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Vid ortopedavdelning 3A och 3B inom länsverksamhet ortopedi Landstinget i Värmland 
har ett projekt startats för att förändra organisation och arbetssätt utifrån så kallade 
patientnärmre vård. Detta är en arbetsmodell som bygger på att vården skall ske i nära 
anslutning till patienterna och en förutsättning är att selektera bort så mycket 
vårdadministration som möjligt från sjuksköterskornas praktiska arbete. Syftet med studien, 
som är en del i ett större projekt, var att beskriva nuläget vid ortopedavdelningarna 3A och 
3B före införandet av arbetsmodellen patientnärmre vård. Enkäter delades ut till patienter 
och medarbetare där de viktigaste frågeområdena var vårdkvalitet, hälsoindex, arbetsklimat 
och delaktighet. Undersökningsgruppen bestod av 130 patienter (96% svarsfrekvens) och 
64 medarbetare (94% svarsfrekvens). Resultatet visade på en högt skattad vårdkvalitet i 
patientgruppen och en något lägre skattad vårdkvalitet i medarbetargruppen. 
Patientgruppens lägsta skattningar handlade om ”delaktighet i beslut”, ”egna önskemål” 
och ”information om ansvarig sjuksköterska”.  Patienterna skattade genomgående de olika 
kartlagda vårdaspekterna som mer betydelsefulla än vad medarbetarna gjorde. Patienterna 
upplevde sitt hälsotillstånd som relativt gott, det psykiska välbefinnandet skattades dock 
som bättre än den fysiska hälsan. Medarbetarna upplevde stor delaktighet i det egna teamet 
och närhet till patienterna. Lägre värden framkom dock på möjligheter att observera 
patienterna och att påverka arbetet. Arbetsklimatet upplevdes som stagnerat inom 
dimensionerna konflikt, utmaning och frihet. I dimensionerna idé-stöd och risktagande 
närmade sig organisationen ett innovativt klimat, vilket kan ha positiv betydelse vid ett 
förändringsarbete.  
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Abstract 
Title:  Patient Focused Care – a Model of Care for the future? 

An assessment before the onset of an organizational change 
 
Institution: Avdelningen för omvårdnad, Fakulteten för samhälls- och 

livsvetenskaper, Karlstads universitet. 
 
Kurs:  Omvårdnadsforskningens teori och metod V, 
  Vetenskapligt arbete 20 p  
 
Författare:  Annika Carlson och Marianne Inde 
 
Handledare:  Bodil Wilde Larsson 
Tentator:  Gun Nordström 
Sidor:  59 
  
Månad och år för examen: Maj 2006 
 
Sökord:  health, organizationalclimate, participating, quality of care 
 
 
At the Clinic of Ortopedic Surgery, wards 3A and 3B, in the County Board of Health Care 
in Värmland, a project has been initiated with the purpose of changing the workprocess in 
accordance with so called Patient-Focused Care. This is a working model built on the 
principle that care should take place in a close relationship with the patient with the 
prerequisite of reducing as much care administration as possible from the nurses’ work. The 
aim of the study, which is a part of a larger project, was to describe the current status at the 
wards, before the implementation of the Patient - Focused Care work model. 
Questionnaires containing questions on quality of care, a health index, organizational 
climate, and opportunities for participation were distributed among patients and staff. The 
study group consisted of 130 patients (96 % response rate) and 64 staff members (94 % 
response rate). The results showed that the patients rated the quality of care as high, while 
the staff members give somewhat lower ratings. The least favourable ratings in the patient 
group were noted on questions designed to measure “participation in decision making”, 
“own preferences,” and “information on the responsible nurse.” Compared to the staff 
members, the patients ascribed higher subjective importance to all mapped aspects of care. 
The patients experienced their health status as relatively good, however, the subjective 
well-being was rated as more favourable than the physical health. The staff members 
experienced a high participation in their team and a sense of being close to the patients. 
Less favourable ratings were noted on the possibilities to observe the patients and to have 
an influence on their own work. The organizational climate was perceived as declined in 
the dimensions of conflict, challenge and freedom. In the dimensions of idea-support and 
risk taking the organization approached an innovative climate, which might have a positive 
impact in an organizational change process.  
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INTRODUKTION 
I dagens hälso- och sjukvårdsorganisation med allt kortare vårdtider och förändrade 
vårdformer är helhetsvården av patienten viktig att belysa. Under 1900-talet har olika 
vårdformer utvecklats och präglat omvårdnaden av patienten. Rondsystemet kom under 
1950-talet med mer uppgiftscentrerad arbetsfördelning, d.v.s. varje vårdare ansvarar för sin 
bestämda del av patientens omvårdnad. Denna vårdform efterföljdes av gruppvård vilket 
innebar att en gruppledare samt ett visst antal medarbetare samarbetade i omvårdnaden. 
Primary nursing är den engelska benämningen på primärsjuksköterskesystemet och är 
ytterligare en annan vårdform. Ett vanligt sätt att organisera omvårdnaden enligt primary 
nursing är parvård. Parvård innebär att sjuksköterska och undersköterska arbetar 
tillsammans och ansvarar för ett mindre antal patienter under hela vårdtiden. Målet med 
denna vårdform är att patienten skall vårdas av ett färre antal vårdare och patienten ska 
kunna få uppleva trygghet och kontinuitet (Segesten, 1997).  
 
Patientnärmre vård är en vårdform som idag används på många vårdenheter i Sverige, och 
har sitt ursprung i ”patient-focused care”, från USA, Henry Ford Hospital i Detroit 
(Landstingsförbundet, 1998). Denna vårdform bygger på att vården skall ske i nära 
anslutning till patienterna och förutsättningen är att selektera så mycket vårdadministration 
som möjligt från sjuksköterskans praktiska arbete.  Detta ska leda till att sjuksköterskan blir 
mer tillgänglig för patienterna och att arbetstiden bättre koncentreras på direkt omvårdnad i 
mötet med patienten. Sjuksköterskeexpeditionen omvandlas till en reception. En 
specialutbildad undersköterska övertar mycket av vårdavdelningens sambandsfunktioner, 
som t ex alla inkommande telefonsamtal, patientflödet med in- och utskrivningar och den 
administration som ej kräver specifik yrkeskompetens. Sjuksköterskan och teamet 
(sjuksköterskor och undersköterskor) ansvarar för 6-8 patienter. De har sin arbetsplats i 
nära anslutning till patienterna och vårdsalarna. Arbetsplatsen är byggd för en person för att 
understryka att sjuksköterskan behöver lugn och möjlighet till koncentration. Syftet med 
patientnärmre vård är i första hand att förbättra mötet med patienten och förbättra 
arbetsmiljön för de patientnära medarbetarna. Genom att strukturera arbetsmiljön med 
fokus på patienten ökas möjligheten till effektivare vårdkedjor som i sin tur kan förbättra 
vårdkvaliteten, förkorta köer och väntelistor för patienten (Inde, 2000). Kisslinger och 
Kjellgren (2004) menar att genom att skapa fler och bättre möten med patienten ökas 
förutsättningarna för att få en delaktig patient, som upplever tillit och trygghet. 
 
Vårdkvalitet 
Kvalitet definieras i Bonniers Svenska Ordbok (1994) som: ”egenskap, beskaffenhet och 
inre värde” (sid. 292). Kvalitetsbegreppet definieras generellt som alla sammantagna 
egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade 
eller underförstådda behov. Det kan även uttryckas som att kvalitet innebär att rätt saker 
görs på rätt sätt (SS EN-ISO 9001:2000).  Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
skall vården vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet samt bygga på 
respekt för patientens självbestämmande och integritet. Lagen säger vidare att vården ska 
främja goda kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal samt genomföras i 
samråd med patienten. I SOSFS allmänna råd (1993:17) hävdas att patientens omvårdnad 
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skall ske på lika villkor utifrån vars och ens behov där varje situation är unik och 
omvårdnaden därför skall utformas individuellt.  
 
En  ledande forskare inom kvalitetsområdet, Donabedian (1966), anser att ett centralt drag i 
definitionen av kvalitet inom vård utgörs av balansen mellan hälsomässig nytta och 
hälsomässig skada. Donabedian framhåller att graden av vårdkvalitet bestäms av i vilken 
utsträckning vården stämmer med fastställda kriterier för god vård.  
 
Vårdkvalitet ur patienternas perspektiv 
Wilde, Starrin, Larsson och Larsson (1993) genomförde en kvalitativ studie av vårdkvalitet 
utifrån patientens perspektiv, vilken har resulterat i en teoretisk modell, som anger att 
patienterna uppfattar kvaliteten i vården utifrån möten med existerande vårdstrukturer, 
deras normsystem, förväntningar och erfarenheter. Patienternas uppfattningar av 
vårdkvaliteten kan ses som ett antal ömsesidigt beroende dimensioner, som tillsammans 
bildar en helhet. Innehållet i denna helhet redovisas i figur 1. 
 
  Personalrelaterade  

kvaliteter 
Fysiskt-administrativt 
Miljömässiga kvaliteter 

 
Patientens preferenser 

Rationalitet Medicinsk-teknisk 
Kompetens 

Fysisk-tekniska  
förutsättningar 

 Humanitet Identitetsorienterat 
Förhållningssätt 

Socio-kulturell atmosfär 

 
                                               Figur 1. Modell om patienters uppfattningar om vårdkvalitet (Wilde et al.,1993). 
 
Patientens önskemål är av två slag, en rationell och en human aspekt. Den rationella 
aspekten eftersträvar ordning och förutsägbarhet och patienten önskar att 
vårdorganisationen skall tillhandahålla en medicinsk-teknisk kompetent personal och de 
fysiskt tekniska förutsättningar som patienten behöver. Den humana aspekten innebär att 
patienten har en önskan om att vårdorganisationen skall erbjuda en personal som har ett 
identitetsorienterat förhållningssätt och en gynnsam socio-kulturell atmosfär. Den 
medicinsk-tekniska kompetensen och det identitetsorienterade förhållningssättet faller 
under personrelaterade kvaliteter medan de fysiskt-tekniska förutsättningarna och den 
socio-kulturella atmosfären faller under fysiskt-adminstrativt miljömässiga kvaliteter. Med 
utgångspunkt från denna modell utvecklades en enkät, Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 
(KUPP). Enkäten omfattar frågor i varje ovan beskriven dimension. Frågorna avser att mäta  
patientens upplevelse av kvalitet utifrån faktiskt upplevd vård och den subjektiva betydelse 
som patienten ger frågan (Wilde Larsson, Larsson, Larsson & Starrin, 2001).  
 
I en studie av Wilde Larsson, Larsson och Starrin (1999) framkom att både män och 
kvinnor skattar frågor rörande medicinsk-teknisk kompetens och fysisk-tekniska 
förutsättningar högre än frågor gällande identitetsorienterat förhållningssätt och socio-
kulturell atmosfär. En jämförande studie över hur män och kvinnor uppfattar vårdkvaliteten 
visar att det finns tendenser till skillnader. Kvinnor sätter högre värden än män på hur 
betydelsefullt de tycker att vården är (Jonsson & Rose, 1996). Detta gällde såväl frågor 
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avsedda att kartlägga upplevelser av faktisk erhållen vård som frågor ämnade att spegla den 
subjektiva betydelsen man tillskriver olika vårdaspekter. 
Vårdkvalitet ur medarbetarnas perspektiv 
Flera studier visar tydliga tecken på positiva statistiska samband mellan upplevd 
vårdkvalitet och arbetstillfredsställelse, särskilt upplevd organisationsharmoni och 
egenkontroll i arbetet (Björvell & Brodin, 1992; McNeese-Smith, 1999; Schaefer & Moos, 
1996; Wilde, Larsson & Ljungqvist, 1995).  
 
Delaktighet 
Delaktighet beskrivs i ordböcker som en aktiv medverkan eller medansvar (Svenska 
ordboken, 2000). Hansson (2004) menar att en dimension av delaktigheten kan vara en 
fråga om makt och inflytande (empowerment). En annan dimension handlar om 
människans balans mellan att vara självständig å ena sidan och vilja höra till å andra sidan. 
Ytterligare dimensioner är demokrati och rättvisa som har stark förankring i svenskt 
arbetsliv.  
 
Delaktighet ur patienternas perspektiv 
Patienter har sällan kännedom om sjukvårdens organisation eller hur den fungerar.  Många 
får ofta otillräcklig information för att kunna vara delaktiga. Information påverkar 
patientens roll i beslutsprocessen genom att den ger patienten ökade möjligheter att delta i 
diskussioner kring vård och behandling. Upplevelsen av delaktighet i vården har en positiv 
inverkan på patientens möjlighet att nå hälsa (Svedberg, 2003;  Wressle, 2002).  
 
Många författare uttrycker värdet av att se delaktighet som en indikator av kvalitet, och en 
viktig del i omvårdnadens kvalitetsutveckling (Andersson, 1995; Hedvall, 1993; Idvall, 
1994; Wilde Larsson et al., 2001). I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2005:12) beskrivs att kvalitetssystem skall säkerställa patienters värdighet, integritet, 
delaktighet och säkerhet. Studier visar även att patienterna har ett uttalat behov och önskan 
om delaktighet. Upplevelsen av delaktighet fokuserar på personalens kontinuitet, som ger 
dem trygghet och en känsla av tillit till personalen. En patient som vill vara delaktig vill 
inte vara underordnad. Patienten vill bli sedd som en partner i vårdteamet (Kiessling & 
Kjellgren, 2004;  Rooke, 1997; Svedberg, 2003). Flera studier visar också att upplevd 
tidsbrist hos personalen var ett hinder för samtal och delaktighet. Upplevd tidsbrist kan leda 
till stark frustration hos patienten eftersom den kopplas till upplevelse av ointresse och 
nonchalans hos vårdpersonalen. Upplevd tidsbrist och för mycket administration för 
personalen minskade möjligheten till samtal och patienten kunde uppleva påtvingad 
delaktighet genom att behöva bevaka sina intressen. Det innebar ett ansvarstagande, 
engagemang och delaktighet  för patienten, som inte alltid harmonierade med det upplevda 
hälsotillståndet (Hallström & Elander, 2001; Ingvesback, 2001; Kiessling & Kjellberg, 
2004; Lund, 1997; Pownall, 2004). 
 
