireformen skulle de långvarigt psykiskt sjuka individernas delaktighet och 

livskvalitet i samhället öka. Kommunernas ansvar över dessa personer skulle också öka 

genom psykiatrireformen och målet var att de skulle erhålla bättre rehabilitering och 

meningsfulla sysselsättningar. Psykiatrireformen skulle på så sätt vara ett steg på vägen till ett 

mer jämlikt samhälle (Sveriges Riksdag, 2000). 

 

För att förbättra vården och stödet till människor med psykisk ohälsa har Socialstyrelsen 

specificerat fyra områden som är särskilt viktiga (Socialstyrelsen, u.å.); 

De anger att följande behövs: 

 En klar gränsdragning mellan statens, kommunens och landstingets ansvar 

 En ökad användning av evidensbaserade och utvärderade metoder 

 Ett ökat inflytande för patienter, brukare och närstående 
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 Bra metoder för uppföljning och utvärdering 

 

Socialstyrelsen anser också att de som arbetar med psykisk hälsa på olika sätt måste 

samarbeta för att på bästa sätt kunna hjälpa den utsatte (Socialstyrelsen, u.å.). 

 

Regeringen har också under de senaste åren genomfört stora satsningar för att förbättra vården 

för de psykiskt sjuka, varav satsningar på kompetens och evidens samt stöd för långsiktigt 

kvalitets- och utvecklingsarbete är två av de högst prioriterade delområdena. Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och den nationella vårdgarantin ska både barn, vuxna och 

äldre med psykisk sjukdom ha rätt till en god vård som är kunskapsbaserad samt till 

rehabilitering där och när de behöver den. De ska också ha möjlighet att välja och ha 

inflytande över vem som utför vården samt utformningen av dessa insatser 

(Socialdepartementet, 2008). 

 

Psykiatridivisionen i Uppsala 

I Uppsala finns Akademiska Sjukhuset där psykiatridivisionen har ansvar för den psykiatriska 

verksamheten. För en effektiv vårdkedja bedrivs verksamheten i en sammanhållen 

organisation för öppen- och slutenvård. Psykiatridivisionens grundprinciper för öppenvården 

är att den ska utgöra basen för det psykiatriska arbetet medan slutenvården ska vara 

subspecialiserad för att komplettera vården med möjlighet för fördjupad utredning, diagnostik 

och behandling. Psykiatridivisionens verksamhetsområden är: allmänpsykiatri, psykos- och 

rättspsykiatrisk vård, äldrepsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, beroende- och 

neuropsykiatri, centrum för miljörelaterad ohälsa och stress - CEOS samt arbets- och 

miljömedicin. Vid Psykiatridivisionen bedrivs forskning och utveckling för att nya 

behandlingsmetoder ska kunna införas i verksamheten (Akademiska Sjukhuset, 2010).  

 

Verksamhetsområdet Allmänpsykiatri är det största verksamhetsområdet inom 

psykiatridivisionen. Där samverkar yrkeskategorierna sjuksköterskor, skötare, läkare, 

kuratorer, avdelningschefer och sekreterare i vården av patienterna. På de två avdelningarna 

som finns blir varje patient tilldelad en kontaktperson som är antingen skötare eller 

sjuksköterska som, förutom det vanliga omvårdnadsarbetet, ska upprätthålla eller knyta 

kontakter med bland annat öppenvård, kommun och anhöriga (Akademiska Sjukhuset, 2010). 

Med omvårdnadsarbete och omvårdnad syftas det i detta arbete på de handlingar 
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sjuksköterska och skötare, inom omsorg och vård, utför, för och tillsammans med en individ i 

syfte att uppnå eller upprätthålla livskvalitet och optimal hälsa (Nationalencyklopedin, 2010). 

  

Tvångsvård 

Inom psykiatrin är det vanligt att patienter vårdas utan deras samtycke. Nästan hälften av 

platserna inom psykiatrins slutenvård upptas av patienter som tvångsvårdas (Socialstyrelsen, 

2008). Tvångsvård ska enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård [LPT] (SFS 1991:1128), 2 §,  

syfta till att sätta patienten i stånd att medverka frivilligt till den vård som är nödvändig och ta 

emot det stöd hon eller han behöver (SFS 1991:1128, 2 §). Denna åtgärd om frihetsberövande 

och tvångsomhändertagande får endast utföras om patienten i fråga inte är i stånd att själv ge 

samtycke till vård. Patienten måste lida av en allvarlig psykisk störning och vara i behov av 

vård som inte kan ges på annat sätt än genom psykiatrisk slutenvård (SFS 1991:1128, 3 §). 

Tvångsomhändertagandet ska dock ske så skonsamt som möjligt och med största möjliga 

hänsyn tagen till patienten (SFS 1991:1128, 2a §).  

 

Tvångsvård kan dock påverka vården negativt då patienterna som tvångsvårdas kan känna att 

de inte har någonting att säga till om och att deras rättigheter är tagna ifrån dem. Detta 

upplevs ofta väldigt frustrerande (Katsakou & Priebe, 2007). En upplevelse av att blivit 

fråntagen sin frihet genom inskränkt autonomi uttrycks av vissa patienter enligt Johansson 

och Lundman (2002) och de känner att de inte har någon möjlighet till att vara delaktiga i den 

vård som ges. Kränkningen av patientens integritet betyder att det finns en brist av respekt 

från andra och en känsla av minskad mänsklig värdighet. Tvångsvård upplevs ofta som något 

patienten inte har någon del i eftersom ingen bryr sig om att berätta för patienten om vad som 

sker (Johansson & Lundman, 2002). Det är även viktigt att informera patienterna om deras 

rättigheter och om de aktuella lagarna som gäller, då det ökar patienternas medvetenhet 

(Johnsen, Øysæd, Børnes, Moe & Haavik, 2007). Det är dock inte bara negativa upplevelser 

patienterna känner när de har blivit tvångsomhändertagna. När de har personal som 

respekterar och bryr sig om dem kan det upplevas som att de erbjuds möjligheter. Trots att de 

har blivit tvångsomhändertagna kan de ges möjligheten att involveras i sin egen vård och 

känna sig deltagande. Det kan även upplevas som någonting positivt att inte få vara 

involverad i sin egen vård eller behöva vara delaktig. Det kan ses som en befrielse från plikter 

och ansvar när patienten inte mår bra (Johansson & Lundman, 2002). 

 



 

9 

Bemötande 

Det är viktigt för patienter inom psykiatrisk vård att de känner sig förstådda och att personalen 

är kompetent och engagerad för att patienterna ska kunna uppleva ett gott bemötande 

(Schröder, Ahlström & Wilde Larsson, 2006). Det patienterna anser är mest relevant är att 

personalen lyssnar på dem och tar hänsyn till deras synpunkter. Att omvårdnaden skräddarsys 

efter den enskilde patientens behov är också väldigt viktigt (Ruggeri et al., 2003). Ett annat 

viktigt behov som bör tillgodoses vid vård av patienter är att relationen mellan personal och 

patienten ska vara god. Relationen mellan personal och patient har en avgörande roll för 

patienternas attityd och inställning till både farmakologisk och icke-farmakologisk behandling 

(Day et al., 2005). 

 

Information 

För att patienten ska kunna lita på vårdpersonalen är det viktigt att tillgodose patientens behov 

av information. Informationen bör anpassas individuellt till varje patient och varje tillfälle för 

att den ska nå fram så bra som möjligt. Det är även viktigt med information för att motivera 

patienten till att genomföra den behandling patienten behöver (Haglund, von Essen, von 

Knorring & Sidenvall, 2004). Information om patientens tillstånd och behandling är en av de 

viktigaste komponenterna för att tillfredsställa patientens behov (Grinshpoon et al., 2008). 

Enligt Channa och Siddiqi (2008) ger det patienterna stor lättnad om personalen informerar 

om sjukdomstillståndet, orsaker och symtom till den sjukdom de lider av samt hur lång tid 

sjukdomen varar, men att personalen tar de slutgiltiga besluten om behandlingsplanen. Det är 

även angeläget med god kommunikation och information för att patienterna bland annat ska 

förstå syftet med tvångsåtgärder och vikten av samtycke (Veltkamp, Nijman, Stolker, Frigge, 

Dries & Bowers, 2008).  

 

Delaktighet 

Delaktighet är en viktig komponent för att patienten ska känna sig tillfredsställd i den 

psykiatriska vården. Delaktighet innebär att få delta i planeringen av sin omvårdnad och även 

få tillräcklig kunskap och information om sitt sjukdomstillstånd. Detta för att lättare kunna 

hantera sin sjukdom och även känna igen symtomen (Johansson & Eklund, 2003; Koivisto, 

Janhonen & Väisänen, 2004; Schröder et al., 2006). Att känna att ens upplevelser tas hänsyn 

till, i de beslut som tas, är ett krav för god vård enligt många patienter (Katsakou et al., 2007). 

Om det är möjligt är det viktigt att diskutera val av olika omvårdnadsåtgärder med patienterna 
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för att reducera negativa upplevelser. De flesta patienterna uttrycker uppskattning över att bli 

tillfrågade om sina upplevelser (Veltkamp et al., 2008). De områden av delaktighet 

patienterna upplever som viktigast är att de får utöva sin autonomi, det vill säga känslan av att 

de får bestämma över sig själva (Katsakou et al., 2007). Dock tillämpas inte detta alltid av all 

vårdpersonal. Därför är det viktigt att vårdpersonalen tränar sina färdigheter i att involvera 

patienterna, så att de får vara delaktiga i behandlingsbesluten (Goss, Moretti, Mazzi, Del 

Piccolo, Rimondini & Zimmermann, 2008). Detta eftersom att patienterna upplever en 

negativ känsla av att inte bli respekterade när personalen pratar över huvudet på dem och 

beslut tas utan att de får vara med (Perseius, Ekdahl, Åsberg & Samulesson, 2005). Att inte få 

möjlighet att delta i besluten i den mån som de själva skulle vilja leder i många fall till 

negativa attityder och ovilja till att samarbeta i den medicinska behandlingen. Det är därför 

viktigt att möta missnöjda patienter i den utsträckning som det är möjligt och se till att de får 

medverka i sin egen psykiatriska vård (Hamann, Cohen, Leucht, Busch & Kissling, 2006).  

 

Tillgänglighet 

 För att kunna skapa en god vårdrelation mellan patient och vårdare krävs att patienten 

upplever att vårdaren är tillgänglig och har möjlighet att ta sig tid till att prata med patienten. 

Det är en viktig grundkomponent för att patienten ska kunna utveckla tillit till personalen och 

därmed upprätthålla en relation som är viktig för patientens tillfrisknande (Langley & 

Klopper, 2005). 

 

Närstående 

Det är viktigt att vara lyhörd samt att möta både patient och närstående med respekt. Att även 

ge information och undervisning om omvårdnaden till både patient och närstående är viktigt 

för att de ska känna sig delaktiga (Socialstyrelsen, 2005). Patienter tycker att närståendes 

delaktighet i vården är en av de viktigaste dimensionerna när de ska utvärdera hur 

tillfredsställda de är med vården. De allra flesta patienterna vill gärna dela den information de 

får med sina närstående (Ruggeri et al., 2003). De upplever att få prata av sig med en 

närstående är mycket bra hjälp för att de ska må bättre. Dock uttrycker många patienter att om 

de har en kontakt inom psykiatrin är närstående mindre ofta sedda som bäst hjälp (Dahlberg, 

Waern & Runeson, 2008). För patienter inom tvångsvård är relationen till närstående viktig 

och den kan hjälpa dem att överkomma sina problem (Katsakou et al., 2007). 
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Kontinuitet och samarbete mellan slutenvård, öppenvård och kommunen 

I omvårdnadsarbetet är även kontinuitet viktigt för den psykiskt sjuke patienten. Att under 

vårdtiden ha samma vårdare upplevs som värdefullt då det kan minska eventuella 

missförstånd. Dessutom kan det upplevas som stressande för patienterna att behöva berätta 

samma sak flera gånger för olika vårdare. Att vården känns lättillgänglig och att kunna känna 

tryggheten att ej behöva vänta en lång period för att få hjälp uttrycks vara viktigt (Schröder et 

al., 2006). Att ha en god relation och tillit till personalen kan hjälpa patienterna att tillfriskna 

från sin sjukdom. Personalen kan till exempel stödja patienterna i deras beslut för att stärka 

relationen då kontinuitet och en god relation mellan personal och patient leder till ett bättre 

samarbete samt bättre medicinsk behandling. Detta är även associerat med färre symtom av 

sjukdomen, vilket i sin tur kan leda till bättre livskvalitet och tillfrisknande av sjukdomen 

(Green et al., 2008). Dock kan det vara svårt att  upprätthålla kontinuitet i omvårdnaden, när 

patienterna remitteras mellan olika enheter om samarbetet dem emellan inte fungerar 

(Cavalcanti, Dahl, Carvalho & Valencia, 2009).  

 

Kontinuiteten kan även brytas av patienten själv om han eller hon upplever att vården inte 

motsvarar förväntningarna. Detta kan göra att patienten avstår från behandling även om de 

egentligen vet att de behöver den (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). För personalen 

inom primärvården är det av vikt med ett samarbete med specialiserad personal såsom 

psykiatriker för att de ska uppleva att de kan tillgodose patienterna en god vård (Youneset al., 

2005). Dock kan mottagandet av den individuella vården och förhållandet till personalen hos 

vissa patienter uppfattas som viktigare än den organisation där vården har tillämpats 

(Bjørngaard, Ruud, Garratt & Hatling, 2007). 

 

Projekt akutvård 

Vid verksamhetsområdet allmänpsykiatrins akutvård, på Akademiska Sjukhuset, finns enheter 

som ingår i ett projekt för en kvalitetsutveckling av vården och detta arbete är en del av 

utvecklingsprojektet. Projektet leds främst av två psykologer vid sjukhuset och dessa två 

benämns i uppsatsen som de huvudansvariga. De enheter som är relevanta i detta projekt är 

psykiatrisk akutmottagning med psykiatrisk observationsavdelning, två slutenvårds-

avdelningar samt mobila teamet, bestående av vårdpersonal som utför hembesök som ett 

alternativ till besök på akutmottagningen när det har bedömts vara nödvändigt. Benämningen 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
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allmänpsykiatrisk akutvård syftar i fortsättningen till alla dessa enheter. Vid enheterna vårdas 

bland annat patienter med ångestsyndrom, depressioner, bipolär sjukdom samt 

självskadebeteende (Akademiska Sjukhuset, 2009). Utvecklingsprojektet syftar till att 

förbättra förutsättningarna för god och effektiv vård. Författarna har därför undersökt 

patienternas upplevelser av vården utifrån bemötande, information, delaktighet, tillgänglighet, 

samarbetet mellan öppenvård, slutenvård och kommun samt närståendes medverkan i vården. 

Den del av projektet som är aktuellt i detta arbete är en enkätstudie som genomförts vid de 

enheter som är relevanta för projektet. Enkätstudien riktades till de patienter som blev 

utskrivna från eller kom i kontakt med dessa enheter under studiens genomförande. 

 

Problemformulering 

Eftersom kvaliteten på vården är så viktig och eftersom psykiatriska patienter upplever att det 

är väldigt viktigt att känna sig delaktiga i vården och att personalen har ett gott bemötande 

och kan ta sig tid till samtal är det relevant att undersöka patienters upplevelser för att kunna 

utveckla vården till det bättre för patienten. På Akademiska Sjukhuset finns förutsättningarna 

för en god vård då det arbetas mycket med forskning och evidens och satsningar görs för att 

förbättra vården. Därmed görs denna studie för att kunna förbättra vården på de enheter som 

är aktuella. 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka patienters upplevelser av allmänpsykiatrisk akutvård 

samt av samarbetet mellan öppenvård, slutenvård och kommun. 

 

Frågeställning 

 Vilka upplevelser har patienter inom allmänpsykiatrin av den allmänpsykiatriska 

akutvården? 

 Vilka upplevelser har patienter vid allmänpsykiatrins akutvård av samarbetet mellan 

allmänpsykiatrisk akutvård och öppenvård samt kommun? 

 

METOD 

Design 

Denna studie är en deskriptiv tvärsnittsstudie utförd med kvantitativ och kvalitativ metod 

(Polit & Beck, 2007). Den utförs i samarbete med Akademiska Sjukhuset och är en del av ett 
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större kvalitetsförbättringsprojekt. 

 

Urval 

Deltagarna i studien är de patienter som kommer i kontakt med den allmänpsykiatriska 

akutvården vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala under 6 veckor med start i februari månad, 

2010. De aktuella enheterna är slutenvårdsavdelningarna 123 och 124, psykiatrisk 

akutmottagning, psykiatrisk observationsavdelning (PoA) och mobilt team. 

 

På slutenvårdsavdelningarna 123 och 124 vårdas bland annat patienter med ångest, depression 

och självskadebeteende (Akademiska Sjukhuset, 2010). Där finns det 15 platser vardera, och 

patienter över 18 år vårdas. Antalet in- och utskrivningar varierar, men i snitt skrivs 2-3 

patienter ut varje vecka (Personal på avdelningarna, personlig kommunikation, 22 februari, 

2010). 

  

På akutmottagningen erbjuds specialiserad psykiatrisk vård till individer över 18 år, som inte 

husläkarorganisationen kan sörja för. Mottagningen besöks av omkring 15 patienter om 

dagen. På PoA finns 10 platser där patienterna vistas i snitt 1-3 dygn (E. van der Meiden, 

personlig kommunikation, 22 februari, 2010). Mobila teamet gör i snitt 3-4 besök om dagen 

hos personer över 18 år med psykiska funktionshinder (Personal, mobila teamet, personlig 

kommunikation, 12 mars, 2010). 