Delaktighet ur medarbetarnas perspektiv 
Att skapa delaktighet kan vara ett sätt att främja medarbetarnas kontroll över sin 
arbetssituation. I praktiken innebär det att det blir en balans mellan individfrågor och 
organisationsfrågor och en balans i ansvarsfördelningen mellan medarbetaren och 
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arbetsgivare. Genom att skapa delaktighet får man tillgång till människors engagemang, 
kunskap, flexibilitet och energi i förändringsarbetet. Delaktighet har även stor betydelse för 
hälsorelaterade begrepp och kvaliteter som identitet, självförtroende, självkänsla, trygghet 
och stolthet (Hansson, 2004; Kiesslinger & Kjellgren, 2004; Lund, 1997; Rooke,1997; 
Svedberg, 2003). 
 
Hälsotillstånd  
Begreppet hälsa kommer från det fornnordiska ordet heilsa, som betyder sundhet. 
Ursprunget till begreppet är det gammalgermanska ordet hailison, som också är ursprunget 
till isländska heill, som i sin tur är ursprunget till begreppen hell (lycka) och hel 
(fullständig). Det sistnämnda med det tillhörande verbet att hela, (som i engelskans heal 
och det moderna healing). Denna etymologiska innebörd lägger grunden för en bred 
bestämning av hälsobegreppet (Norwegish-Dänisches etymologisches Wörtetbuch,1960). 
Flera författare anger hälsa, som inte bara frånvaro av sjukdom och lidande, utan ger också 
en antydan om positiva livskvaliteter som upplevelser av helhet, framgång och lycka.  Att 
ha god hälsa är inte bara ett självändamål utan det är något som kan bidra till att individen 
uppnår andra mål (Downie, Fyfe & Tannahill, 1991; Hansson, 2004; Nordenfeldts, 1991). 
 
Enligt Eriksson (1984) är hälsan relativ, det är svårt att dra en exakt gräns för vad som är 
friskt och vad som är sjukt. Hälsa som helhet är unik för varje enskild individ. Individens 
subjektiva upplevelser av hälsa varierar från stund till stund och är starkt förankrad till den 
enskilda individens aktuella situation. Hälsa är relativ i förhållande till tid och rum, en 
ständig process. Tamm (1994) menar att i den biomedicinska modellen av hälsa bör man se 
på människans möjligheter och inte hennes hinder. Om vårdgivaren får god kontakt och har 
förmågan att skapa ett tryggt och gott förhållande till patienten och de anhöriga kan detta 
vara avgörande för det hälsomässiga resultatet (Eide & Eide, 1997).  
 
Arbetsklimat/organisationsklimat  
I tidigare forskning och litteratur benämns arbetsklimat och organisationsklimat synonymt.  
Klimatbegreppet har inom det sociala området blivit en metafor för de psykologiska 
förhållanden som råder inom en social region, exempelvis en organisation eller en grupp 
(Ekvall, 1986; 1985). Ekvall (1995a) definierar begreppet organisationsklimat på följande 
sätt; ”beteenden, attityder och känslostämningar som karakteriserar livet i organisationen”. 
(s.5) De faktorer som påverkar klimatet är enligt Ekvall (1995a) organisationsstorlek, 
verksamhetsinriktning, fysisk miljö, teknologi, organisationsstruktur, arbetsorganisation, 
människor, arbetsmängd, resurser, historia, mål, strategier, visioner, trosuppfattningar och 
verklighetsbild, värderingar och normer, ledarskap, personalpolitik och image. Alla faktorer 
samverkar med varandra. Även människan är en miljöfaktor för andra som reagerar på 
henne. Vilka människorna i organisationen är har stor betydelse för hur de reagerar på de 
andra faktorerna exempelvis arbetsorganisationen.  
 
Ett bra arbetsklimat gagnar patientens upplevelse av vårdkvalitet och underlättar för 
patientens möjligheter till självbestämmande (Björvell & Brodin,1992; Lövgren, 
Rasmusson & Engström, 2002; Mattiasson & Andersson, 1995; McNeese-Smith, 1999;  
Norbergh, Hellzen, Sandman & Asplund, 2002;  Schaefer & Moos, 1996). Det goda 
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arbetsklimatet speglar också betydelsen av medarbetarnas grad av självbestämmande i 
vårdorganisationen (Larsson et al., 1995).  Johansson (1997) anser att organisationsklimatet 
har betydelse för kvalitet och effektivitet för att underlätta förändringsprocesser i 
organisationen.  
 
Projekt patientnärmre vård vid två ortopedavdelningar 
På ortopedavdelningarna 3A och 3B Centralsjukhuset Karlstad inom Länsverksamheten 
Ortopedi i Värmland har ett projekt startats för att förändra organisationen och arbetssättet 
utifrån arbetsmodellen patientnärmre vård. Denna förändringsprocess startade november 
2004. Kartläggningen inför organisationsförändringen genomfördes 15 april till 15 juni 
2005. I februari 2006 infördes arbetsmodellen  patientnärmre vård.  
 
Centralsjukhuset i Karlstad är ett länssjukhus och ortopedavdelningarna 3A och 3B har hela 
Värmland som sitt upptagningsområde. Omsättningen av patienter på vårdavdelningarna 
var under år 2004 4,2 per säng och antal sängplatser är 43 stycken. Före övergången till 
patientnärmre vård arbetade sjuksköterskor och undersköterskor utifrån den traditionella 
organisationen i vårdlag om 3-4 medarbetare och med den traditionella 
sjuksköterskeexpeditionen som arbetsplats. Under projekttiden har flera åtgärder såsom 
utvecklingsdagar, studiebesök, arbetsgrupper, handledning och ombyggnationer 
genomförts. 
 
Avsikten med patientnärmre vård är att förbättra mötet med patienten och förbättra 
arbetsklimatet för medarbetarna. Genom att skapa fler och bättre möten mellan medarbetare 
och patienten är förhoppningen att patienten upplever tillit och trygghet och större 
möjligheter till delaktighet. Ett strukturerat arbetssätt med fokus på patienten har större 
förutsättningar att öka patienternas och medarbetarnas delaktighet, bättre vårdkvalitet och  
arbetsklimat. Det saknas vetenskapliga studier som belyser effekter av arbetsmodellen 
patientnärmre vård. Det är därför angeläget att vetenskapligt utvärdera denna vårdmodell. 
Utvärdering av projektet kommer att ske genom mätningar före och efter införandet av 
patientnärmre vård.   
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna studie var att beskriva nuläget beträffande variablerna vårdkvalitet, 
hälsoindex, delaktighet och arbetsklimat vid ortopedavdelningarna 3A och 3B före 
införandet av patientnärmre vård. Studien är en del i ett större projekt som syftar till att 
utvärdera effekterna av arbetsmodellen patientnärmre vård efter införandet. Specifika 
frågeställningar för denna magisteruppsats är:  

• Hur upplever patienterna vårdens kvalitet och sitt allmänna hälsotillstånd, före 
införandet av patientnärmre vård?  

• Hur upplever medarbetarna vårdens kvalitet, delaktighet och arbetsklimat före 
införandet av patientnärmre vård?  

• Föreligger det skillnad mellan patienters och medarbetares upplevelser av 
vårdkvalitet före införandet av patientnärmre vård?   

• Föreligger det skillnad mellan patienters upplevelser av vårdkvalitet i relation till 
kön, ålder och utbildning samt självskattad fysisk och psykisk hälsotillstånd före 
införandet av patientnärmre vård? 

• Föreligger det skillnad mellan medarbetarnas upplevelser av vårdkvalitet, 
delaktighet och arbetsklimat i relation till kön, ålder och yrke före införandet av 
patientnärmre vård? 

 
METOD 
Detta är en empirisk studie med kvantitativ metod (Polit & Hungler, 1998) som beskriver 
nuläget vid ortopedavdelningarna 3A och 3B, Centralsjukhuset i Karlstad, före införandet 
av arbetsmodellen patientnärmre vård. Datainsamlingen genomfördes under tidsperioden 
15 april till 15 juni  2005. 
 
Urval  
Patienter 
Under den aktuella tidsperioden var 266 patienter aktuella för studien. För att inkluderas i 
studien skulle patienterna 1) vara 18 år eller äldre, 2) ha vårdats på avdelningen mer än 24 
timmar, 3) själva kunna fylla i enkäten, 4) kunna tala och förstå det svenska språket och 5) 
ej vara dementa. Etthundratrettiofem patienter uppfyllde inklusionskriterierna. 
Etthundratrettioen  patienter exkluderades p g a att de inte uppfyllde inklusionskriterierna.  
Fem patienter ville ej svara på enkäterna. Något skäl till detta angavs inte. 
Undersökningsgruppen utgjordes av 130 patienter (96% svarsfrekvens). Det interna 
bortfallet varierar på de olika påståendena/frågorna, likaså svarsalternativet ej aktuellt i 
enkäten Mini-KUPP. Det antal svar på varje påstående/fråga, som redovisas i anslutning till 
varje tabell, har uteslutit även svarsalternativet ej aktuellt. I tabell 1 presenteras 
bakgrundsdata för patienterna. 
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Tabell 1.  Sammanställning av bakgrundsdata för patienterna (N=130) 
Patienter n %  n % 
Kön, (n =127)   Sysselsättning (n= 115)   
Man 50 38 Yrkesarbetande 47 36 
Kvinna 77 59 Studerande   3   2 
   Annat 65 50 
Ålder (n= 127)      
18-40 år 19 15 Inläggningssätt (n=126)   
41- 65 48 37 Väntelista 63 48 
66- 75 40 31 Akut 63 48 
76-89 
Medelålder  60 år, SD:16,72 

20 15 
 

 
Remiss-väntan ( n= 75) 

  

   0-7 dagar 12   9 
Boende( n=127)   >1 vecka < 1 månad   7   5 
Sammanboende 92 71 ≥ 1 mån < 3 månader 14 11 
Bor ensam 35 27 ≥3 mån < 6 månader 15 12 
   ≥ 6 månader 27 21 
Nationalitet (n=126)      
Svensk 118 91 Inläggningstid (n= 121)   
Nordisk     6   5 ≥ 2 dygn   1   1 
Annan      2   2 2-3 dygn 32 25 
   4-6 dygn 51 39 
Utbildning (n=125)   7-9 dygn 21 16 
Folkskola 51 26 10 dygn eller mer 16 12 
Gymnasie 48 25    
Högskola 26 13    
_______________________________________________________________________ 
 
Medarbetare 
Under den aktuella tidsperioden fanns 110 medarbetare i tjänst på avdelningarna 3A och 
3B. För att inkluderas i studien skulle följande kriterier uppfyllas; 1) all tillsvidareanställd 
personal, 2) medarbetare med vikariat mer än 6 månader före undersökningens början. 
Exklusionskriterierna var medarbetare med enbart nattjänst och AT- läkare. Sextioåtta  
medarbetare uppfyllde inklusionskriterierna. Fyra läkare ville ej svara på enkäterna. De 
uppgav som skäl att enkäten inte berörde deras område. Fyrtiotvå medarbetare 
exkluderades. Ingen arbetsterapeut och endast en sjukgymnast erhöll enkät på grund av 
missförstånd i handläggandet. Undersökningsgruppen utgjordes av 64 medarbetare (94% 
svarsfrekvens). Det interna bortfallet varierar på påståendena/frågorna. Svarsalternativet ej 
aktuellt i enkäten Mini-KUPP är ej medräknade i svarsfrekvensen på respektive påstående.   
Det faktiska antalet svar på varje påstående/fråga redovisas i anslutning till varje tabell.   I 
tabell 2 presenteras bakgrundsdata för medarbetarna. 
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Tabell 2. Sammanställning av bakgrundsdata för medarbetarna (N=64) 
Medarbetare n % Medarbetare n % 
      
Kön (n= 62)   Yrke (n= 62)   
Man 9 14 Undersköterska 27 42 
Kvinna 53 83 Sjuksköterska 23 36 
   Läkare 11 17 
Ålder (n= 60)   Sjukgymnast 1 2 
Medelålder 45,5år, SD 11,58      
22- 34 år 15 23    
35- 49 år 19 30    
50-63 år 26 41    
       

_________________________________________________________________________ 
 
Instrument 
Patienter 
Enkät Mini –KUPP  avser att mäta hur patienter upplever vårdkvaliteten. Mini- KUPP är 
baserad på en teoretisk modell över vårdkvalitet och omfattar fyra kvalitetsdimensioner; 
personalens medicinsk-tekniska kompetens, (4 påståenden), vårdmiljöns fysisk-tekniska 
förutsättningar, (3 påståenden), personalens identitetsorienterade förhållningssätt, (12 
påståenden) och vårdmiljöns socio-kulturella atmosfär, (5 påståenden). Mini-KUPP 
omfattar i sin helhet 41 påståenden/frågor: 
påståenden relaterade till den teoretiska modellen (24), bakgrundsfrågor (10) fysiskt hälsa 
(1) och psykiskt välbefinnande (1), råd (1), anvisningar (1) tveksamheter (1)  och öppna 
frågor (2). Påståenden som relaterar till den teoretiska modellen värderas på två sätt 
(upplevd realitet och subjektiv betydelse) av den svarande. Upplevd realitet skattas på en 
fyrgradig skala med ändpunkterna 1 (instämmer inte alls) till 4 (instämmer helt) och ett 
svarsalternativ, ej aktuellt.  Subjektiv betydelse skattas på en fyrgradig skala med 
ändpunkterna 1 (av liten eller ingen betydelse) och 4 (av allra största betydelse) och ett 
svarsalternativ ej aktuellt. Inom den fysiskt-tekniska dimensionen skattas upplevd realitet 
utifrån följande svarsalternativ: ja, nej, och ej aktuellt. Svarsalternativet ej aktuellt har 
uteslutits ur den statistiska analysen.  Fysisk hälsa och psykisk välbefinnande skattas på en 
femgradig skala med ändpunkterna 1 (mycket dåligt) och 5 (mycket bra). Svarsalternativen 
på frågor om hur patienterna följer råd, anvisningar och eventuella tveksamheter.  
 