 

Antalet patienter som kom i kontakt med dessa enheter under februari månad, 2010, 

beräknades till 250 och 67 enkäter delades ut. Det låga antalet enkäter som delades ut beror 

bland annat på svårigheter att involvera all personal samt att det ibland varit olägligt att dela 

ut enkäter till patienterna beroende på deras tillstånd. Bortfallet beskrivs mer under 

metoddiskussion. Det externa bortfallet har räknats ut till 34 % (22 enkäter) då endast 44 

enkäter besvarades. Inklusionskriterium var frivilligt deltagande. 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden bestod av en skriftlig enkät som delades ut till patienterna i samband 

med utskrivning eller avslutat besök. Enkäten utformades av projektets huvudansvariga i 

samarbete med avdelningschefer, verksamhetschef samt författarna (bilaga 1). Frågorna 

utformades, utifrån viktiga områden som var relevanta för undersökningen, med hjälp av 
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personal som tidigare utfört enkätstudier för att undersöka patienternas upplevelser av vården. 

Enkäten inleds med tre bakgrundsfrågor där deltagaren fyller i kön, åldersgrupp och vilken 

typ av enhet som patienten vårdats av. Därefter följer nio påståenden med fyra svarsalternativ 

av Likert-typ samt med plats för kommentarer och förbättringsförslag (Ejlertsson, 2005). Fyra 

svarsalternativ valdes istället för fem för att undvika ett neutralt svar, och istället låta 

deltagarna ta ställning för om påståendet stämde mer eller mindre bra och därefter skriva 

kommentar/förbättringsförslag. 

 

Enkäten testades före studiens början i en liten pilotundersökning för att undersöka om 

frågorna var formulerade på ett sätt så att patienterna förstår. Pilotundersökningen 

genomfördes på de aktuella avdelningarna veckan före studiens början och enkäterna gavs då 

till ett fåtal patienter. De fick möjlighet att kommentera på frågornas utformning i enkäten 

samt läsbarheten av informationsbrevet direkt till författarna och projektets huvudansvariga. 

Inga ändringar behövde göras i enkäten efter pilotundersökningen då alla tillfrågade patienter 

tycktes nöjda med enkätens utformning och frågornas tydlighet. 

 

Tillvägagångssätt 

Projektets huvudansvariga samt författarna informerade vårdpersonalen vid alla aktuella 

enheter om studiens syfte och tillvägagångssätt för datainsamling. Vårdpersonalen fick också 

möjlighet att ge synpunkter på enkäten en vecka innan studiens början. De informerades 

också muntligt av huvudmännen och författarna om att ge patienterna enkäten i samband med 

utskrivning/hemgång eller avslutat besök. De blev också ombedda att ge patienterna muntlig 

information om att deltagandet var frivilligt och att enkäten skulle bevaras anonymt. 

Patienterna fick även skriftlig information av vårdpersonalen om enkäten i samband med att 

de fick den (bilaga 2). På det skriftliga informationsbladet fanns även möjlighet att fylla i sina 

kontaktuppgifter vid intresse av att delta i en intervju inom samma projekt. För att påminna 

personalen om att enkäten skulle delas ut trycktes informationslappar som sattes upp i deras 

personalrum. En lapp till patienterna om att en enkätstudie pågår på avdelningen sattes också 

upp. Respektive avdelningschef fick också ett informationsbrev utformat av huvudmännen 

som de i sin tur skickade till sina medarbetare via  e-post. 

 

Vid enkätstudiens start installerades fyra brevlådor vid respektive avdelning. Dessa förseddes 

med lås författarna hade nycklarna till och var därmed de enda som hade tillgång till 
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innehållet i brevlådorna. Enkäterna fick patienterna själva lägga i dessa brevlådor. Enkäter 

som delades ut av mobila teamet skickas in av patienten via frankerade kuvert adresserade till 

författarnas handledare. 

 

Författarna kontrollerade kontinuerligt att enkäterna delades ut genom att besöka enheterna 

och ringa till dem ett par gånger i veckan. Insamlingen av enkäterna samt uppföljning av 

svarsfrekvensen gjordes av författarna en gång i veckan. Eftersom svarsfrekvensen var lägre 

än väntat under den utsatta tiden, en månad, för studiens utförande förlängdes studien i två 

veckor i förhoppning om att utöka resultatet. 

 

Databearbetning och analys 

Svar från enkätens slutna frågor analyserades med hjälp av statistikprogrammet PASW 

Statistics 18. För att kunna tolka och organisera data gjordes en deskriptiv kvantitativ analys 

(Eliasson, 2006). Kvantitativa data presenteras i tabeller. Tabeller finns för varje fråga av 

Likert-typ som ställdes i enkäten. 

 

Kommentarer sammanställdes manuellt genom innehållsanalys i olika steg. Kommentarer till 

varje fråga analyserades för sig. Först identifierades de meningsbärande enheterna från 

insamlade kommentarerna som svarade på studiens syfte och frågeställning. De 

meningsbärande enheterna kondenserades sedan för att korta ned texten utan att innebörden 

skulle förloras. Olika koder söktes i dessa kondenserade enheter som förklarade innehållet i 

de kondenserade enheterna mycket kortfattat. De koder som stämde överens med varandra 

bildade gemensamma underkategorier och även kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). 

Se exempel på analysen nedan i tabell 1. 

Tabell 1. Innehållsanalys efter modifierad tabell av Graneheim och Lundman (2004). 

Enkät nr: Meningsenheter: Kondenserande 

meningar: 

Kod: Subkategorier

: 

Kategorier: 

1. Bra bemötande av 

somliga men inte av 

all inom personalen 

samt XXX. 

 

Bra bemötande,  

men inte av alla 

Varierande 

bemötande. 

Både positiva 

och negativa 

upplevelser. 

Både positiva 

och negativa 

upplevelser av 

personalens 

bemötande. 

2. Inget bra bemötande 

av XXX psykatriker. 

Inget bra 

bemötande av 

psykatriker. 

Dåligt 

bemötande. 

Negativa 

upplevelser. 

Negativa 

upplevelser av 

personalens 
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 bemötande. 

5. Trevlig personal med 

mycket empati. 

 

Trevlig personal - 

mycket empati. 

 

empatisk, 

trevlig 

Positiva 

upplevelser. 

Positiva 

upplevelser av 

personalens 

bemötande. 

8. Vissa är rätt 

otrevliga. Men de 

finns även de som är 

väldigt snälla. 

 

Vissa otrevliga. – 

även väldigt 

snälla. 

 

Otrevlig - 

snäll 

Både positiva 

och negativa 

upplevelser. 

Både positiva 

och negativa 

upplevelser av 

personalens 

bemötande. 
 

Etiska överväganden 

Eftersom patienterna på de aktuella enheterna är i ett sårbart läge var ett etiskt övervägande 

viktigt att göra. Patienterna fick information både muntligt av vårdpersonalen och skriftligt 

genom informationsbrevet på enkäten. Där informerades det bland annat om att deras 

deltagande var frivilligt samt att de skulle besvara enkäten anonymt. Anonymitet, integritet, 

informerat samtycke och konfidentialitet är överväganden som har gjorts utifrån 

Helsingforsdeklarationen (Milton, 2002).  

 

För att upprätthålla anonymitet installerades en brevlåda vid varje enhet där patienterna själva 

fick lägga sin enkät. Dessa brevlådor var låsta och nycklarna innehades av författarna för att 

ingen koppling mellan enkät och patient skulle kunna göras. Således var författarna de enda 

som kunde tömma brevlådorna. Ifyllda enkäter som returnerats av patienterna har tolkas som 

frivilligt deltagande i enkätstudien. Den bakgrundsinformation som efterfrågats i enkätstudien 

var endast kön, åldersgrupp och vilken typ av enhet som patienten kommit i kontakt med, 

vilket gör det omöjligt för författarna, som inte tidigare känner till patienterna, att kunna 

identifiera någon enskild deltagare av enkätstudien. De insamlade enkäterna behandlades 

konfidentiellt och materialet kommer att förstöras efter godkänt examensarbete. Eftersom 

detta arbete var ett beställningsarbete har avdelningscheferna och verksamhetschefen inom 

psykiatridivisionen varit väl insatta i studien samt godkänt genomförandet av den. 

 

 

RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultatet från värderingsfrågorna med tabeller samt de funna 

kategorierna ur innehållsanalysen efter modifierad tabell av Graneheim och Lundman (2004). 

Kommentarer och förbättringsförslag presenteras i beskrivande kategorier som illustreras  
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med citat. 

 

De 15 kategorierna som specificerades var: Positiva upplevelser av personalens bemötande, 

Negativa upplevelser av personalens bemötande, Både positiva och negativa upplevelser av 

personalens bemötande, Positiva upplevelser av information, Negativa upplevelser av 

information, Positiva upplevelser av delaktighet, Negativa upplevelser av delaktighet, Positiva 

upplevelser av personalens tillgänglighet, Negativa upplevelser av personalens tillgänglighet, 

Närstående erbjöds delaktighet, Närstående erbjöds ingen delaktighet, Negativa upplevelser 

av planeringen av utskrivning/hemgång, Upplevelser om att vården behöver förbättras, 

Negativa upplevelser av samarbetet med öppenvården, Både positiva och negativa upplevelser 

av samarbetet med öppenvården. 