Mini-KUPP är vetenskapligt utarbetad (Wilde Larsson & Larsson, 2002). Enkäten har 
använts i ett flertal nationella och internationella studier och är ett validitets- och 
reliabilitetstestat instrument (Wilde Larsson et al., 2001; Wilde Larsson & Larsson, 2002). I 
tidigare studier har Crohnbach alfa för upplevd realitet skalorna varierat mellan 0,67 – 0,91 
och för subjektiv betydelse skalorna varierat mellan 0,70 – 0,89 (Wilde Larsson et al., 
2001; Wilde Larsson & Larsson, 2002). I denna studie var Crohnbach alfa för upplevd 
realitet skalorna 0,74 – 0,93 och för subjektiv betydelse skalorna 0,70 – 0,84.  
 
Enkät Hälsoindex  består av 10 frågor som avser att mäta generell hälsa och välbefinnande 
under den senaste veckan. Instrumentet innehåller frågor angående ork, humör, trötthet, 
ensamhet, sömn, yrsel, mag-tarmfunktion, smärta, mobilitet, samt en fråga om hur hälsan 
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har upplevts under den senaste veckan. Varje fråga skattas på en fyragradig skala  med 
ändpunkterna 1 (orkar ingenting) och 4 (orkar nästan hur mycket som helst).  
 
Patienternas medelvärden summeras och divideras med antalet patienter för att erhålla 
patientgruppens totala hälsoindex, som kan variera mellan 10 – 40 poäng. För att beräkna 
emotionellt välbefinnande (EWB) för patientgruppen summeras patienternas medelvärden 
utifrån frågorna angående; ork, humör, trötthet, ensamhet och divideras med antalet 
patienter i undersökningsgruppen. Det fysiska välbefinnandet (PWB) erhålls på samma sätt 
utifrån frågorna angående; sömn, yrsel, tarmfunktion, smärta och mobilitet. Poängen kan  
variera från 4 -16 poäng, (EWB), respektive 5-20 poäng (PWB). Hälsotillståndet den 
senaste veckan besvaras på en separat fråga som varierar från 1-4 poäng. Höga poäng 
motsvarar god hälsa.  
 
Vid uteblivet svar på någon av frågorna i Hälsoindex gjordes i denna studie en 
medelvärdesimputation. Detta innebär att det utelämnade svaret hos en given patient 
ersattes med hans eller hennes medelvärde på de frågor som besvarats. Det interna 
bortfallet varierade mellan 1,5 % - 4 %. 
 
Instrumentet är utarbetat av Hansagi och Rosenkvist (opubl.) och är publicerat av 
Nordström Nyman och Theorell (1992). En faktoranalys genomfördes av Nordström et al. 
(1992) där de ovan nämnda två faktorerna utkristalliserades – EWB, emotionellt 
välbefinnande (ork, humör, trötthet och ensamhet) och PWB fysiskt välbefinnande (sömn, 
yrsel, tarmfunktion, smärta och mobilitet). Instrumentet har visat att det diskriminerar 
mellan grupper (discriminant validity). Hälsoindex är testat för reliabilitet i olika 
patientgrupper med tillfredsställande resultat. I tidigare studier har Crohnbachs alfa värdena 
varierat mellan 0,77 - 0,85 (Langius & Björvell, 1993; Nordström et al., 1992). I denna 
studie var Crohnbach alfa 0,80.  
 
Medarbetare  
Enkäten Mini-KUPP  avser att mäta hur medarbetarna upplever vårdens kvalitet för 
patienten.  Det som skiljer enkäten Mini-KUPP för medarbetare jämfört med patientenkäten 
är att ”din vård”, ”jag”, ”dig” och ”mig” byts ut mot NN, som här symboliserar den 
generella patienten på vårdavdelningen. På påståendet om upplevd realitet skattar 
medarbetarna vårdens kvalitet för den generella patienten (de patienter som erhöll vård på 
avdelningen under den aktuella tidsperioden). Angående påståenden om subjektiv betydelse 
svarar medarbetaren utifrån den vikt de själva tillskriver varje frågas innehåll.  
Instrumentet består av 27 påståenden/frågor varav 3 bakgrundsfrågor (kön, ålder, yrke) och 
24 påståenden relaterade till den teoretisk modellen. I denna studie var Crohnbach alfa för  
upplevd realitet skalorna   0,67 – 0,86 och för subjektiv betydelse 0,73 – 0,90.  
 
Enkät Arbetsklimatet. I denna undersökning används benämningen arbetsklimat istället 
för organisationsklimat på grund av att det är ett vanligare begrepp inom vården. Ekvalls 
enkät har benämningen arbetsklimat. Ekvalls (1995 a) instrument mäter tio 
klimatdimensioner som har betydelse för arbetsklimatet på en arbetsplats. De tio 
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dimensionerna är: utmaning, frihet, idé-stöd, tillit/öppenhet, livfullhet/dynamik, 
lekfullhet/humor, debatt/mångfald, konflikter, risktagande och idé-tid.  
 
Varje dimension inkluderar fem påståenden, totalt består formuläret av 50 påståenden. 
Dessa påståenden besvaras på en fyrgradig Likertskala med ändpunkterna 0 (stämmer inte 
alls) och 3 (stämmer i hög grad) Beskrivning av respektive dimension samt exempel på 
påstående som respondenten besvarar är: 
Utmaning - organisationsmedlemmarnas engagemang i känslan för verksamheten och dess 
målsättning. ”Arbetet upplevs av de flesta här som meningsfullt och stimulerande.”  
Frihet – den självständighet i beteende som människor i organisationen utövar. ”De flesta 
här lägger upp arbetet efter eget huvud ganska mycket.” 
Ide’-stöd - det sätt på vilket nya idéer möts. ”Det finns gehör för initiativ så man känner sig 
uppmuntrad att ta nya.” 
Tillit/öppenhet – den känslomässiga trygghet i relationerna som ges. ”Man litar på 
varandra.” 
Livfullhet/dynamik – den dynamik som finns i organisationen. ”Det är fart och fläkt här.” 
Lekfullhet/humor – den lättsamhet som råder. ”Folk här har sinne för humor.” 
Debatt/mångfald – i vilken utsträckning det förekommer möten och kollisioner mellan 
synpunkter, idéer och olika erfarenheter och kunskap. ”Mångfalden i åsikter är påtaglig 
här.” 
Konflikter – förekomst av personliga emotionella spänningar i organisationen.”Det 
förekommer maktkamp och revirbevakning.” 
Risktagande – organisationens benägenhet att tolerera osäkerhet. ”Nyheter anammas 
snabbt i verksamheten.” 
Idé-tid – den tid man kan använda och använder för utarbetande av nya idéer. ”Man tar sig 
tid att diskutera nya idéer” (Ekvall, 1995 a; 1995 b). 
 
Medarbetarnas svar för varje dimension summeras och divideras med fem d.v.s. antal 
påståenden per dimension (Ekvall, 1995a; 1995b). Medarbetarnas samlade medelvärde i 
respektive dimension utgör ett organisationsmått för den specifika dimensionen. Vid 
uteblivet svar på någon av påståendena i enkäten Arbetsklimat gjordes i denna studie en 
medelvärdesimputation. Detta innebär att det utelämnade svaret hos en given patient 
ersattes med hans eller hennes medelvärde på de påståenden som besvarats. Det interna 
bortfallet var 0-3 %. Uträkningen av medarbetarnas/hela arbetsgruppens redovisade 
medelvärden är summan av individernas individuella medelvärden inom varje dimension 
dividerat med antalet medarbetare (n =64).  
 
Medarbetarnas medelvärden och standardavvikelser för varje dimension jämförs med 
medelvärdet för den Innovativa och den Stagnerade organisationen (Ekvall, 1995a; 1995b). 
Medelvärdet för manualens (Ekvall, 1995a) ”innovativa” och ”stagnerade” organisation har 
framkommit genom studier på ett trettiotal organisationer där 10 kreativa/innovativa och 5 
stagnerade organisationer blev resultatet och ligger till grund för manualens medelvärde. 
De dimensioner som befrämjar ett innovativt klimat är; idéstöd, debatt, risktagande och 
idétid. Dessa dimensioner har större betydelse för kreativitet och förnyelse. De dimensioner 
som befrämjar produktivitet, kvalitet och välmående är frihet, utmaning, tillit/öppenhet, 
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lekfullhet och få konflikter (Boström, 2001; Ekvall, 1995a; 1995b;    
Johansson, 1997). Validitet och reliabilitetstestning har gjorts i dessa undersökningar och 
cirka 30 rapporter finns med mätvärden i klimatvariablerna såsom medelvärden, 
reliabilitetskoefficienter, korrelation med andra variabler, jämförelse mellan för- och 
eftermätningar och mellan experimentgrupp och kontrollgrupp. Reliabiliteten i instrumentet 
har testats med hjälp av en serie av faktoranalyser (Ekvall, 1995a; 1995b). Crohnbach alfa i 
tidigare studier var 0,73-0,89 (Ekvall, 1995a; 1996). I denna undersökning varierade 
Crohnbach alfa mellan 0,57-0,83. 
 
Studiespecifik enkät delaktighet. Frågorna i den studiespecifika enkäten har utvecklats 
med utgångspunkt vad som visat sig betydelsefullt i tidigare studier. Flera studier visar att 
delaktighet har stark koppling till mänskliga möten/relationer och viljan att tillhöra ett team 
samt kunna påverka sin arbetssituation (Hansson, 2004; Kiessling & Kjellgren, 2004; Lund, 
1997). Den studiespecifika enkäten pilottestades av 25 medarbetare vid en kirurgavdelning.  
Pilottestet medförde inga förändringar av enkäten.  Enkäten omfattar fyra frågor. Den första 
frågan ”möjligheten att påverka ditt arbete”, skattas utifrån femgradig skala med 
ändpunkterna 1 (i mycket liten utsträckning) till 5 (i mycket stor utsträckning). De övriga 
tre frågorna ”närhet till patienterna”, ”möjlighet att observera mina patienter” och ”känner 
mig delaktig i teamet” skattades på en fyragradig skala med ändpunkterna 1 (stämmer inte 
alls)  till 4 (stämmer precis).  
 
Datainsamling 
Tillstånd för att genomföra undersökningen har inhämtats från verksamhetschefen vid 
ortopedkliniken Centralsjukhuset Karlstad. Patienterna och medarbetarna fick muntlig och 
skriftlig information om studien. 
 
En sjuksköterska, som arbetar som vårdkoordinator, ansvarade för att utifrån 
inklusionskriterierna bedöma om patienterna skulle tillfrågas om medverkan i studien. 
Vårdkoordinatorn tillfrågade och försåg patienterna med ett kuvert innehållande 
informationsbrev, enkäter och svarskuvert dagen innan hemgång. Patienterna i studien 
besvarade enkäterna anonymt på vårdavdelningen. Enkäterna lämnades i slutna kuvert i en 
särskild svarsbrevlåda på vårdavdelningarna. Patienterna har garanterats en konfidentiell 
hantering av de besvarade enkäterna.  
 
Författarna informerade medarbetarna om undersökningen i samband med en 
arbetsplatsträff. Studiens syfte redovisades och möjlighet att ställa frågor fanns. 
Avdelningschefen delade ut frågeformulären till medarbetarna (sjuksköterskorna och 
undersköterskorna). Verksamhetsutvecklaren vid ortopedkliniken var ansvarig för att dela 
ut enkäten till läkarna och sjukgymnasterna/arbetsterapeuterna. Enkäterna ifylldes anonymt 
på arbetsplatsen och lämnades i slutna kuvert i en särskild svarsbrevlåda på 
vårdavdelningarna. Medarbetarna garanterades en konfidentiell hantering av de besvarade 
frågeformulären. 
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Databearbetning/ Statistik 
Dataprogrammet SPSS (Norusis, 1992) har använts för bearbetning av datamaterialet. 
Deskriptiv statistik har använts för att sammanställa materialet i patient- respektive 
medarbetaregruppen (se del 1 respektive del 2 i resultatredovisningen). Variablerna i   
analyserna rangordnas i ordinalskalor (vårdkvalitet, delaktighet, hälsa, arbetsklimat) och i    
nominalskalor för variablerna kön, parvisa åldersgrupper och svarsalternativ med ja- och 
nej-svar. Icke parametriska test har använts vid undergruppsjämförelser (Polit & Hunger, 
1998), (se del 3 i resultatredovisningen). 
 
Kruskal Wallis test (ordinalskala) användes för att påvisa skillnader mellan tre eller fyra 
grupper:  

• patienter med olika utbildningsnivåer (folkskola, gymnasie, högskola) och i olika 
åldrar (18-40, 41-65, 66-75, 76-89) avseende upplevelser av vårdkvalitet.  

• medarbetare med olika yrkestillhörighet (läkare, sjuksköterska, undersköterska) och 
i olika åldrar (22-34, 35-49, 50-63) avseende upplevelser av vårdkvalitet. 

• medarbetare med olika yrken (sjuksköterska, undersköterska, läkare) och i olika 
åldrar (22-34, 35-49, 50-63) avseende upplevelser av delaktighet.  
 

I de fall det förelåg ≥ 2 signifikanta skillnader mellan grupperna (Kruskal Wallis test) 
genomfördes parvisa jämförelser (Mann Whitney U-test).  
 
 
Mann Whitney U-test (ordinalskala) användes för att påvisa skillnader mellan två grupper:  

•  patienternas vs medarbetarnas upplevelser av vårdkvalitet   
• kön vs upplevelser av vårdkvalitet för patienter och medarbetare  
• åldersgrupper (18-40/ 41-65), (18-40/66-75), (18-40/76-89), (41-65/66-75), (41-

65/76-89), (66-75/76-89) och utbildning (folkskola/gymnasie), 
(folkskola/högskola), (gymnasie/högskola) i patientgruppen vs vårdkvalitet 

• parvisa jämförelser mellan låg och hög skattad fysisk hälsa vs vårdkvalitet, och låg 
och hög skattad psykisk hälsa vs vårdkvaliteten.   

• åldergrupper (22-34/35-49), (22-34/50-63), (35-63/50-63) och yrkesgrupper 
(sjuksköterska, undersköterska ) i medarbetargruppen vs upplevelser av 
delaktighet.  

 
Pearson Chi-Square-test (Chi2- test), för nominalskalor, har använts för att testa 
proportionsskillnaden mellan två grupper: 

• patienternas vs medarbetarnas upplevelser av den fysisk-tekniska vårdkvaliteten, 
upplevd realitet. 

 
Spearman`s Rho användes för att testa sambandet mellan frågan rörande upplevd fysisk 
hälsa, Mini-KUPP, och frågorna rörande fysisk hälsa (PWB) i Hälsoindex, samt för frågan 
psykiskt välbefinnade i Mini-KUPP och frågorna rörande emotionellt välbefinnande 
(EWB) i Hälsoindex.  
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Gränsen för signifikansnivån är p ≤ 0,05 för alla tester med undantag av testerna som rör 
vårdkvalitet (påståendena i Mini-KUPP).  För att minska risken för mass-signifikans 
genomfördes Bonferroni korrektion beträffande Mini-KUPP påståendena. Gränsen för 
statistisk signifikans kom härvid att sättas till p ≤ 0,002.  
Reliabiliteten för skalorna testas med Crohnbach alfa.  
 
Etik  
Tillstånd har inhämtats från verksamhetschefen vid ortopedkliniken Centralsjukhuset 
Karlstad. Patienterna och medarbetarna fick muntlig och skriftlig information om studien. 
Forskningsetiska kommittén Universitetet Karlstad har godkänt uppläggningen av studien 
(Dnr C2005/268). Förvaring av enkäter och material följer Karlstads universitets 
Bevarande- och gallringsplan (Karlstads universitet, Dnr 230/02).  
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RESULTAT 
Resultaten av studien presenteras i frågeställningarnas ordningsföljd. 
  
I del 1 redovisas patienternas upplevelser av vårdens kvalitet och hälsotillstånd. 
Vårdkvaliteten beskrivs utifrån de fyra kvalitetsdimensionerna i Mini-KUPP; medicinsk-
teknisk kompetens, vårdmiljöns fysisk-tekniska förutsättningar, personalens 
identitetsorienterade förhållningssätt och vårdmiljöns socio-kulturella atmosfär. 
Vårdkvaliteten beskrivs också utifrån hur patienten följer råd och anvisningar samt de 
tveksamheter som kan upplevas inför framtida vårdbehov.  De två öppna frågorna i Mini-
KUPP kommer att sammanställas och redovisas muntligt i personalgruppen vid 
ortopedavdelningarna 3A och 3B. Hälsotillståndet redovisas utifrån patientgruppens 
självskattade hälsotillstånd.  
 
I del 2 redovisas medarbetarnas upplevelser av vårdens kvalitet, delaktighet och 
arbetsklimat. Medarbetarens upplevelse av vårdkvaliteten presenteras utifrån de ovan 
beskrivna dimensionerna.  
 
I del 3 redovisas resultaten av undergruppsjämförelser mellan:  

• patienternas och medarbetarnas uppfattning av vårdens kvalitet. 
• patienternas upplevelser av vårdens kvalitet i relation till kön, ålder och utbildning.  
• patienternas upplevelser av vårdkvalitet i relation till självskattat fysiskt och 

psykiskt hälsotillstånd. 
• medarbetarnas upplevelser av vårdens kvalitet i relation till kön, ålder och yrke. 
• medarbetarnas upplevelse av delaktighet i relation till kön, ålder, och yrke.  
• medarbetarnas upplevelse av arbetsklimat i relation till kön, ålder och yrke.  

 
Del 1 Patienter 
Upplevelser av vårdens kvalitet  
 I tabell 3, 4, 5 redovisas resultaten i varje dimension var för sig utifrån patienterna svar (m 
och SD) på varje påstående rörande upplevd realitet (UR) och subjektiv betydelse (SB). 
Påståendena i varje dimension skrivs i förkortad version i tabellen. Resultaten i den fysisk-
tekniska dimensionen och frågor om råd, anvisningar och tveksamheter redovisas i löpande 
text. 
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Medicinsk- teknisk kompetens  
Tabell 3. Patienternas upplevelser av medarbetarnas medicinsk-tekniska kompetens 
 
Påståenden n M SD 
Fysiska omvårdnad     
UR 108 3,44 0,82 

SB 103 3,63 0,54 

Medicinska vård     

UR 117 3,56 0,78 

SB 113 3,69 0,50 

Smärtlindring     

UR 115 3,50 0,82 

SB 113 3,64 0,55 

Undersökningar och behandlingar acceptabel väntetid    

UR 110 3,22 1,00 

SB 110 3,45 0,66 

UR=Upplevd realitet, SB=subjektiv betydelse 
 
 
Patienternas skattningar rörande upplevd realitet visar på relativt höga värden. Högst värde 
har påståendet om medicinsk vård och lägst värde har påståendet om acceptabel väntetid 
för undersökningar och behandlingar. Patienterna ger ett högre värde på påståendenas 
subjektiva betydelse jämfört med upplevd realitet. 
 
Identitetsorienterat förhållningssätt:  
Tabell 4. Patienternas upplevelser av medarbetarnas identitetsorienterade förhållningssätt (N= 130)            
______________________________________________________________________________________________________________ 

Påståenden n M SD   n M SD 
Information om 
undersökningarna 

   Läkarnas 
engagemang  

   

UR 114 3,23 0,95 UR 115 3,36 0,95 
SB 112 3,40 0,68 SB 107 3,61 0,59 
Information om 
resultat  

   Ssk / usk 
engagemang  

   

UR 109 3,29 0,92 UR 116 3,60 0,68 
SB 107 3,44 0,65 SB 112 3,62 0,56 
Information 
egenvård 

   Läkarnas 
förståelse 

   

UR 104 3,10 0,92 UR 109 3,32 0,93 
SB 104 3,38 0,63 SB 107 3,63 0,58 
Information 
ansvarig läkare 

   Ssk / usk 
förståelse  

   

UR 110 3,15 1,11 UR 115 3,62 0,70 
SB 109 3,38 0,78 SB 113 3,65 0,53 
Information 
ansvarig 
sjuksköterska 

    
Läkarnas   
respekt 

   

UR 103 2,73 1,07 UR 112 3,52 0,82 
SB 99 3,08 0,93 SB 107 3,66 0,58 
Delaktig i beslut     Ssk och usk  

respekt 
   

UR 84 2,99 1,05 UR 116 3,63 0,64 
SB 82 3,44 0,67 SB 114 3,62 0,53 

  
UR=Upplevd realitet, SB=subjektiv betydelse 
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Patienterna redovisar höga värden på realitetsskattningen gällande påståendena 
sjuksköterskan och undersköterskan bemötte mig med respekt, förståelse och engagemang. 
Lägst värde har påståendena ”Jag fick information om vilken sjuksköterska som var 
ansvarig för min omvårdnad” och delaktigheten angående beslut när det gällde den egna 
vården. Värdet för den upplevda realiteten och den subjektiva betydelsen skiljer sig inte 
nämnvärt i påståendena sjuksköterskans/undersköterskans respekt, förståelse och 
engagemang. Större differens syns angående påståendena om delaktighet i beslut och 
information om ansvarig sjuksköterska.  
 
Socio-kulturell atmosfär 
Tabell 5. Patienternas upplevelser av vårdavdelningarnas socio-kulturella atmosfär (N=130) 
 
Påståenden n M SD 
Läkaren i enrum    
UR 63 3.0 1,03 
SB 66 3,47 0,73 
Ssk i enrum    
UR 62 3,26 0,85 
SB 62 3,48 0,65 
En trivsam atmosfär     
UR 117 3,58 0,70 
SB 112 3,61 0,59 
Anhöriga/vänner bemöttes     
UR 94 3,74 0,59 
SB 91 3,51 0,66 
Egna önskemål     
UR 94 2,68 1,80 
SB 92 3,12 0,92 

 
UR=Upplevd realitet, SB=subjektiv betydelse 
 
I den socio-kulturella dimensionen får påståendet som avser vårdpersonalens bemötande av 
patientens anhöriga och vänner högst värde på upplevd realitetsskattningen. Lägst värde 
erhålls på påståendet ”Vården styrs mer av rutiner än egna önskemål”. Patienterna ger 
högre värden på subjektiv betydelse skattningarna jämfört med upplevd realitets 
skattningarna på påståendena som handlar om att  möta läkaren i enrum och att vårdens 
styrs mer av rutiner än patientens egna önskemål.  
 
Fysisk tekniska förutsättningar 
Etthundrasjutton patienter svarar på påståendet, upplevd realitet, ”jag fick mat och dryck 
som jag tycker om”. Av dessa svarar 91% (n=106) ”ja”, 6% (n=7) ”nej” och 3%(n=4) ”ej 
aktuellt”. Patienternas subjektiva betydelse skattningar på dessa påståenden har ett 
medelvärde på 3,42 (SD 0,64). 
 
Etthundrasexton patienter svarar på påståendet ”Jag hade en bekväm säng”, upplevd 
realitet. Av dessa svarar 88% (n=102) ”ja”, 11% (n=13) ”nej” och 1% (n=1) ”ej aktuellt”. 
Patienternas subjektiva betydelse skattningar på detta påstående hade ett medelvärde på 3, 
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58 (SD 0,52).  Etthundrafjorton patienter svarar på påståendet ”jag hade tillgång till den 
apparatur och utrustning, som var nödvändig för min vård”, upplevd realitet. Av patienterna 
svarar 93% (n=106) ”ja”, 1% (n=1) ”nej” och 6% (n=7) ”ej aktuellt”. Patienternas 
subjektiva betydelse skattningar på detta påstående hade ett medelvärde på 3, 61 (SD 0,56).   
 
Råd, anvisningar och tveksamheter 
På frågan ”Kommer du att följa de råd och anvisning du nu fått av läkarna” svarar 112 
patienter. Åttioen procent (n=91) svarar ”ja, helt och hållet”, 8% (n=9) svarar ”ja, delvis”,  
2% (n=2) svarar ”nej” och 9% (n=10) svarar ”har inte fått råd och anvisningar av läkaren”. 
På samma fråga gällande sjuksköterskan (n=110) svarar 78% (n=86) ”ja, helt och hållet”, 
8% (n=9) svarar ”ja, delvis”, 3% (n=3) svarar ”vet ej” och 11% (n=12) svarar ”har inte fått 
råd och anvisningar av sjuksköterskan”. På frågan ”Känner du någon tveksamhet när det 
gäller att på nytt söka denna klinik/motsvarande vid framtida vårdbehov” (n=112) svarar 
90% (n=101) ”nej, ingen tveksamhet,   4% (n=4)”ja viss tveksamhet”, 2% (n=2 ) ”ja, stor 
tveksamhet” och 5% (n=5) ”vet ej”.   
 
Självskattat hälsotillstånd.  
  
I tabell 6 redovisas patienternas hälsoindex utifrån emotionellt välbefinnande (EWB) och 
fysiskt välbefinnande (PWB). 
  