 

Av de 67 utdelade enkäterna blev 45 ifyllda och inlämnade/inskickade, vilket ger ett bortfall 

på 22 enkäter. Tjugofem av enkätdeltagarna som hade fyllt i enkäten lämnade kommentarer. 

Av de som besvarade enkäten var 28 av deltagarna kvinnor och 17 män. Flest enkäter 

inhämtades från PoA (14 deltagare) och akuten (9 deltagare). Från avdelning 123 och 124 

besvarades 8 respektive 4 enkäter och från mobila teamet 2. 

 

Upplevelser av den allmänpsykiatriska akutvården bland patienter inom 

allmänpsykiatrin 

Bemötande 

Lite drygt en tiondel av patienterna tyckte inte riktigt att de fick ett bra bemötande. Nästan 

hälften av patienterna höll dock helt med om att de fick ett bra bemötande och ytterligare 

knappt hälften tyckte att det stämde ganska bra att de fick ett bra bemötande (Tabell 2). 

Tabell 2. Jag fick ett bra bemötande 

 Antal 

Stämmer helt 20 

Stämmer ganska bra 20 

Stämmer inte riktigt 5 

Stämmer inte alls 0 

Total 45 
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Patientens upplevelser var enligt de lämnade kommentarerna både positiva, negativa och 

Både positiva och negativa angående personalens bemötande.  

 

Positiva upplevelser av personalens bemötande 

Några av de upplevelser som deltagarna uttryckte som positivt i bemötandet av personalen var 

att personalen visade empati, respekt och även tog sig tid att prata. Känslan av att kunna få 

hjälp av personalen och att de lyssnade på vad patienterna hade att säga var något som vissa 

deltagare upplevde som positivt. Även att personalen såg till att patienten klarade av vardagen 

var något positivt som upplevdes av några deltagare.   

 

”Trevlig personal med mycket empati.”(Man, 51år+)  

 

"Fanns alltid personal att prata med & få hjälp av. XXX var kanon som "tvingade"  upp en ur 

sängen & äta mat."(Kvinna, 31-50år) 

 

Negativa upplevelser av personalens bemötande 

De upplevelser av bemötandet som vissa av deltagarna uttryckte som negativa var på grund av 

att personalen hade ett aggressivt eller ett ignorant bemötande. Vissa deltagare menade att alla 

i personalen hade ett dåligt bemötande, medan andra deltagare ansåg att det var vissa speciella 

yrkeskategorier som uppvisade ett dåligt bemötande. Spydiga kommentarer, argsint 

bemötande och ignorans från personal var något som några deltagare upplevde som negativt.  

 

"Det var sällan någon som frågade mig hur jag mådde. En skötare kunde ibland ge mig 

spydiga kommentarer. En av mina kontaktpersoner talade knappt med mig."(Man, 31-50år) 

 

 ”Argsint personal i patientluckan.”(Kvinna, 18-30år) 

 

Både positiva och negativa upplevelser av personalens bemötande 

Vissa av deltagarna upplevde både positiva och negativa erfarenheter av personalens 

bemötande. Varierande bemötande från personal till personal var något som vissa deltagare 

upplevde.  Några av deltagarna upplevde att vissa inom personalen var snälla och hade ett gott 

bemötande, medan andra i personalen istället hade ett otrevligt bemötande.  
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"Vissa är rätt otrevliga. Men de finns även de som är väldigt snälla.”(Kvinna, 18-30år) 

 

”Varierande från skötare till skötare hur man bemöttes. Olika läkare ändrade medicineringen 

som föregående läkare ordinerat föregående dag. HEMSKT!”(Kvinna, 18-30år) 

  

Information 

En fjärdedel av patienterna tyckte inte riktigt eller inte alls att de fick tydlig information 

medan större delen tyckte att det stämde helt eller ganska bra att de fick det (Tabell 3) 

Tabell 3. Jag fick tydlig information 

 Antal 

Stämmer helt 14 

Stämmer ganska bra 19 

Stämmer inte riktigt 9 

Stämmer inte alls 3 

Totalt 45 

 

Innehållssanalysen av kommentarerna visar att patienternas upplevelser var både positiva och 

negativa.  

 

Positiva upplevelser av information 

Några upplevelser som vissa av deltagare betonade som positiva var bland annat den skriftliga 

informationen, då den upplevdes som lättare att ta till sig. Även att informationsbladen 

innehöll relevant och viktig information som var bra att känna till uttrycktes av några 

deltagare.  

 

"Informationsblad (gula) är bra och innehåller det som är viktigt att veta. bör ej vara mer text 

kan vara svårt att läsa om man mår dåligt.”(Man, 51år+) 

 

”Fick nog tydlig info men den var svår att ta till sig. För mig hjälpte det att få skriftlig 

info.”(Kvinna, 31-50år) 

 

Negativa upplevelser av information 
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Negativa upplevelser uttrycktes av vissa deltagare då informationen från olika yrkeskategorier 

kunde variera. Bristande information om bland annat läkemedel samt upplevelser om att 

patientens frågor ej blev besvarade trots att frågorna ställdes upprepade gånger, var något som 

upplevdes som mycket negativt. Vissa deltagare upplevde att de inte fick tillräckligt med 

information om alternativa läkemedelsbehandlingar.  

 

"Läkaren borde ha gett mer info om mina läkemedel samt alternativa 

läkemedel. Kommunikationen mellan skötare, sjuksköterska, läkare var dålig, då de kunde 

säga olika saker till mig." (Man, 31-50år) 

 

”Kände inte att jag fick svar på mina frågor om medicinering (av läkaren) trots att jag 

frågade flera gånger.”(Man, 18-30år) 

 

Delaktighet 

Nästan två femtedelar upplevde att de inte riktigt eller inte alls fick vara delaktiga i 

planeringen av sin behandling. De resterande 28 patienterna tyckte dock att det stämde ganska 

bra eller helt att de fick vara delaktiga (Tabell 4). 

Tabell 4. Jag fick vara delaktig i planeringen av min behandling 

 Antal 

Stämmer helt 11 

Stämmer ganska bra 16 

Stämmer inte riktigt 7 

Stämmer inte alls 11 

Totalt 45 

 

Innehållsanalysen visade att deltagarna upplevde både positiva och negativa upplevelser 

angående delaktigheten i planeringen och behandlingen.  

 

Positiva upplevelser av delaktighet 

Vissa deltagare upplevde att det var positivt att de fick vara delaktiga i planeringen av sin 

hemgång. Känslan att inte bli hemskickad med endast läkemedel upplevdes som en trygghet 

av en deltagare. En deltagare upplevde att denne inte hade något behov att vara delaktig i sin 

behandling då denne upplevde att personalen gjorde det som var till deltagarens bästa.  
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"Jag fick välja mellan att gå hem och stanna kvar. Det kändes tryggt att inte bli hemskickad 

med en burk medicin." (Man, 31-50år) 

 

”På ett sätt var det bra. Läkaren visste precis vad han gjorde. I efterhand vet jag att min 

delaktighet inte hade hjälpt mig.” (Kvinna, 31-50år) 

 

Negativa upplevelser av delaktighet 

De negativa upplevelserna som vissa deltagare uttryckte var upplevelser av att de ej fick vara 

delaktiga i sin egen vårdplan eller att de inte fick vara med och bestämma om sin hemgång. 

Att bli tvingad till att vara kvar på avdelningen på grund av medicineringen upplevde en 

deltagare som negativt. Även att inte få se hela sin vårdplan var också något som upplevdes 

som negativt av en deltagare.  

 

”Ville inte vara kvar, men blev tvungen tack vare min medicinering.”(Kvinna, 18-30år) 

 

"Fick aldrig se min vårdplan svart på vitt bara delar av den muntligt." (Man, 18-30år) 

 

Tillgänglighet 

Nio av patienterna upplevde att personalen inte riktigt eller inte alls var tillgängliga. Mer än 

fyra femtedelar tyckte dock att det stämde helt eller ganska bra att de var tillgängliga (Tabell 

5). 

Tabell 5. Personalen var tillgänglig 

 Antal 

Stämmer helt 21 

Stämmer ganska bra 15 

Stämmer inte riktigt 8 

Stämmer inte alls 1 

Totalt 45 

  

Innehållsanalysen visade både positiva och negativa upplevelser av tillgängligheten under 

vårdtiden.  
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Positiva upplevelser av personalens tillgänglighet 

Vissa deltagare betonade att det var positivt att personalen var hjälpsamma och att de alltid 

fanns tillgängliga för samtal. Upplevelsen av att personalen såg till att deltagarens välmående 

var också något som en deltagare upplevde som positivt. Även tips och råd från personalen 

upplevdes som positivt från en deltagare.  

 

 "De fanns alltid någon att prata med." (Kvinna, 18-30år) 

 

”Alla var hjälpsamma och såg till att jag mådde bra. Måste framhålla XXX, som gav mig bra 

tips och råd och lyssnade när jag behövde prata av mig.” (Man, 31-50år) 

 

Negativa upplevelser av personalens tillgänglighet 

Vissa negativa upplevelser som några deltagare yttrade sig om angående personalens 

tillgänglighet var att personalen oftast inte var tillgänglig för varken samtal eller tröst och att 

personalen inte  gav patienterna tillräckligt med uppmärksamhet. Vissa deltagare upplevde 

även att personalen prioriterade att göra mindre viktiga eller privata saker, istället för att 

samtala med patienterna. Även upplevelser av att denna brist på tillgänglighet kunde bero på 

resursbrist uttalades. 

 

 "Personalen befinner sig på exp i stort sett hela tiden (datorn och privat prat tycks vara 

viktigast). De enda som har tid för oss är nattpersonalen. Ber man t ex om vb medicin under 

dagtid kan det ta upp till 1h. Personalen hinner ALDRIG prata." (Kvinna, 31-50år) 

 

”Har fått alldeles för lite uppmärksamhet.” (Man, 31-50år) 

 

Närståendes delaktighet 

Lite mer än en tredjedel av deltagarna tyckte inte riktigt eller inte alls att det stämde att deras 

närstående blev erbjudna att vara delaktiga i vården (Tabell 6). 15 av deltagarna uppgav dock 

att det stämde helt eller ganska bra. 

Tabell 6. Mina närstående erbjöds att vara delaktiga 

 Antal 

Stämmer helt 9 

Stämmer ganska bra 6 
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Stämmer inte riktigt 5 

Stämmer inte alls 12 

Ej aktuellt 13 

Totalt 45 

 

Innehållsanalysen visade att deltagarna uttryckte både positiva och negativa upplevelser 

angående upplevelserna om deras närstående erbjöds vara delaktiga under vårdtiden.  

 

Närstående erbjöds delaktighet 

De positiva upplevelserna som vissa av deltagarna kommenterade var att deras önskan om 

närståendes delaktighet uppfylldes och att även de närstående fick ta del av all nödvändig 

information.  

 

"Bra att min fru fick vara med sina funderingar och beskriva det som jag inte kunde 

informera om." (Man, 50år+) 

 

Närstående erbjöds ingen delaktighet 

Några av deltagarnas negativa upplevelser var bland annat att personalen inte ville prata med 

patientens närstående alls eller att närstående överhuvudtaget inte blev erbjudna att vara 

delaktiga under vårdtiden. En deltagare vågade inte be om närståendes delaktighet på grund 

av rädsla av att skapa irritation bland personalen. Detta eftersom deltagaren hade varit med 

om sådana situationer under tidigare vårdtillfällen.  

 

 "Läkaren ville ej prata med mina anhöriga vilket jag upplevde konstigt och synd." (Man, 31-

50år)  

 

”Jag vågade inte be om det nu. En gång för 1-2 år sedan blev läkaren irriterad när min maka 

kom, för att han inte visste det. Men jag hade frågat ssk om det var ok - hon sa "ja" (fråga om 

pat. önskar det).” (Kvinna, 31-50år) 

 

Planeringen av utskrivning/hemgång 

Nio patienter ansåg att det inte alls eller inte riktigt stämde att utskrivningen/ hemgången blev 

planerad på ett bra sätt (Tabell 7). Större delen, 29 deltagare, ansåg dock att det stämde helt 

eller ganska bra. 
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Tabell 7. Min utskrivning/hemgång planerades på ett bra sätt 

 Antal 

Stämmer helt 11 

Stämmer ganska bra 18 

Stämmer inte riktigt 1 

Stämmer inte alls 8 

Ej aktuellt 6 

Totalt 44 

Saknade svar 1 

Totalt 45 

 

Negativa upplevelser om planeringen av utskrivning/hemgång 

Kommentarer om negativa upplevelser vid utskrivningen lämnades av några patienter. Några 

av de uppgav dels att de inte alls fick vara med och planera utskrivningen eller att de blev 

utskrivna utan förvarning. Det uttrycktes också negativa händelser i några av kommentarerna 

om att planeringen efter utskrivningen inte planerades på ett bra sätt och att vissa av läkarna 

var okunniga samt att en överläkare agerade på ett sätt som grundade sig i en felaktig åsikt om 

patienten.  

  

"Blev utskriven på en handvändning så jag är chockad. ÖL-läkaren måste ha personliga agg 

mot mig.” (Man, 18-30år) 

 

”Eftersom att dom inte såg till att jag hade en uppsatt tid på öppenvården så tycker inte jag 

det.” (Man, 31-50år) 

 

Förbättring av vården 

Två tredjedelar av de som besvarade enkäten uppger att de håller med helt eller ganska bra 

om att vården behöver förbättras (Tabell 8). 

Tabell 8. Vården behöver förbättras 

 Antal 

Stämmer helt 23 

Stämmer ganska bra 8 

Stämmer inte riktigt 7 

Stämmer inte alls 3 
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Totalt 41 

Saknade svar 4 

Totalt 45 

  

 

Upplevelser om att vården behöver förbättras 

Innehållsanalysen visade att några deltagare uttryckte negativa upplevelser angående den 

psykiatriska vården, vilket har lett till  dessa deltagare  har kommenterat på vilka sätt vården 

kan förbättras. Kommentarer gällande maten då specialkost eller bättre kvalitet på maten 

önskats har lagts fram. 

  

"Jag är laktosintolerant och påpekade detta flera gånger. Ändå serverades mat dränkt i sås 

eller som potatismos med mjölk i." (Man, 31-50år) 

 

En önskan om att personalens kompetens bör höjas kom också till uttryck. Andra förslag från 

några deltagare på förbättring var att det bör finnas mer personal som har tid för samtal såsom 

kurator och psykolog och att ha tillgång till samma läkare för bättre kontinuitet. Att läkare och 

övrig personal har ett bättre bemötande samt bryr sig mer om patienterna är också viktigt för 

att öka tilliten mellan patient och personal. 

  

"Läkarna skulle behöva möta patienten med ett mycket trevligare bemötande så att tillit dem 

emellan uppstod." (Man, 18-30år) 

 

”Personalen och läkare som arbetar i psykiatri borde bry sig om människan. Att brinna för 

yrket eller åtminstone vara engagerad.” (Kvinna, 31-50år) 

 

”Har inte personalen fått ta del i hur viktigt det är med rätt bemötande, gick inte 

milltonmilijonerna till även personal som behöver höja sin kompetens när det gäller oss 

utsatta rankade längst ned på listan av patientgrupper. Uppsalas all psykiatri är under all 

kritik, inga utbildade läkare, långa väntetider, stelbent tänk. Är jättebesviken på er.” (Kvinna, 

18-30år) 

 

”Det borde vara självklart att ha regelbundna samtal och mer sysselsättning/terapi arbete för 
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att ”lyftas upp” och ha något att ta sig upp till på mornarna.” (Man, 31-50år) 

 

Fler vårdplatser på avdelningarna önskas också och tillgång till enkelrum för att patienterna 

inte ska behöva vara tvungna att vistas tillsammans med andra när de mår dåligt och för att 

patienternas psykiska tillstånd inte ska kunna påverka andra negativt. Ett förslag om att glasen 

bör tas bort gavs också, då några patienter tagit dessa och skurit sig själva efter att de slagit 

sönder dem. 

 

”Mer resurser! Psykolog och fler vårdplatser!” (Man, 18-30år) 

 

"Det behövs fler sängplatser. Det är ofta brist ... Lite fler enkelrum vore bra. Det blir lätt 

yttre sömnstörningar med dubbelrum. Plus att vi mår så dåligt vilket ibland kan påverka 

varandra." (Kvinna, 31-50år) 

 

Upplevelser av samarbetet mellan allmänpsykiatrisk akutvård och öppenvård samt 

kommun bland patienter vid allmänpsykiatrins akutvård 

 

Samarbetet med öppenvården 

Nästan en tredjedel av patienterna upplevde att det inte riktigt eller inte alls fanns ett 

samarbete med öppenvården (Tabell 9). Hälften tyckte dock att det stämde helt eller ganska 

bra att det fanns ett samarbete. 

Tabell 9. Jag upplevde att det fanns ett samarbete med öppenvården 

 Antal 

Stämmer helt 11 

Stämmer ganska bra 11 

Stämmer inte riktigt 5 

Stämmer inte alls 10 

Ej aktuellt 7 

Totalt 44 

Saknade svar 1 

Totalt 45 

 

Innehållsanalysen visade negativa och Både positiva och negativa upplevelser av samarbetet 

med öppenvården. 