Tabell 6 . Patienternas totala hälsoindex, emotionellt välbefinnande (EWB), fysiskt välbefinnande (PWB) och 
hälsan den senaste veckan (N=130) 
 
Hälsoindex totalt a EWB b PWB c   Hälsan den senaste 

veckand

M SD M SD M SD M SD 

26,7 4,43 11,1 1,9 13,1 2,5 2,55 0,75 
 

a fråga 1-10, svarsalternativ 1-4, minimum  10 maximalt 40 poäng 
b frågorna 1-4, svarsalternativ 1-4 minimum  4 maximum 16 poäng 
c fråga 5 - 9 svarsalternativ  1-4, minimum 5 maximum 20 poäng 
d fråga 10 svarsalternativ 1-4 minimum 1 maximum 4 poäng 
 
 
Patienternas självskattade totala hälsotillstånd (n=128) redovisar värdet 26,7 vilket innebär 
ett hälsotillstånd mellan ”ganska ledsen/ganska glad” eller ”orkar ganska lite/orkar ganska 
mycket”. Patienterna skattar det emotionella välbefinnandet högre än fysiskt välbefinnande. 
Vad gäller hälsan den sista veckan befinner sig patienterna mellan påståendena ”ganska 
dåligt/ganska bra” (se bilaga 2). Patienternas självskattade fysiska hälsa (n=112) och 
psykiskt välbefinnande (n=113) utifrån Mini-KUPP visar medelvärden på 3,44 (SD 0,96) 
respektive 3,87 (SD 0,82).  
 
DEL 2 Medarbetare 
Upplevelser av vårdens kvalitet  
I tabellerna 7, 8 och 9 redovisas resultaten i varje dimension utifrån medarbetarnas svar (m 
och SD) på varje påstående rörande upplevd realitet (UR) och subjektiv betydelse (SB). 
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Påståendena i varje dimension skrivs i förkortad version i tabellen. Resultaten i den fysisk-
tekniska dimensionen redovisas i löpande text. 
 
Medicinsk- teknisk kompetens 
Tabell 7. Medarbetarnas upplevelser av medicinsk - tekniska kompetens ( N=64) 
Påstående n M SD 
Fysiska omvårdnad     
UR 61 3,08 0,71 
SB 62 3,21 0,66 
Medicinska vård     
UR 62 2,73 0,82 
SB 62 3,47 0,59 
Smärtlindring     
UR 62 2,50 0,80 
SB 62 3,60 0,64 
Undersökningar och 
behandlingar acceptabel 
väntetid 

   

UR 62 2,10 0,76 
SB 62 3,06 0,65 
    
 
UR=Upplevd realitet, SB=subjektiv betydelse 
 
När det gäller medarbetarna skattar de den fysiska omvårdnaden i den upplevda realiteten  
högst och den acceptabla väntetiden lägst.  Det är stor differens genomgående mellan 
upplevd realitet och subjektiv betydelse.   
 
Identitetsorienterade förhållningssätt 
Tabell 8. Medarbetarnas upplevelser av identitetsorienterat  förhållningssätt (N= 64) 
Påståenden n M SD  n M SD 
Information om 
undersökningarna  

   Läkarnas 
engagemang  

   
UR 61 2,54 0,67 UR 59 2,25 0,73 
SB 62 3,16 0,66 SB 61 3,33 0,68 
Information om 
resultat  

   Ssk / usk 
engagemang  

   
UR 60 2,35 0,68 UR 61 3,06 0,77 
SB 61 3,28 0,71 SB 63 3,41 0,69 
Information 
egenvård 

    
Läkarnas  
förståelse   

   

UR 60 2,33 0,75 UR 60 1,98 0,75 
SB 60 3,05 0,70 SB 61 3,16 0,64 
Information 
ansvarig läkare 

   Ssk / usk 
förståelse  

   

UR 58 1,98 0,93 UR 61 2,97 0,71 
SB 60 3,07 0,73 SB 63 3,33 0,70 
Information 
ansvarig 
sjuksköterska 

    
 
Läkarnas  respekt 

   

UR 59 2,47 0,99 UR 60 2,58 0,67 
SB 60 2,92 0,83 SB 61 3,38 0,64 
Delaktig i beslut     Ssk och usk  

respekt 
   

UR 60 2,12 0,74 UR 61 2,89 0,78 
SB 61 2,95 0,83 SB 63 3,51 0,64 

 
UR=Upplevd realitet, SB= subjektiv betydelse 
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Högst värde på upplevd realitet skattar medarbetarna på påståendet 
sjuksköterskans/undersköterskans engagemang för patienten. Lägst värde ger medarbetaren 
läkarnas förståelse för patientens situation.  Stora differenser ses mellan den upplevda 
kvaliteten av vården och dess subjektiva betydelse. Lägst värde erhålls på påståendet som 
handlar om patientens delaktighet i beslut och information om ansvarig sjuksköterska i den 
subjektiva betydelsen.  
 
Socio-kulturell atmosfär 
Tabell 9. Medarbetarnas upplevelser av den  sociokulturella atmosfären  (N=64) 
Påståenden n M SD 
Läkaren i enrum    
UR 58 1,74 0,87 
SB 60 3,17 0,69 
Ssk i enrum    
UR 55 2,24 1.00 
SB 58 3,21 0,69 
En trivsam atmosfär     
UR 61 2,62 0,73 
SB 63 3,43 0,64 
Anhöriga/vänner bemöttes     
UR 61 3,07 0,63 
SB 61 3,28 0,66 
Egna önskemål     
UR 62 1,82 0,67 
SB 63 2,67 0,80 

 

 
Medarbetarna skattar bemötandet av anhöriga och vänner högst på upplevd realitetsskalan. 
Lägst värdet redovisas i påståendet ”möjligheten att tala med läkaren i enrum”. I den  
subjektiva betydelsen skattar medarbetaren lägst patienternas egna önskemål. Medarbetarna 
skattar genomgående den subjektiva betydelsen högre än den upplevda realiteten.  
 
Fysisk tekniska dimensionen 
Sextiofyra medarbetare svarar på påståendet, upplevd realitet, ”NN fick mat och dryck som 
jag tycker om”. Av dessa svarade 86% (n=55) ”ja”, 5% (n=3) ”nej” och 9% (n=6) ”ej 
aktuellt”. Medarbetarnas subjektiva skattningar redovisar medelvärdet, m = 3,13  och SD 
0,70. På påståendet ”NN hade en bekväm säng”, upplevd realitet, svarar 61 medarbetare. 
Av dessa svarar  34% (n=21)  ”ja”, 61% (n=37)  ”nej” och 5% (n=3) ”ej aktuellt”. 
Medarbetarnas subjektiva skattningar redovisar medelvärdet m = 3,41 och SD 0,59.  
Sextiotvå medarbetare svarar på påståendet ”NN hade tillgång till apparatur och 
utrustning”, upplevd realitet. Av dessa svarar 79% (n=49) ”ja”,  11% (n=7) svarar ”nej” och 
10% (n=6) svarar ”ej aktuellt”. Subjektiva betydelsen redovisar medelvärdet, m = 3,35 och 
SD 0,73. 
 
Upplevelser av delaktighet. 
I tabell 10 redovisas medarbetarnas upplevelse av delaktighet i arbetsteamet, möjligheten 
att kunna påverka det egna arbetet, upplevelsen av närheten till patienten och möjligheter 
till observationer av patienterna. 
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Tabell 10.  Medarbetarnas  upplevelser av delaktighet (N=64) 
Påståenden    M SD 

 
Egen påverkan  på arbetet a
 

3,29 0,86 

Närhet till patienten b
 

3,09 0,73 

Möjlighet att observera mina 
patienter b 

 

2,80 0,82 

Känner mig delaktig i 
teamet. b 

 

3,31 0,63 

a  Svarsalternativ 1-5, där 1 är lågt och 5 är högt värde. 
 b Svarsalternativ 1-4, där 1 är lågt och 4 är högt värde 
 
Närheten till patienten och delaktighet i teamet skattas högt av medarbetarna. Något lägre 
skattas den egna påverkan på arbetet och möjligheterna att observera patienten.  
 
Upplevelser av arbetsklimat. 
I tabell 11 redovisas medelvärden och standardavvikelser på de 10 dimensionerna gällande 
medarbetarnas upplevelser av arbetsklimatet. Medarbetarnas medelvärden och 
standardavvikelser för varje dimension jämförs också med medelvärden för den Innovativa 
och den Stagnerade organisationen (Ekvall 1995b). I bilaga 3 redovisas medelvärden och 
standardavvikelse för varje fråga inom varje dimension. Resultatet presenteras även i  
figur 2.  
  
 Tabell 11. Medarbetarnas upplevelser av arbetsklimatet  (N=64) 
Dimensioner M SD Innovativa 

organisationer 
Stagnerade 
organisationer 

Utmaning 1,72 0,45 2,38 1,63 
Frihet 1,55 0,43 2,20 1,53 
Ide-stöd 1,55 0,48 1,83 1,08 
Tillit/öppenhet 1,56 0,47 1,78 1,28 
Livfullhet/dynamik 1,84 0,47 2,20 1,40 
Lekfullhet/humor 1,95 0,50 2,30 1,40 
Debatt/mångfald 1,86 0,43 1,58 1,05 
Konflikter 1,53 0,62 0,78 1,40 
Risktagande 1,53 0,38 1,95 0,53 

 
Resultatet visar att medarbetarna närmar sig det stagnerade arbetsklimatet i dimensionerna  
”Utmaning” och ”Frihet”. Medarbetarna uppvisar ett högt värde i dimensionen ”Konflikt” 
och tangerar värdet för den stagnerade organisationen. Gällande dimensionen ”Debatt” 
ligger värdet över medelvärdet för den innovativa organisationen. ”Tillit”/”Öppenhet”, 
”Livfullhet”/”Dynamik”, ”Lekfullhet”/”Humor” och ”Idétid” ligger mellan det stagnerade 
och den innovativa organisationen. ”Idéstöd” och ”Risktagande” ligger närmare 
medelvärdet för den innovativa organisationen. 
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Figur 2.  Medarbetarnas upplevelser av arbetsklimatet i jämförelse med innovativ och stagnerad 
organisation. 
 
 
DEL 3 Undergruppsjämförelser 
Patienternas och medarbetarnas upplevelser av vårdens kvalitet. 
I tabellen redovisas skillnader mellan patienternas och medarbetarnas upplevelser av 
vårdens kvalitet. Påståendena i varje dimension skrivs i förkortad version i tabellen.  
 
Medicinsk- teknisk kompetens 
Tabell 12. Skillnader mellan patienternas och medarbetarnas upplevelser av medicinsk-teknisk kompetens. Patienter (N=130), 
medarbetare (N=64)  
                  Patienter               Medarbetare  
Påståenden n M SD n M SD Mann 

Whitney  
U-test 
Z-värde 

 p-värde 

Fysiska omvårdnad           
UR 108 3,44 0,82 61 3,08 0,71 3, 46  ,001 
SB 103 3,63 0,54 62 3,21 0,66 4,2  ,000 
Medicinska vård           
UR 117 3,56 0,78 62 2,73 0,82 6,25  ,000 
SB 113 3,69 0,50 62 3,47 0,59 2,58  ,010 
Smärtlindring           
UR 115 3,50 0,82 62 2,5 0,80 7,04  ,000 
SB 113 3,64 0,55 62 3,60 0,64 0,14  ,893 
Undersökningar och 
behandlingar acceptabel 
väntetid 

         

UR 110 3,22 1,00 62 2,10 0,76 6,88  ,000 
SB 110 3,45 0,66 62 3,06 0,65 3,68  ,000 

 
 
UR= Upplevd realitet, SB= Subjektiv betydelse 
 Bonferroni, p ≤ 0,002 
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   Det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan patienternas och medarbetarnas 
skattningar på samtliga fyra påståendena som rör upplevd realitet och två påståenden som 
rör subjektiv betydelse. Patienterna har högre värden på såväl upplevd realitet som 
subjektiv betydelseskattningarna.  
 
Identitetsorienterat förhållningssätt 
 
Tabell 13. Skillnader mellan patienternas och medarbetarnas upplevelser av identitetsorienterat 
förhållningssätt. Patienter (N=130), medarbetare (N=64) 

 
                                                                       Patienter                                           Medarbetare 

Påståenden n M SD n M SD Mann 
Whitney 
U-test 
Z-värde 

 p-värde 

Information om 
undersökningarna  

         

UR 114 3,23 0,95 61 2,54 0,67 5,55  ,000 
SB 112 3,40 0,68 62 3,16 0,66 2,44  ,015 
Information om resultat           
UR 109 3,29 0,92 60 2,35 0,68 6.40  ,000 
SB 107 3,44 0,65 61 3,28 0,71 0,16  ,156 
Information egenvård          
UR 104 3,10 0,92 60 2,33 0,75 5,33  ,000 
SB 104 3,38 0,63 60 3,05 0,70 2,90  ,004 
Information ansvarig läkare          
UR 110 3,15 1,11 58 1,98 0,93 6,14  ,000 
SB 109 3,38 0,78 60 3,07 0,73 2,72  ,006 
Information ansvarig 
sjuksköterska 

         

UR 103 2,73 1,07 59 2,47 0,99 1,559  ,119 
SB 99 3,08 0,93 60 2,92 0,83 1,410  ,159 
Delaktig i beslut           
UR 84 2,99 1,05 60 2,12 0,74 5,11  ,000 
SB 82 3,44 0,67 61 2,95 0,83 3,63  ,000 
Läkarnas engagemang           
UR 115 3,36 0,95 59 2,25 0,73 7,22  ,000 
SB 107 3,61 0,59 61 3,33 0,68 2,82  ,005 
Ssk / usk engagemang           
UR 116 3,60 0,68 61 3,06 0,77 4,85  ,000 
SB 112 3,62 0,56 63 3,41 0,69 1,91  ,057 
 
Läkarnas  förståelse   

         

UR 109 3,32 0,93 60 1,98 0,75 7,86  ,000 
SB 107 3,63 0,58 61 3,16 0,64 4,75  ,000 
Ssk / usk förståelse           
UR 115 3,62 0,70 61 2,97 0,71 6,00  ,000 
SB 113 3,65 0,53 63 3,33 0,70 3,14  ,002 
Läkarnas  respekt          
UR 112 3,52 0,82 60 2,58 0,67 7,18  ,000 
SB 107 3,66 0,58 61 3,38 0,64 3,20  ,001 
Ssk och usk  respekt          
UR 116 3,63 0,64 61 2,89 0,78 6,21  ,000 
SB 114 3,62 0,53 63 3,51 0,64 1.02  ,306 

 
 

UR= Upplevd realitet, SB= Subjektiv betydelse 
 Bonferroni, p ≤ 0,002 

 

 26



Statistiskt signifikanta skillnader mellan patienternas och medarbetarnas skattningar 
framkom på 11 (av 12) påståenden rörande upplevd realitet inom denna dimension. På 
skalorna gällande subjektiv betydelse framkommer statistiskt signifikanta skillnader för 
följande fyra (av 12) påståenden: ”Läkaren/sjuksköterskans/undersköterskans verkade 
förstå min/NN:s  situation”, ”Läkarna bemötte mig/NN med  respekt”, och ”Jag/NN hade 
möjlighet att delta i beslut gällande min vård”. Patienterna har högre värden på såväl 
upplevd realitet som subjektiv betydelse skattningarna. 
 
Socio-kulturell atmosfär 
Tabell 14. Skillnader mellan patienternas och  medarbetarnas upplevelser av den socio-kulturella 
atmosfären. Patienter (N=130), medarbetare (N= 64) 
                 Patienter                                        Medarbetare 
Påståenden n M SD n M SD Mann 

Whitney 
U-test 
Z-värde 

 p-värde 

Läkaren i enrum          
UR 63 3.0 1,03 58 1,74 0,87 6,01  ,000 
SB 66 3,47 0,73 60 3,17 0,69 2,72  ,006 
Ssk i enrum          
UR 62 3,26 0,85 55 2,24 1.00 5,25  ,000 
SB 62 3,48 0,65 58 3,21 0,69 2,33  ,020 
En trivsam atmosfär           
UR 117 3,58 0,70 61 2,62 0,73 7,52  ,000 
SB 112 3,61 0,59 63 3,43 0,64 2,01  ,044 
 Anhöriga bemöttes           
UR 94 3,74 0,59 61 3,07 0,63 6,80  ,000 
SB 91 3,51 0,66 61 3,28 0,66 2,40  ,017 
Egna önskemål           
UR 94 2,68 1,80 62 1,82 0,67 5,01  ,000 
SB 92 3,12 0,92 63 2,67 0,80 3,53  ,000 

 
UR= Upplevd realitet, SB= Subjektiv betydelse 
 Bonferroni, p ≤ 0,002 

 
 
Inom den socio-kulturella dimensionen framkommer statistiskt signifikanta skillnader 
mellan patienternas och medarbetarnas svar på samtliga påståenden på upplevd realitet 
skalan. På subjektiv betydelse skalan framkommer en signifikant skillnad (av 5). Det var på 
påståendet om att vården styrs mer av rutiner än patienternas önskemål. Patienterna 
redovisar högre värden på såväl upplevd realitet skalorna som på subjektiv betydelse 
skalan. 
 
Fysisk-tekniska dimensionen  
Inom den fysisk-tekniska dimensionen framkommer en statistisk signifikant skillnad (av 3),  
på påståendet bekväm säng, upplevd realitet (Chi 2

  = 51,69, p = ,000), och en statistisk 
signifikant skillnad (av 3) på subjektiv betydelse skalan (Z-värde = 7,16,  p = ,000). 
Patienterna redovisar högre medelvärden på detta påstående än vad medarbetarna gör. 
 
Patienternas  upplevelser av vårdens kvalitet i relation till  kön, ålder och utbildning. 
Kön 
Vid jämförelser mellan män (n =50) och kvinnor (n =77) framkom statistisk signifikant 
skillnad på ett (av 24) påståenden i den medicinska-tekniska dimensionen på subjektiv 
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betydelse skattning. Kvinnorna har signifikant högre skattningar på påståendet om fysisk 
omvårdnad (Z = 3,46, p ,001). Ingen signifikant skillnad framkom på upplevd realitet 
skattningarna.  
Ålder 
Vid jämförelser mellan patienterna i följande fyra åldersgrupper: 18-40 år, (n = 19), 41-65 
år (n = 48), 66-75 år (n = 40) och 76-89 (n = 20) framkom två signifikanta skillnader (av 
24) på upplevd realitet skattningarna angående påståendena om information om ansvarig 
läkare  (Chi-Square 18,337, p= ,000) och läkarnas förståelse (Chi-square 15,822, p=,001). 
Vid parvisa jämförelser finns statistisk signifikans på påståendet information om ansvarig 
läkare upplevd realitet i åldersgruppen 18-40 år vs åldersgruppen 66-75 år (Z =3,2, p= ,001) 
och 76-89 år ( Z=3,5, p=,001). Ingen signifikant skillnad framkom på subjektiv betydelse 
skattningarna.   
Utbildning 
Vid jämförelser mellan patienterna med olika utbildningar: folkskola (n = 51), gymnasie  
(n = 48) och högskola (n= 26) framkom sex signifikanta skillnader (av 24) på upplevd 
realitet skattningarna. Vid parvisa jämförelser har patienter med folkskoleutbildning 
jämfört med gymnasieutbilding signifikant högre medelvärden på påståendena om 
information om undersökningar (Z = 3,71, p = ,000), information om ansvarig läkare (Z = 
3,80 p = ,000), läkarnas engagemang (Z = 3,1, p = ,002) och 
sjuksköterskornas/undersköterskornas engagemang (Z = 3,77, p = ,000). Vid jämförelser 
mellan folkskoleutbildade och  högskoleutbildade ses statistiska signifikanser på samma 
påståenden med tillägg av information om resultat och läkarnas förståelse (Z-värdena 
varierar mellan 3, 20- 4,79 och p = ,000-,001).   Patienter med folkskoleutbildning har 
signifikant skattat högre medelvärden. Ingen signifikant skillnad framkom på subjektiv 
betydelse skattningarna. 
 
Patienternas upplevelser av vårdkvalitet i relation till självskattat fysiskt och psykiskt 
hälsotillstånd.   
Samband mellan patienternas skattningar på frågorna/påståendena angående psykiskt 
välbefinnande (EWB) (i enkäten Hälsoindex) och psykiskt välbefinnande (i enkäten Mini-
KUPP) respektive fysiskt välbefinnande (PWB) (i enkäten Hälsoindex ) och fysisk hälsa (i 
enkäten Mini-KUPP) testades med  Spearmans test. En korrelation på 0,61 erhölls mellan 
EWB och psykiskt välbefinnande, (p =,000) och på 0,52 mellan fysiskt välbefinnande och 
PWB (p = ,000).  
 
För jämförelser mellan patienternas skattningar på frågorna rörande fysisk hälsa respektive 
psykiskt välbefinnande i relation till vårdkvalitet valdes frågorna i  Mini-KUPP. 
Frågorna rörande fysisk hälsa och psykiskt välbefinnande besvarades av patienterna på en 5 
gradig skala. Svaren grupperades med svarsalternativen 1-3 (dålig hälsa) som den ena 
gruppen och svarsalternativen 4-5 (god hälsa) som den andra gruppen. Resultatet av Mann 
Whitney U-test visar att patienter som skattar sin fysiska hälsa som god har signifikant 
högre skattningar på 5 (av 24) påståenden på upplevd realitet skalan. Fyra påståenden 
gällde dimensionen identitetsorienterat förhållningssätt; information om egen vård, (Z =3.1, 
p = 0.002), läkarnas förståelse, (Z = 3.57, p = 0.000), läkarnas respekt (Z= 3,36, p = ,001), 
sjuksköterskornas engagemang  (Z = 3,1, p =,002). Ett påstående, att få tala med läkaren i 
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enrum gällde den socio-kulturella dimensionen (Z =3, 48, p =,001). Det var inga 
signifikanta skillnader på subjektiva betydelseskalan. Inga signifikanta skillnader framkom 
på såväl upplevd realitet som subjektiv betydelse skattningar när det gäller det psykiska 
välbefinnandet.  
 
Medarbetarnas  upplevelser av vårdens kvalitet i relation till  kön, ålder och utbildning. 
Kön 
Vid jämförelser mellan män (n=9) och kvinnor (n=53) framkom statistisk signifikant 
skillnad på ett (av 24) påståenden i den medicinsk- tekniska dimensionen subjektiv 
betydelse skattning. Kvinnor hade signifikant högre skattningar på påståendet om 
smärtlindring (Z= 3,21, p = 0,001). Ingen signifikant skillnad framkom på upplevd 
realitetsskattningen. 
Ålder 
Ingen statistisk signifikant skillnad framkom på såväl upplevd realitet som subjektiv 
betydelse skalorna. 
Yrke 
Vid jämförelser mellan medarbetarnas olika yrken undersköterskor (n=27), sjuksköterskor 
(n=23) och läkarna (n=11) framkom statistisk signifikant skillnad på ett (av 24) påståenden 
i den medicinsk tekniska dimensionen subjektiv betydelse skattning på påståendet om 
smärtlindring (Chi-Square=17,96, p=,001). Ingen parvis analys utfördes men 
sjuksköterskegruppen redovisar ett högre skattat medelvärde på detta påstående. Ingen 
signifikant skillnad framkom på upplevd realitet skattningarna. 
 
Medarbetarnas upplevelser av delaktighet utifrån kön, ålder och yrke 
Kön 
Ingen statistisk signifikant skillnad framkom mellan män och kvinnor. 
Ålder  
 I åldersgruppen framkom statistiskt signifikanta skillnader (tabell15).  
 
Tabell 15. Medarbetarnas upplevelser av delaktighet utifrån ålder 
 
Frågor        22-34 år/35-49 år        22-34 år/50-63 år                        35-49 år/50-63 år     
 Mann 

Whitney 
U-test 
Z-värde 

p-värde Mann 
Whitney 
U-test 
Z-värde 

p-värde Mann 
Whitney 
U-test 
Z-värde 

p-värde 

Egen påverkan på arbetet 0,41                   ,706 ,029 ,989 ,434 ,665 
Närhet till patienten. 2,67 ,013 3,46 ,001                   1,17 ,240 
Möjlighet att observera mina 
patienter. 

2,96                   ,005 3,21 ,002 0,00 1,0 

Känner mig delaktig i  teamet 0 ,47                  ,681                   0,90 ,414     0,53 ,592 
 
p-värde ≤ 0,05 
 
Parvisa jämförelser genomfördes och statistiskt signifikanta skillnader framkom mellan den 
yngre åldersgruppen och de äldre. Åldersgruppen 35-49 år och 50-63 år skattar frågorna om 
närhet till patienterna och möjlighet att observera patienterna högre än den yngre 
åldersgruppen.      
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Yrke 
Det framkom statistiskt signifikanta skillnader mellan sjuksköterskor och undersköterskor 
på frågan rörande närheten till patienterna (Z= 2,37, p = ,018). Undersköterskorna skattar 
denna fråga högre. Ingen statistiskt signifikant skillnad framkom i de övriga 
yrkesgrupperna.  
 
Medarbetarnas upplevelser av arbetsklimatet i relation till kön, ålder och yrke 
Kön 
Ingen statistisk signifikant skillnad framkom mellan män och kvinnor på såväl upplevd 
realitet som subjektiv betydelse skalorna.  
Ålder 
I åldersgruppen fanns statistisk signifikant skillnad varför undergruppsanalys utfördes. De 
frågor där det finns statistiska skillnader redovisas (tabell 16). 
  
Tabell 16. Medarbetarnas  upplevelser av arbetsklimat utifrån ålder  
Frågor        22-34/35-49 år         35-49 /50-63 år         22-34/ 50-63 år 
 Mann 

Whitney U-test 
Z-värde 

p-värde Mann 
Whitney U-test 
Z-värde 

p-värde Mann 
Whitney U-test 
Z-värde 

p-värde 

Tillit och öppenhet 2,43 ,015 2,65 ,008 0.11 ,93 
Lekfullhet och humor 1,81 ,071 1,07 ,287 2,82 ,004 
p-värde ≤ 0,05 
 
Åldersgruppen (22-34 år) skattar frågan om lekfullhet och humor högre än åldersgruppen 
(50-63 år). Åldersgruppen (50-63 år) skattar frågorna om tillit och öppenhet högre än 
åldersgruppen (35-59). 
Yrke 
Ingen statistisk signifikant skillnad framkom mellan män och kvinnor på såväl upplevd 
realitet som subjektiv betydelse skalorna. 
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DISKUSSION 
Syftet med denna studie var att beskriva nuläget på ortopedavdelningarna 3A och 3B innan 
införandet av patientnärmre vård. Patienternas upplevelser av vårdkvaliteten och allmänt 
hälsotillstånd och medarbetarnas upplevelse av vårdkvalitet, arbetsklimat och delaktighet 
har undersökts. 
 