 

27 

 

Negativa upplevelser av samarbetet med öppenvården 

De negativa upplevelserna som några av deltagarna uttryckte av samarbetet var bland annat 

att öppenvården upplevdes ha många brister och att informationen därifrån ibland kunde vara 

felaktig. Vissa deltagare uttalade även upplevelser om att väntetiderna kunde bli långa och att 

de upplevde bristande uppföljning från öppenvården, vilket gjorde att samarbetet med 

öppenvården inte alls upplevdes som optimalt. 

 

"Man får ibland fel info. Öppenvården har dåliga resurser, inkompetent personal som t ex 

skötare. Ingen riktig behandling. Många olika AT/ST läkare, konsulter som man träffar en 

gång." (Kvinna, 31-50år) 

 

”Jag upplever att det blir lång väntetid mellan utskrivning och besök öppenvården.” (Man, 

51år+) 

 

Både positiva och negativa upplevelser av samarbetet med öppenvården 

De både positiva och negativa upplevelserna som uttrycktes av en av deltagarna var att 

samarbetet tillgodosågs bättre från avdelningen än från öppenvården. 

 

"Detta samarbete tillgodosågs dåligt av öppenvården men bättre härifrån avd 124." (Man,18-

30år) 

  

Samarbetet med kommunen 

Nästan en tredjedel av patienterna upplevde att det inte riktigt eller inte alls fanns ett 

samarbete med kommunen (Tabell 10). Inga kommentarer lämnades av deltagarna om detta. 

Tabell 10. Jag upplevde att det fanns ett samarbete med kommunen 

 Antal 

Stämmer helt 3 

Stämmer ganska bra 5 

Stämmer inte riktigt 5 

Stämmer inte alls 9 

Ej aktuellt 20 

Saknade svar 3 

Total 45 
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DISKUSSION 

Resultatet av enkätundersökningen visar att majoriteten av deltagarna upplever att den 

allmänpsykiatriska akutvården är bra på många sätt. Många förbättringar kan dock göras inom 

alla de aktuella områden som undersökts där; bemötande, information, delaktighet och 

personalens tillgänglighet ingår. Det inte bara förbättringar mellan vårdpersonalen och 

patienter som behöver göras, utan även förbättringar mellan och inom olika yrkeskategorier i 

den psykiatriska vården. 

 

Resultatdiskussion 

 

Upplevelser av den allmänpsykiatriska akutvården bland patienter inom 

allmänpsykiatrin 

 

Bemötande 

I ett bra bemötande bör det ingå att patienterna känner sig förstådda och att personalen är 

engagerade i patientens vård (Schröder et al., 2006). De behov som patienterna finner som 

mest betydelsefulla är att personalen tar sig tid till att samtala och lyssna på deras synpunkter. 

Det är även viktigt att omvårdnaden anpassas till den enskilde individens behov (Ruggeri et 

al., 2003). Resultatet av studierna av Schröder et al. (2006) och Ruggeri et al. (2003) stämmer 

överens med denna studie då de flesta patienter som deltagit i enkätstudien har upplevt ett bra 

bemötande från personalen och motiveringen till de positiva upplevelserna har bland annat 

varit att personalen bemött patienterna med respekt, visat empati och engagerat sig i 

patienternas omvårdnad genom att personalen även tagit sig tid till att samtala med de 

patienter som haft det behovet. I de fall bemötandet har ansetts som negativt av några 

deltagare i studien, har det bland annat varit på grund av att personalen har haft ett aggressivt 

eller ett ignorant bemötande. Enligt Ruggeri et al. (2003) kan detta innebära att patienterna 

inte har känt sig förstådda av personalen vilket betyder att omvårdnaden inte har anpassats till 

den enskilde patientens behov. Detta har då lett till att patienterna har upplevt bemötandet från 

personalen som negativt (Ruggeri et al., 2003). Även Både positiva och negativa upplevelser 

av bemötandet har uttrycks av deltagarna då viss personal har uppvisat ett bra bemötande och 

andra dåligt. En anledning till detta skulle kunna vara att relationen mellan olika patienter och 
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personal har varit varierande och enligt Day et al. (2005) spelar relationen en avgörande roll 

för patientens inställning och attityd.  

 

Information 

Enligt Haglund et al. (2004) är det viktigt att tillgodose patientens behov av information. De 

flesta deltagare i studien har upplevt att de har fått tydlig information, vilket är positivt. Men 

denna studie visade även fall då informationen har upplevts negativt, och där har 

kommentarerna varit att informationen från olika yrkesgrupper har varierat och att patienterna 

då inte har förstått vilken information som har varit aktuell. Även bristande information om 

bland annat läkemedel samt upplevelser om att frågor som patienten ställt inte har blivit 

besvarade, trots att frågorna har ställts upprepade gånger, har varit något som upplevts som 

mycket negativt. Detta är fullt förståeligt, då information om patientens behandling och 

tillstånd enligt resultatet i studien av Grinshpoon et al. (2008) är en av de mest relevanta 

komponenterna för att tillfredsställa patientens behov av information. För att kunna få 

informationen att nå fram till patienten så bra som möjligt, ska informationen individanpassas 

och informationen bör även anpassas efter varje tillfälle (Haglund et al., 2004). Därför kan det 

vara fördelaktigt enligt författarna att vårdpersonalen försäkrar sig om att patienten tagit till 

sig och förstått all information som patienten har behov av att få veta för att undvika 

missförstånd och att patienten känner sig förbisedd. 

 

Delaktighet 

Nästan två femtedelar upplevde det som att de inte fick vara delaktiga i planeringen av sin 

behandling. Några kommentarer som har varit negativa i relation till deras bristande 

delaktighet har lämnats och detta gör att det är viktigt att följa upp personalens agerande vad 

gäller patienternas delaktighet. Dock har drygt tre femtedelar tyckt att de fått vara delaktiga i 

sin behandling. Bristen på kommentarer gör dock att det är svårt att värdera om patienterna 

tyckt att det varit bra eller dåligt när de fått vara delaktiga eller inte. Såsom Johansson och 

Lundman (2002) skriver kan brist på delaktighet upplevas som både positivt och negativt av 

patienter. Oavsett om det upplevs som negativt eller positivt är det enligt Veltkamp et al. 

(2008) viktigt att patienten i alla fall tillfrågas en gång om han eller hon vill vara delaktig och 

veta mer för att kunna ta ställning. Om patienten inte orkar så bör det enligt Johansson och 

Lundman (2002) givetvis tas hänsyn till det, men patienten bör få veta att möjligheten finns 

utan att känna press på att han eller hon bör ta mer ansvar själv för sin behandling i det akuta 
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läget för att inte förvärra situationen. Att personalen åtminstone visar patienten respekt och att 

de bryr sig om denne är viktigt för att inte helt eliminera patientens autonomi och förhindra en 

känsla av minskat värde (Johansson & Lundman, 2002). 

 

Tillgänglighet 

Majoriteten av deltagarna i enkätstudien har upplevt att tillgängligheten under vårdtiden har 

varit bra eller ganska bra. Dock upplevde åtta deltagare att personalen inte riktigt eller inte 

överhuvudtaget varit tillgängliga. Motiveringen till de negativa upplevelserna har varit att 

personalen oftast inte har varit tillgängliga för varken tröst eller samtal. Enligt Langley och 

Klopper (2005) kan upplevelser av att personalen inte frågat om patientens välmående och att 

patienterna inte upplevt att de fått tillräckligt med uppmärksamhet ha bidragit till en negativ 

relation mellan patienten och vårdgivaren. Detta kan förklaras med att en god vårdrelation 

kräver att patienten upplever att vårdgivaren är tillgänglig och att denne tar sig tid till att 

samtala med patienten. Deltagarna upplevde även att personalen prioriterade att göra oviktiga 

eller privata saker, istället för att samtala med patienterna. Tillgängligheten är en viktig 

grundkomponent, som krävs för att kunna upprätthålla en god relation mellan vårdpersonal 

och patient. Eftersom denna komponent inte har uppfyllts, har patienten fått negativa 

upplevelser av tillgängligheten under vårdtiden (Langley & Klopper, 2005). Upplevelser av 

att denna brist på tillgänglighet kunde ha berott på resursbrist, är något som deltagarna har 

uttryckt i studien. Detta är enligt författarna viktigt att uppmärksamma då även 

vårdpersonalen själva många gånger har uttryckt missnöje över resursbristen och känt sig 

otillräckliga och missnöjda eftersom de inte har kunnat vara så tillgängliga till patienterna 

som de själva hade önskat att vara. 