Summering av de viktigaste resultaten 
Patienternas och medarbetarnas upplevelser av vårdkvaliteten 
Patienterna skattar den upplevda reella vårdkvaliteten högre än vad medarbetarna gör. 
Genomgående för alla studerade kvalitetsdimensioner har patienterna högre medelvärden 
på subjektiv betydelse skattningarna jämfört med medarbetarna. Patienternas och 
medarbetarnas subjektiva betydelse skattningar är högre i alla dimensioner jämfört med 
deras skattningar på upplevd realitet. Ett undantag finns i den sociokulturella dimensionen 
där patienterna skattar upplevd realitet högre än subjektiv betydelse på påståendet om 
bemötande av anhöriga och vänner.  Både patienter och medarbetare skattar de fysisk-
tekniska och de medicinsk-tekniska förutsättningarna högre än de övriga dimensionerna. I 
den identitetsorienterade dimensionen skattas ”information om ansvarig sjuksköterska” lågt 
i både upplevd realitet och subjektiv betydelse. Det finns även statistisk signifikant skillnad 
i subjektiv betydelse angåendet påståendet om patienternas delaktighet i beslut och att 
vården styrs mer av rutiner än egna önskemål. Patienterna skattar i dessa påståenden den 
subjektiva betydelsen avsevärt högre än vad medarbetarna gör.  
 
Patienternas självskattade hälsotillstånd 
Patienternas självskattade totala hälsotillstånd redovisar ett medelvärdet som innebär ett 
hälsotillstånd mellan ”ganska ledsen/ganska glad” eller ”orkar ganska lite/orkar ganska 
mycket”. Patienterna skattar psykiskt välbefinnande högre än fysiskt hälsotillstånd.   
 
Medarbetarnas upplevelser av delaktighet 
Medarbetarna känner närhet till patienterna och en delaktighet i teamet, men möjligheten 
att kunna observera patienterna visar på lägre värden, likaså påverkan på det egna arbetet.   
 
Medarbetarnas upplevelser av arbetsklimatet 
Resultatet av medarbetarnas upplevelser av arbetsklimatet visar på stagnerat klimat i 
dimensionen utmaning och frihet. Dimensionerna idé-stöd och risktagande närmar sig den 
innovativa organisationen. Dimensionen konflikt visar på ett högt värde. När det gäller 
debatt är värdet högre än för den innovativa organisationen. De övriga dimensionerna 
placerar sig mellan det stagnerande och det innovativa arbetsklimatet.  
 
Resultat relaterat till tidigare forskning 
Patienternas och medarbetarnas upplevelser av vårdkvaliteten 
Patienternas skattar den upplevda vårdkvaliteten högt men har högre skattningar på 
subjektiv betydelse skalorna. Patienter och medarbetare har skattat den fysisk-tekniska och 
den medicinsk-tekniska dimensionen högre än de två övriga dimensionerna vilket stämmer 
väl överens med tidigare forskning (Wilde Larsson et al., 1999).  
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Patienternas svar på påståendena i medicinsk tekniska dimensionen visar att patienterna är 
nöjda men önskar mer, särskilt vad det gällde väntetider för undersökningar och 
behandlingar och fysisk omvårdnad. Hur tolkar en ortopedpatient begreppet ”fysisk 
omvårdnad”?  Att utöva omvårdnad i litteraturen är att utföra ett ”vad”, en uppgiftsdel, och 
ett ”hur”, en relationsdel (Athlin, 1990). Eriksson (1988) skriver att vårdrelationen utgör 
kärnan i vårdprocessen. En vårdprocess som inte grundats på en relation har reducerats till 
utförande av en rad tekniska uppgifter. En förutsättning för att kunna arbeta utgående från 
vårdprocessen är att skapa en sammanhängande helhet där patienten är i centrum. I vår 
studie har kvinnorna skattat den fysiska omvårdnaden på subjektiva betydelse skalan högre 
än männen, vilket överensstämmer med tidigare forskning (Cahalnan, Cisin & 
Crossley,1969; Verbrygge, 1982; Wilde Larsson et al., 1999). Att ha högre önskemål på 
den fysiska omvårdnaden kan vara ett uttryck för att patienten inte känt sig sedd och 
bekräftad i den vårdnära situationen. Patienten kan ha upplevts som ett objekt av 
personalen, som utfört sina arbetsuppgifter, mer än de sett till helheten hos patienten. 
Studier visar att omvårdnaden av patienter är otydlig till sin karaktär och en helhetsbild är 
svår att få på grund av organisatoriska förhållanden. Kontinuerlig utvärdering av 
omvårdnaden bör därför göras då organisatoriska förändringar sker för att bibehålla 
kvaliteten i vården (Bjerkenstedt, Hampel & Björvell, 1995; Lindencrona, 1987).   
 
Patienternas svar på påståenden i den identitetsorienterade dimensionen visar att 
patienterna upplevt att de blir bemötta med respekt och förståelse. Skillnaden mellan den 
upplevda realiteten och subjektiva betydelsen är här marginell. Dessa frågor får också 
högsta dignitet i denna dimension. Frågan är om patienten har kunnat se sambandet mellan 
respekt och förståelse (= ”hur-et”) i den vårdnära fysiska omvårdnaden och hur detta 
påverkat värderingen i den fysiska omvårdnaden. Enligt Berglund (1999) har patienter 
ingen kännedom om vårdens organisation eller hur sjukvården fungerar.  Få patienter har 
inte heller kännedom om vad hälso- och sjukvårdslagen ger patienten för rättigheter när det 
handlar om individuell vård och patientens möjligheter till delaktighet. När det gäller 
informationen om vem som är omvårdnadsansvarig och patientens delaktighet i beslut 
redovisas relativt låga värden både ur upplevd realitet och utifrån subjektiv betydelse. Detta 
kan tyda på brist i informationen till patienten om vem som har omvårdnadsansvaret för 
patienten, men också att man i organisationen inte arbetar utifrån ett klart uttalat 
omvårdnadsansvar. Flera studier visar att patienten vill ha vetskap om vem som är 
omvårdnadsansvarig och vidare bör möjlighet ges att lära känna denna person samt att vara 
delaktig i besluten som tas i hans/hennes vård (Bjerkenstedt, Hampel & Björvell, 1995; 
Kiessling & Kjellgren, 2004; Lindencrona, 1987; SOSFS 2005: 12).  Genom att väcka 
frågor hos patienten om delaktighet och vårdkvalitet kan patienten stärkas i att själv ställa 
frågor och aktivt vilja vara en samarbetspartner i sin egen vård. Informationen kring denna 
rättighet har förstås stor betydelse för att patienterna skall kunna var delaktiga (Martin, 
Hunt, Hughes–Stones & Conrad, 1990; Nilsson, 2000; Roberts, 2004).  Frågan är hur villig 
sjuksköterskor är att ta på sig ansvar för planeringen av patientens omvårdnad och att hållas 
ansvariga för den självständiga praktiken? Enligt tidigare forskning och lag hävdas att 
sjuksköterskor är bäst lämpade att ta ansvar och planera för patientens omvårdnad (Florin, 
2001; SFS 1985:562; SOSFS 1993: 20).  
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Patienternas svar på påståendena i den socio- kulturella dimensionen visar att patienterna 
värderar att tala med sjuksköterskan i enrum lika högt som att tala med läkaren i enrum. 
Medarbetarna skattar inte betydelsen av det enskilda mötet med patienten lika högt. 
Ivarsson och Ekedahls (2002) studie visar att över hälften av alla patienter inte har haft 
möjlighet att få prata ostört med sin läkare under sjukhusvistelsen. Vidare att en dryg 
fjärdedel av patienterna inte fått information om vård och behandling. Varför värderar inte 
sjuksköterskor sina samtal i enrum med patienten högre?  Beror det på tidsbrist, en 
organisationsfråga eller en rädsla för att ta ett större professionellt ansvar och därmed 
uppnå en större professionell auktoritet? Svedberg (2003) menar att om sjuksköterskor har 
en professionell auktoritet så ökar förtroendet hos övriga medarbetare och hos patienterna 
vilket leder till större följsamhet i patienternas behandling. Vidare menar Svedberg att 
sjuksköterskornas kompetens inte alltid tas tillvara. En fråga vi ställer oss är om det kan 
finnas en rädsla hos sjuksköterskor att profilera sin kompetens och sin yrkesroll?   
 
Patienternas självskattade hälsotillstånd 
Resultatet på frågorna rörande patienternas hälsotillstånd gäller bara för hälften av det 
totala patientantalet som vårdats på avdelningarna under den tidsperiod som 
undersökningen pågick. Den redovisade relativt goda hälsan kan bero på att de patienter 
som deltagit i studien har bättre hälsa än de patienter som ej uppfyllt inklusionskriterierna.  
Att patienterna upplevde sitt psykiska välbefinnande bättre än den fysiska hälsan är kanske 
inte är så anmärkningsvärt då det är patienter på ortopedisk vårdavdelning som undersökts. 
Det totala hälsoindexet visar på något högre värden än medelvärdet för hälsan den senaste 
veckan (m=2,55) se bilaga 2, vilket kanske kan förklaras av sjukhusvistelsen i sig. Forsberg 
och Björvell (1993) har använt Hälsoindex på en frisk population i åldrarna 26år - >65 år. 
Här framkom i de olika åldersgrupperna medelvärden mellan 3,3 -3,7 angående hälsan den 
sista veckan, vilket kan användas som norm i jämföresle med den aktuella patientgruppens 
medelvärde. Tidigare studier visar också att resultaten stämmer med att patienter som 
skattat sin hälsa som god upplever vården bättre än patienter med sämre hälsa (Wensing et 
al., 1997; Wilde Larsson et al., 1999). Om vårdgivaren har förmåga att skapa ett tryggt och 
gott förhållande till patienten och de anhöriga kan detta vara avgörande för det 
hälsomässiga resultatet (Eide & Eide, 1997; Kiessling & Kjellgren, 2004). Upplevelsen av 
delaktighet i vården har också en positiv inverkan på patientens möjlighet att nå hälsa 
(Svedberg, 2003; Wressle, 2002). Kan patientnärmre vård bidra till att öka hälsan hos 
patienten? Mötet och en förtroendefull relation med patienten är ”kärnan” i patientnärmre 
vård.  
 
Medarbetarnas upplevelser av delaktighet 
Medarbetarna upplever god närhet till patienterna men frågan rörande observationen av 
patienterna visar på något lägre värden. Statistiskt signifikanta skillnader framkom vid 
jämförelser mellan olika ålders- och yrkesgrupper. Det kan förklaras av att i den yngsta 
åldersgruppen finns fler sjuksköterskor än undersköterskor. Sjuksköterskorna utför idag 
mycket administrativt arbete inne på sjuksköterskeexpeditionen, som leder till sämre 
möjligheter till närhet och observation av patienterna. En annan förklaring kan vara att 
olika yrkes- och åldersgrupper lägger olika innebörd i begreppen närhet och observation. 
Frågan är om man kan ha närhet utan att observera som professionell yrkesutövare, eller 
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om det då handlar om en passiv närhet hos patienten? Vad innebär det att observera en 
patient är en annan reflektion. Att observera en patient innebär att observera patienten 
utifrån en helhetssyn och detta kräver inte bara fysisk närhet utan ett professionellt 
förhållningssätt som ser till hela människan och inte bara delar av henne (Florin, 2001).  
 
Ingen statistisk signifikant skillnad framkom rörande ålder eller yrkesgrupper när det gäller 
frågorna om påverkan på det egna arbetet och delaktighet i teamet. Resultatet visar höga 
medelvärden på frågorna om påverkan på egna arbetet och delaktighet i teamet.  Detta 
resultat kan jämföras med hur medarbetarna skattat patienternas delaktighet i beslut, och 
om vården styrs mer av rutiner än egna önskemål i Mini-KUPP. Där framkommer låga 
medelvärden, både på medarbetarnas skattningar gällande upplevd realitet och subjektiv 
betydelse. Påverkan av innehållet i det egna arbetet kanske inte styrs av patientens mål utan 
mer av personliga mål? Att känna delaktighet i teamet kanske mer påverkas av 
socialiserande faktorer än av hur var och en känner ansvar för planeringen av arbetsdagen, 
den egna arbetsinsatsen och hur arbetsteamet kan uppfylla patienternas omvårdnadsmål? 
Carlström och Berlin (2004) skriver att förutsättningarna för att uppnå ett bra team är bland 
annat att ha en levande vårdfilosofi, starkt kundfokus, definierade mål, tydliga strukturer,  
engagemang och mötesplatser för samverkan och feedback. West (2004) skriver att teamets 
medarbetare är beroende av att bli delaktiga i organisationens gemensamma mål. Målen 
skall vara tydliga/gripbara och möjliga att omforma till konkreta handlingar i respektive 
team.   
 
Att medarbetarna känner stor delaktighet i teamet överensstämmer inte med resultatet 
angående konflikter från enkäten Arbetsklimat. Resultatet rörande konflikter tyder på 
grupperingar och samarbetssvårigheter, enligt Ekvall (1995, a).  
 
Medarbetarnas upplevelser av arbetsklimat 
Medarbetarna upplevelser av arbetsklimatet visar på stagnerat klimat i dimensionen 
utmaning och frihet. Enligt Ekvall (1995, a) innebär det att medarbetarna har lågt 
engagemang. Medarbetarna upplever inte arbetet som meningsfullt, stimulerande eller 
självständigt. Detta kan vara en förklaring till varför patienterna upplever att vården styrs 
mer av rutiner än utifrån de egna önskemålen. Tidigare forskning har visat att ett kreativt 
arbetsklimat ökar medarbetarnas tid och engagemang tillsammans med patienten och att 
vårdkvaliteten ökar för både patienten och medarbetaren (Lövgren, et al, 2002; Norberg, et 
al., 2002; Scheridan, White & Fairchild, 1992).   
 