 

Närståendes delaktighet 

Enligt Ruggeri et al. (2003) tycker många av patienterna inom psykiatrin tycker att det är en 

väldigt viktig del i vården att deras närstående får vara delaktiga. Särskilt inom tvångsvården 

upplever patienterna att deras närstående är väldigt viktiga för deras tillfrisknande menar 

Katsakou et al. (2007). Mer än en tredjedel av alla patienter som deltog i denna studie uppgav 

att deras närstående inte riktigt eller inte alls blev erbjudna att vara delaktiga i vården. Och av 

de kommentarer som lämnats bekräftas de ovanstående studier där patienterna tycker att 

närståendes deltagande är viktigt. På dessa enheter kan det vara extra viktigt, enligt 
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författarna, att närstående involveras mer då flera patienter uttryckt att de tycker att det saknas 

specialutbildad personal som har tid att samtala med dem. Så länge detta problem kvarstår kan 

det även ur detta perspektiv vara en god idé att fokusera mer på att involvera de närstående för 

att patienterna ska kunna få något slags stöd de upplever kan hjälpa. Även resultatet av 

studien av Dahlberg et al. (2008) visar att även om närståendes stöd inte är bäst hjälp för 

patienten är det ändå väldigt viktigt att man försöker involvera dem eftersom så många 

patienter upplever att de ändå mår bättre av att kunna prata med sina närstående.  

 

Planeringen av utskrivning/hemgång 

De flesta av patienterna höll med helt eller ganska bra om att utskrivningen skedde på ett bra 

sätt. Dock är de kommentarer som lämnats, av de som varit missnöjda, som kritik viktiga att 

ta till sig. Att patienterna själva inte har någonting att säga till om alls vad gäller utskrivning 

är inte riktigt rätt. Även om läkaren och patienten inte är överens bör det enligt Johansson och 

Eklund (2003) föras en diskussion mellan de båda om deras argument till fortsatt inläggning 

eller utskrivning för att patienten ska kunna känna sig delaktig i det som rör denne själv. 

  

Förbättring av vården 

Två tredjedelar av de som besvarade enkäten uppgav att de håller med helt eller ganska bra 

om att vården behöver förbättras. Trots att antalet kommentarer är få är de förslag som getts 

av patienterna viktiga att ta hänsyn till och reflektera över om de går att genomföra. Fler 

resurser för att ge patienterna mer tid till det de känner att de behöver är givetvis en 

ekonomisk fråga. Men på lång sikt kanske även det kan löna sig ekonomiskt om till exempel 

personalantalet ökade. Om patienterna får tillfälle att tala med en professionell person när de 

känner att de har behov till det, kanske patienten mår bättre snabbare och antalet vårddagar 

patienten behöver blir färre (Dahlberg, Waern & Runeson, 2008). Behovet av enkelrum till 

alla patienter kan också vara svårt att tillgodose, men andra förändringar kanske kan göras 

såsom att gränsa av sängarna bättre eller tänka till lite extra när man placerar patienterna 

tillsammans för att göra placeringarna så bra som möjligt för att undvika störd nattsömn eller 

att patienternas låga psykiska välmående påverkar varandra. 

 

Upplevelser av samarbetet mellan allmänpsykiatrisk akutvård och öppenvård samt 

kommun bland patienter vid allmänpsykiatrins akutvård 
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Samarbetet med öppenvården 

Resultatet av studien av Schröder et al. (2006) visar att kontinuiteten och samarbetet mellan 

olika enheter är viktigt för att patienten ska känna sig trygg över att inte behöva vänta på den 

vård han/hon behöver. Att god kommunikation sker mellan öppenvård och andra enheter är 

också viktigt för att patienten inte ska behöva känna sig stressad över att behöva säga samma 

sak gång på gång (Schröder et al., 2006). Nästan en tredjedel av deltagarna i studien upplevde 

inte alls eller inte riktigt att det fanns ett samarbete med öppenvården. Några patienter har 

kommenterat att det är bristande uppföljning efter utskrivning. Det kan ta lång tid innan de får 

komma till öppenvården efter att de har blivit utskrivna, eller så hör inte någon från 

öppenvården av sig alls och de blir återigen inskrivna på en psykiatrisk avdelning. 

Kommentarer om inkompetent personal inom öppenvården har också lämnats och om att 

informationen som ges ibland kan bli fel. Dessa kommentarer tyder på att det finns en brist 

som bör åtgärdas. Problemet med inkompetent personal inom öppenvården är svårt att åtgärda 

av psykiatrin då det inte är deras område, men den bristande kommunikation mellan de 

undersökta enheterna och öppenvården kan förbättras genom att öka kommunikationen 

mellan enheterna och öppenvården för att undvika onödig väntan eller missförstånd som gör 

att patienten hamnar mitt emellan och inte får den hjälp han eller hon behöver.  

 

Samarbetet med kommunen 

Personalen på avdelningarna har som uppgift att hålla kontakt eller upprätta kontakt med 

kommunen. I många fall kanske detta inte är relevant, men i vissa fall kanske det är det, men 

det gör inte. Nästan hälften av deltagarna i studien har angett att det inte varit aktuellt med ett 

samarbete med kommunen, men drygt en tredjedel har också uppgivit att det inte riktigt eller 

inte alls har funnits något samarbete med kommunen. Inga kommentarer lämnades så det är 

svårt att veta var och hur det har brustit. Det är dock viktigt att de relevanta enheterna ser över 

sina rutiner för att involvera kommunen i vården av patienten, för att upprätthålla god 

kontinuitet. Detta är viktigt för patienten då det enligt Schröder et al. (2006) kan reducera 

stress som annars kan uppkomma vid för många olika vårdgivare som inte har samarbete och 

patienten måste återberätta samma sak flera gånger.  

 

Metoddiskussion 

Urval 

Det hade varit intressant att undersöka mer om deltagarnas bakgrund till exempel diagnos för 
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att undersöka om det finns skillnader mellan hur patienter med olika diagnos upplever vården. 

Att även ta reda på om patienterna behandlats under frivillighet eller tvång vore intressant 

eftersom patienter som tvångsvårdas kan uppleva vården på ett annat sätt än de som vårdas 

frivilligt, enligt Katsakou och Priebe (2007) samt Johansson och Lundman (2002). Detta 

valdes dock bort dels på grund av anonymiteten då det på avdelningarna är för få patienter i 

rörelse och att det då hade kunnat räknas ut vem som besvarat enkäten, och dels på grund av 

att patienterna inom psykiatrin ofta har en otydlig diagnos. 

 

Ett problem med denna studie är att en ny rutin om att dela ut en enkät i samband med 

patientens utskrivning var tvungen att införas för vårdpersonalen. Kommentarer från 

personalen som framförts till författarna har många gånger varit att de ibland har glömt att 

dela ut enkäten och att det har varit brist på tid till detta. 

 

Resultaten från denna studie är inte generaliserbara då deltagandet i enkätstudien var lågt. 

Men enkätsvaren har ändå bidragit med viktig information, bland annat om hur enheterna och 

personalen kan förbättras i olika avseenden. Utifrån kommentarerna kan många förbättringar 

inom den psykiatriska vården göras, inom alla områden som denna studie belysts.  

 

Datainsamling 

Frågorna som ställdes i enkäten utformades speciellt för att passa det ändamål som stod för 

utvecklingsarbetet. De formulerades så att de skulle vara enkla att förstå och uppmana de 

svaranden till att skriva kommentarer/förbättringsförslag. Det kan dock vara svårt att utveckla 

vården och analysera resultatet korrekt då till exempel ett "bra" bemötande upplevs på olika 

sätt. Men eftersom det var patienternas subjektiva upplevelse som skulle undersökas blev 

frågeställningarna så som de är. Även andra tidigare prövade mätinstrument kan användas, 

vilket möjliggör jämförelser med andra studier. Emellertid, inför studiestart kunde inget 

lämpligt instrument identifieras. Att samma enkät används vid uppföljning är viktigt för att 

kunna göra en jämförelse med denna studie. 

 

Databearbetning och analys 

Endast en deskriptiv analys av studien har gjorts, då statistiska analyser för att jämföra 

skillnader mellan grupper, såsom Kruskal Wallis ANOVA, inte skulle visa någon signifikant 

skillnad, då deltagandet av enkätstudien var för lågt (Arenell, personlig kommunikation, 15 



 

34 

mars, 2010). Detta begränsar studieresultatet något då det skulle kunna vara enbart positiva 

upplevelser på en enhet medan det är mer negativa upplevelser från en annan. Att veta om så 

är fallet är av vikt för att kunna göra relevanta förändringar på respektive enhet. Att även 

jämföra patienternas upplevelser utifrån ålder och kön kan vara relevant för att kunna ta till 

sig om det finns skillnader på grund av ålder eller kön och därefter kunna förändra vården om 

så är fallet. 

 

Bortfall 

Viss personal har även åsikter om att bristerna i vården bör förbättras genom ytterligare 

resurser och personal istället för att få in nya idéer för förbättring på annat sätt. Personalen 

menar att förbättringar ändå inte är genomförbara om resurserna inte räcker till och därför har 

motivationen till enkätutdelningen inte varit så hög hos vissa i personalen. Dessutom har 

några kommenterat att det inte alltid har varit läge att ge enkäten till patienterna, då de i vissa 

fall är i ett känsligt tillstånd. 