Dimensionen konflikt har ett högre värde än den innovativa organisationen vilket tyder på 
grupperingar. En förklaring till grupperingar kan vara ett pågående förändringsarbete 
(Ekvall 1995, a).  Hög arbetsbelastning, otydlig ansvarsfördelning, ledarskapets brist på 
beslutsrätt, ”offentliga hemligheter”, dubbla budskap och koalitioner mellan olika grupper 
kan vara en annan förklaring (Nyström, 2003). Fler studier inom vården har visat på 
motsättingar mellan olika yrkesgrupper som beskriver stark gruppidentitet med mer eller 
mindre stark individuell autonomi. Läkarna tillskrivs stark autonomi medan 
sjuksköterskorna tillskrivs en mer kollektiv identitet, som är mer eller mindre utbytbar. 
Under senare år är sjuksköterskorna på väg att skaffa sig en mer fristående identitet, vilket 
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kan leda till konflikter på arbetsplatsen (Lindgren, 1999; Sahlin – Andersson, 1994). Denna 
frigörelse har också inneburit att undersköterskorna känt sig ifrågasatta som yrkesgrupp, 
och gett ökat bränsle till revirstrider. Sjuksköterskorna skall ”hjälpa till” i vårdarbetet, och 
undersköterskorna vill inte ledas av sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna har också svårt att 
hävda sin kompetens (Lindgren, 1999; Pingel & Robertsson, 1998; Sebrant, 2000).   
Dimensionerna idé - stöd och risktagande och debatt visar på innovativt klimat och detta 
menar Ekvall (1995a, 1996) är bra vid förändringsarbete.  
 
Metoddiskussion 
De enkäter som användes i studien för att mäta vårdkvalitet, arbetsklimat och hälsotillstånd 
är utvecklade och validerade i andra studier. Den studiespecifika enkäten som mäter 
delaktighet har pilottestats före användandet. 
 
Att använda många enkäter kan påverka svarsfrekvensen negativt men studien uppvisar hög 
svarsfrekvens.  En förklaring till detta kan vara att alla enkäterna var ihophäftade. Enkäten 
Hälsoindex satt först och fick den högsta svarsfrekvensen.  I slutet av enkäterna sågs ett 
visst bortfall i antalet svar. Totalt svarade 96 % av de inkluderade patienterna (n=135) på 
enkäterna, och 94 % av de inkluderade (n=68) medarbetarna.  
  
Det interna bortfallet på påståenden/frågor i varje enkät varierar enligt följande:  

• Mini-Kupp, påståendena i de fyra kvalitetsdimensionerna:  
- för patienterna (2%- 23%). Bortfallet är högst i den socio- kulturella dimensionen 
på påståendena om att möta läkaren och sjuksköterskan i enrum, delaktighet i beslut 
och egna önskemål (17% -23%).  
- för medarbetarna (2% -6%) där högsta antalet gäller frågan information om 
ansvarig sjuksköterska.  

• Hälsoindex (4% - 15 %) 
• Arbetsklimat (0 % - 3 %) 
• Studiespecifika enkäten om delaktighet (0%-2 %) 

 
Svarsalternativet ej aktuellt i Mini-KUPP enkäten, (påståendena 11-31), redovisas inte 
separat i resultatet. Antal ej aktuellt-svar för varje påstående varierar från 1 % - 35 % i 
patientgruppen. Det är främst i den sociokulturella och identitetsorienterade dimensionen 
som detta svarsalternativt använts. På påståendena om delaktighet i beslut, egna önskemål 
och att möta läkare/sjuksköterska i enrum varierar detta svarsalternativ från 16% -35%.  I 
medarbetargruppen varierar antalet ej aktuellt-svar från 2%- 9%, där högsta antalet gäller 
påståendet att prata med sjuksköterska i enrum.  
 
Framförallt tre frågor (delaktighet i beslut, egna önskemål och att möta läkare och 
sjuksköterska i enrum) har låg svarsfrekvens i patientgruppen och många har svarat ej 
aktuellt. Orsaken till detta kan vara en okunskap hos patienterna om rätten till att vara 
delaktiga i beslut eller så kanske inte patienterna vill vara delaktiga. Det kan också vara ett 
uttryck för att patienten inte varit delaktig och därför svarat ”ej aktuellt” eller inte svarat 
alls.  Angående samtal i enrum kanske patienterna inte vet om att detta är möjligt och svarat 
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”ej aktuellt” för att det inte blev aktuellt. Alla dessa frågor har högre värden på den 
subjektiva betydelse skalan.  
 
Datainsamling med hjälp av enkäter kräver att deltagarna kan fylla i svaren på egen hand. 
De exkluderade patienterna, (n=131), utgjorde 49 % av det totala antalet patienter, som 
erhöll vård på avdelningen under den aktuella tidsperioden. Av dessa exkluderade patienter 
kunde 80 % inte själva fylla i enkäterna. Det hade varit av värde att fler ur denna 
patientgrupp skattat vårdkvaliteten.  Wilde, Larsson, Larsson och Starrin (1995) skriver att 
en del patienter kan ha svårt att besvara formulären på egen hand kanske p g a nedsatt syn. I 
dessa fall bör patienten intervjuas utifrån enkäten. Förutsättningarna för att få ärliga svar 
ökar om patienten inte står i beroendeställning till intervjuaren.  
 
De inkluderade patienternas ålder varierar mellan 17-89 år. Vårdtiden har varit från ett 
dygn till 10 dygn eller mer. De flesta av deltagarna har vårdats mer än 4-6 dagar, vilket är 
bra då upplevelserna av vårdkvaliteten bättre kan mätas när patienterna har erfarenheter 
från vården (Wilde Larsson et al., 2001). 
 
Medarbetarna i denna studie utgörs av sjuksköterskor och undersköterskor (n = 52), 
sjukgymnast (n = 1) läkare (n = 11).  Sjuksköterskorna och undersköterskorna utgör 81 % 
av det totala antalet medarbetare, läkarna 17 % och sjukgymnasten 1,5 %. Fördelningen är 
inte helt jämförbar med den totala arbetsgruppen (n =110) där representationen av 
sjuksköterskorna och undersköterskorna utgör 74% och läkargruppen utgör 26%.   
Bortfallet i läkargruppen (n = 4) motsvarar mer än var fjärde inkluderad läkare, som ej 
svarat på enkäterna. Resultat redovisar till största delen sjuksköterskornas och 
undersköterskornas upplevelser av vårdkvalitet, delaktighet och arbetsklimat.  
 
I denna undersökning medverkade 64 medarbetare vilket är en tillräckligt stor grupp utifrån 
Ekvalls enkät Arbetsklimat, där en grupp på minst 50 personer är ett minimum för att få en 
god tillförlitlighet (Ekvall, 1995a). När stor överensstämmelse mellan medarbetarnas 
beskrivning uppnås tolkas det som att klimatet är tydligt och att medarbetarna är goda 
observatörer och bedömare och att måttet på organisationsklimatet är tillförlitligt och 
relevant. I vårt resultat har vi fått fram överensstämmelse hos medarbetarna där 
standardavvikelsen är liten, dvs bra. Mindre spridning i fördelningen ger bättre reliabilitet 
(Ekvall, 1995, a).  
 
För att kunna förstå och uppfatta ett arbetsklimat på rätt sätt måste man delta i 
organisationens liv under en tid (Ekvall, 1995a). Det räcker inte med en snabbvisit därför 
har vi i kriterierna valt att inte ta med vikarier som inte haft anställning mer än sex 
månader. Alla medarbetarna har längre erfarenhet än sex månader av att arbeta på 
ortopedkliniken och får ses som goda observatörer och bedömare.  
 
Den studiespecifika enkäten om delaktighet har olika antal svarsalternativ vilket kan vara 
en nackdel, då det blir svårt att jämföra medelvärden i samma tabell.   
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Patientenkäterna har lämnats ut av en oberoende person, som inte deltagit i patienternas 
vård. Detta är en fördel för att undvika patienternas beroendeställning av vårdarna. Att vara 
beroende kan upplevas hotfullt om man vill framföra negativ kritik, vilket kan leda till att 
patienten avstår från detta (French, 1981). En förutsättning för hög svarsfrekvens och ärliga 
svar är att de medverkande kan känna sig säkra på att deras anonymitet är skyddad (Wilde 
Larsson et al., 2001). Patienterna i studien besvarade enkäterna anonymt på 
vårdavdelningen. Enkäterna lämnades i slutna kuvert i särskild svarsbrevlåda på 
vårdavdelningarna. Patienterna har garanterats en konfidentiell hantering av de besvarade 
enkäterna.  Enkäterna har fyllts i innan patienterna lämnat avdelningen vilket enligt tidigare 
studier är bra då patienten har vården i färskt minne (French, 1981). Medarbetarna har 
garanterats samma hantering av enkäterna.   
 
Framåtblickar och fortsatta studier 
Vår studie, som är en del i ett större projekt, har beskrivit nuläget på ortopedavdelningarna 
3A och 3B innan övergången till arbetsmodellen patientnärmre vård. Våra framåtblickar 
och fortsatta studier blir att, när arbetsmodellen patientnärmre vård införts, genomföra 
eftermätningar.  
 
Resultatets betydelse 
Resultats betydelse innebär att vi fått en nulägesbeskrivning före införandet av 
patientnärmre vård på ortopedavdelningarna 3A och B vid Centralsjukhuset i Karlstad. 
Resultat visar att patienterna och medarbetarna till stor del har positiva upplevelser av 
vårdkvaliteten. Det visar också på förbättringsmöjligheter inför kommande 
förändringsarbete med patientnärmre vård. Detta gäller särskilt vårdkvaliteten i 
dimensionerna identitetsorienterat förhållningssätt och socio-kulturell atmosfär men också 
utvecklingsmöjligheter angående arbetsklimatet.  
 
Arbetsklimatets resultat belyser positiv kraft hos medarbetarna angående debatt, idé-stöd, 
livfullhet och humor, som innebär att det borde finnas goda möjligheter till 
förändringsarbete. Detta är en bra grogrund för den kommande organisationsförändringen, 
patientnärmre vård.  
 
Resultatet av denna studie har ökat vår kunskap och stärkt vår övertygelse om att genom ett 
strukturerat arbetssätt med fokus på patienten finns stora förutsättningar att öka patienternas 
och medarbetarnas delaktighet i vårdteamet och därmed förbättra kvaliteten på vården och 
arbetsklimatet.  
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      Bilaga 1 
Redovisning av medelvärden utifrån svarsalternativ på Hälsoindex 
 
Redovisning av medelvärden utifrån svarsalternativ på Hälsoindex (N=130). 
Hälsoindex n M SD 

 
1. Ork a 125 2,43 0,57 
2. Humör a 

 
128 3,05 0,66 

3. Trötthet a
 

127 2,33 0,73 

4. Ensamhet och 
isolering a
 

128 3,33 0,70 

5. Sömn b 

 
127 2,53 0,74 

6. Yrsel b
 

127 3,13 0,64 

7. Magens  
funktion b 

 

128 3,03 0,87 

8. Värk, smärta b
 

128 2,02 0,79 

9. Rörelse b
 

128 2,36 0,80 

10. Hälsa senaste 
veckan  
 

127 2,55 0,75 

a Frågor utifrån emotionellt välbefinnande 
b Frågor  utifrån fysiskt välbefinnande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 44



      Bilaga 2 
Resultatet av medarbetarnas upplevelser av arbetsklimatet.                 
Resultatet av medarbetarnas upplevelser av arbetsklimatet. Medelvärden(m), standaravikelse (sd) samt Ekwalls (1995) medelvärden för 
innovativa respektive stagnerade organisationer. 
Dimensioner n M SD Innovativa 

organisationer 
Stagnerade 
organisationer 

Utmaning    2,38 1,63 
A1 64 1,79 0,71   
A11 64 1,40 0,75   
A21 64 1,51 0,66   
A32 64 2,00 0,66   
A41 64 1,62 0,67   
Frihet    2,20 1,53 
A2 64 1,76 0,75   
A13 63 1,60 0,73   
A22 64 1,29 0,65   
A33 64 1,57 0,68   
A43 64 1,25 0,61   
Ide-stöd    1,83 1,08 
A3 64 1,54 0,75   
A14 64 1,32 0,66   
A24 64 1,50 0,73   
A28 64 1,54 0,71   
A44 64 1,57 0,66   
Tillit/öppenhet    1,78 1,28 
A4 64 1,31 0,81   
A15 64 1,21 1,01   
A26 64 1,87 0,67   
A35 64 1,10 0,77   
A45 64 1,37 0,78   
Livfullhet/dynamik    2,20 1,40 
A6 64 2,09 0,84   
A16 64 1,67 0,83   
A27 64 1,51 0,79   
A37 63 1,71 0,74   
A46 64 1,93 0,70   
Lekfullhet/humor    2,30 1,40 
A9 64 1,31 0,88   
A17 64 1,93 0,79   
A34 64 1,85 0,75   
A38 64 2,10 0,73   
A47 64 2,14 0,70   
Debatt/mångfald    1,58 1,05 
A8 64 2,09 0,79   
A18 64 1,64 0,65   
A29 64 2,15 0,73   
A39 64 1,95 0,72   
A48 64 1,43 0,70   
Konflikter    0,78 1,40 
A7 63 1,42 0,83   
A19 64 1,40 0,92   
A30 64 1,54 0,83   
A40 64 1,64 0,89   
A49 64 1,39 0,78   
Risktagande    1,95 0,53 
A10 63 1,55 0,75   
A20 62 1,08 0,73   
A23 63 1,34 0,65   
A25 64 1,10 0,77   
A50 64 1,57 0,63   
Ide-tid    1,48 0,97 
A5 64 1,00 0,71   
A12 64 1,26 0,69   
A31 64 0,96 0,53   
A36 64 1,37 0,70   
A42 64 0,70 0,63   
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