 

Det har även varit svårt att nå ut med information till all personal. På dessa avdelningar finns 

många timanställda eller ny personal som när författarna har besökt avdelningarna inte haft så 

stor insikt i studien. Många i personalen har ej heller förstått att alla som är i kontakt med 

patienterna ska vara insatta i studien och att enkäten skulle delas ut. Trots att respektive 

avdelningschef har skickat e-post till all personal med information och att författarna både 

ringt och besökt avdelningarna har det varit svårt att få alla att känna sig delaktiga i studien. 

Detta problem är svårt att ta kontroll över, då det skulle kräva mycket resurser att involvera 

alla genom att till exempel vid varje nytt arbetspass informera om enkäterna. 

 

Ett annat problem är att vissa av patienterna inte ville eller hade lust att besvara enkäten och 

detta har resulterat i ett externt bortfall.  

 

Det interna bortfallet har bestått i att några deltagare har fyllt i enkäten fel och kryssat i flera 

rutor än en för en fråga och även att vissa frågor varit obesvarade. Anledningen till detta vet 

författarna inte, då det har tydligt stått att endast ett kryss ska sättas per fråga, och ingen 

kommentar har lämnats. 

 

En annan möjlig felkälla till studiens resultat, att ha i åtanke, är att eftersom det varit 
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personalen själva som delat ut enkäten och varit medvetna om studiens genomförande kan 

deras beteende ha påverkats under denna period på ett sätt som gjort att resultatet blivit 

annorlunda. Det kan anas att när man är under överinsyn vill man framstå på ett bra sätt. Det 

är dock svårt att veta om så är fallet, men det är viktigt att ha alla eventuella felkällor i åtanke 

när studiens resultat granskas. Ett alternativ på genomförande av studien i framtiden är dock 

att enkäterna skickas hem till patienter som tidigare har kommit i kontakt med eller varit 

inlagda på de berörda enheterna. På så sätt behöver inte personalen medverka i studien på 

något sätt. Ett annat alternativ kan vara att ha en längre studie för att få in fler enkäter.  

 

Personalen kan också ha haft inverkan på studiens resultat genom att medvetet eller 

omedvetet valt ut vilka patienter de skulle ge enkäten, utifrån patientens ståndpunkt eller 

tillstånd.  

 

Fortsatt kvalitetsarbete 

Denna studie är en del av ett pågående kvalitetsarbete som kommer att fortsätta även i 

framtiden. Tanken är att en liknande enkätstudie ska göras en gång per år för att kunna 

utvärdera om det har skett någon förbättring. 

 

Författarnas egna åsikter är att enkäterna i framtiden även kan göras på engelska så att 

deltagare som inte behärskar svenska också kan svara på enkäten. Även bättre information till 

berörd personal om hur enkäterna ska fyllas i samt hur utdelningen av enkäterna ska gå 

tillväga bör förbättras i framtiden, då många missförstånd om just detta uppstod. Brevlådor 

med större och tydligare text skulle också kunna vara ett förbättringsförslag till nästa studie, 

så att deltagarna inte ska tveka om var enkäterna ska lämnas in. Det kan även vara värt ett 

försök att skicka hem enkäterna till deltagarna istället för att be dem fylla i enkäterna direkt på 

plats för att försöka öka svarsfrekvensen. Detta skulle öka antalet enkäter som faktiskt 

kommer fram till de tänkta deltagarna, då personalen inte alltid hade tid eller ansåg att det var 

lägligt att dela ut enkäterna, samt att deltagarna då skulle få mer tid på sig att svara på enkäten 

i lugn och ro i hemmet. Nackdelarna med detta alternativ är att det skulle kosta mer pengar 

samt att svarsfrekvensen inte säkert kommer att öka med tanke på att det kan upplevas som ett 

jobbigt moment att ta sig iväg till brevlådan för att skicka tillbaka svarsenkäten och att 

enkäten glöms bort bland allt annat man har i hemmet. 
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Klinisk tillämpning  

Det är relevant att undersöka vården ur patienternas perspektiv för att kunna utvärdera och 

utveckla vården till patientens bästa. Att göra det möjligt för patienterna/brukarna att påverka 

sin egen vård genom att yttra sig om hur de har uppfattat vården är det denna studie syftar till. 

Resultaten från denna studie kan användas på olika sätt. Kommentarerna som har lämnats är 

viktiga synpunkter på olika förändringar som patienterna vill se. Av deltagarnas kommentarer 

i enkätstudien är det inte bara förbättringar mellan patienter och vårdpersonalen som behöver 

göras, utan även förbättringar mellan och inom olika yrkeskategorier i den psykiatriska vården 

samt olika vårdgivare. De huvudansvariga har tagit del av resultaten för att därigenom kunna 

ta ställning till om förslagen till olika förändringar är praktiskt genomförbara. Det kan också 

dras nytta av denna studie genom att kunskap erhållits om de svårigheter som fanns i 

genomförandet av studien. Att ytterligare engagera personalen i studien är något som är 

viktigt om kommande studier ska ske på samma sätt.  

 

Slutsats 

Även om deltagarna i studien har varit få har viktig information kommit fram genom 

patienternas synpunkter och kommentarer som är viktiga att ta till sig. Det har framkommit att 

det finns brister i vården på de aktuella enheterna, men vården är ändå på många sätt mycket 

bra och i helhet har resultatet varit positivt. Dock är det viktigt att ta till sig av kommentarerna 

och fortsätta förändra vården till det bättre och sträva efter målet om en god hälsa och vård på 

lika villkor för alla. 
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Bilaga 1  

Mina enkätsvar gäller 
(kryssa endast för en enhet): 

 Akuten/PoA  Mobila teamet  Avd 123  Avd 124 

 

Jag är:   Man  Kvinna  

 

 

 

Min ålder:  18-30år  31-50år  51år+  

 

Sätt ett kryss i rutan för det svarsalternativ som du tycker bäst överensstämmer med 

din upplevelse. Vid behov av mer utrymme att skriva på kan du skriva på baksidan. 
 

 Stämmer 

helt 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

inte riktigt 

Stämmer 

inte alls 

 

1. Jag fick ett bra bemötande 

 

  

 

  

 

  

 

  

Skriv gärna en kommentar/förbättringsförslag: 

 

2. Jag fick tydlig information 

 

  

 

  

 

  

 

  

Skriv gärna en kommentar/förbättringsförslag: 

 

 

 

3. Jag fick vara delaktig i planeringen 

av min behandling  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

Skriv gärna en kommentar/förbättringsförslag: 

 

 

 

4. Personalen var tillgänglig  

 

  

 

  

 

  

 

  

Skriv gärna en kommentar/förbättringsförslag: 

 

 

VÄND 
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Stämmer 

helt 

 

 

Stämmer 

ganska bra 

 

 

Stämmer 

inte riktigt 

 

 

Stämmer 

inte alls 

 

5. Jag upplevde att det fanns ett 

samarbete med öppenvården 

 

  

 

  

 

  

 

  

Skriv gärna en kommentar/förbättringsförslag: 

 Ej aktuellt 

 

 

 

6. Jag upplevde att det fanns ett 

samarbete med kommunen 

 

  

 

  

 

  

 

  

Skriv gärna en kommentar/förbättringsförslag: 

 Ej aktuellt 

 

 

 

7. Mina närstående erbjöds vara 

delaktiga 

 

  

 

  

 

  

 

  

Skriv gärna en kommentar/förbättringsförslag: 

 Ej aktuellt 

 

 

 

8. Min utskrivning/hemgång 

planerades på ett bra sätt 

 

  

 

  

 

  

 

  

Skriv gärna en kommentar/förbättringsförslag: 

 Ej aktuellt 

 

 

 

9. Vården behöver förbättras 

 

  

 

  

 

  

 

  

Skriv gärna en kommentar/förbättringsförslag: 

 

Tack för din 

medverkan! 
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Bilaga 2 

Utvärdering av vården 

 

 

Härmed tillfrågas du om att delta i en enkätstudie 

Psykiatridivisionen har påbörjat ett projekt för att utveckla vården för dig som patient. Vi vill 

fråga om din upplevelse av vården. Dina synpunkter är viktiga för oss! 

Din medverkan är frivillig och dina svar kommer att vara helt anonyma och behandlas av 

utomstående personer. Lägg enkäten i brevlådan eller be om ett frankerat kuvert. 

 

Härmed tillfrågas du om att delta i en intervju  

Utvecklingsprojektet innefattar även intervjuer. Om du vill delta i en intervju med en leg. 

sjuksköterska skriver du namn och telefonnummer nedan. Om många vill bli intervjuade 

hinner vi kanske inte kontakta alla. 

 

 

Namn:   

 

Telefonnummer: 

 

 

 

Riv bort detta försättsblad till enkäten så dina enkätsvar blir anonyma. Enkäten och intervjun 

sker i samarbete med Uppsala universitet och sjuksköterskeutbildningarna. 

 

Kristina Haglund 

Leg. Sjuksköterska, Lektor 

018-6115202 

Anna Cervin 

Leg. Psykolog, 

verksamhetsutv. 

070-6115385 

Fredrik Folke 

Leg. Psykolog, 

verksamhetsutv. 

070-6110247 
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