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Sammanfattning
Bakgrund: Patientmedverkan är en viktig del i vården som kan utvecklas för att bidra till
nöjdare patienter och mer effektiv vård. Ett sätt att öka patientmedverkan är att, i väntrummet
före läkarbesök, låta patienten fylla i sina egna uppgifter inklusive en besvärsritning..
Syfte: Att undersöka patienters och läkares uppfattning av nyttan med ett besvärsformulär
som verktyg för att öka patientmedverkan och eventuellt utveckla vården. Ett sekundärt syfte
är att undersöka om patientens kön påverkar uppfattningen av nytta.
Metod: Studien baseras på enkäter med kvantitativt och kvalitativt frågeinnehåll som
lämnades konsekutivt till patienter och läkare på lättakuten vid Karolinska sjukhuset i
Huddinge under en vecka hösten 2016. Enkäterna ifylldes efter att de fyllt i ett
besvärsformulär i väntrummet och sedan lämnat formuläret till läkaren för dennes bedömning.
I denna studie analyserades endast kvantitativa svar på respektive fråga, det vill säga om
formuläret bidragit till att: förklara deras/ deras barn besvär?, ökad effektivitet i vården?, en
säkrare vård?, att sjukjournalen blir mer komplett?. Varje fråga kunde besvaras med en siffra
mellan 1 och 7 där 1 innebar ”stämmer inte alls” och 7 ”stämmer helt”.
Resultat: Av 165 patienter som besökte lättakuten under den bestämda tiden inkluderades 79
stycken. Patienterna skattade nyttan med formuläret på varje fråga på en median 5. Läkarna
skattade nyttan på varje fråga på en median 4. Det var ingen signifikant skillnad avseende kön
(p>0.05).
Slutsats: Patientmedverkan i form av ett av patienten ifyllt besvärsformulär inför läkarbesök
på lättakuten Huddinge uppfattades av patienter som att det gjorde klar nytta. Läkarnas
uppfattning av nyttan med formuläret var mer neutral. Det fanns inga könsskillnader i
uppfattningen. Patientmedverkan är en viktig del i framtidens sjukvård och mer studier och
vidare utveckling av rätt verktyg behövs.

MeSH-termer
[Mesh] Patientmedverkan , Effektivitet, Tillgång till hälso- och sjukvård, Dokumentation.
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Bakgrund
Patientmedverkan är ett begrepp inom hälso- och sjukvården som är svårt att definiera.
Begreppet associeras till termer som patientsamarbete, patientengagemang, partnerskap, eller
patientcentrerad vård vilka används omväxlande (1). Patientmedverkan är en viktig del i
sjukvården men är ännu sparsamt utvecklad i Sverige och många andra länder har kommit
längre inom området (2,3). En vanlig patient kan vänta länge på sin tur att få träffa läkaren för
att sedan uppleva att själva läkarbesöket går snabbt för att läkaren ska hinna träffa nästa
patient (4). Alltför ofta kan det resultera i att patienterna blir missnöjda då de upplever att
deras röst inte blivit hörd, eftersom läkaren inte hunnit lyssna på dem. Vår hypotes är att ökad
patientmedverkan i vården kan göra patienterna mer nöjda om de t.ex. själva får medverka i
att dokumentera sina besvär och därigenom få mer tid med läkaren, vilket kan göra vården
mer effektiv.
Effektiviteten i vården kan mätas utifrån olika aspekter, exempelvis produktionsvolym,
effektresultat, resursanvändning och så vidare (5). I Sverige kan sannolikt effektiviteten i
vården förbättras med tanke på att mycket tid idag ägnas åt patientrelaterat administrativt
arbete. Enligt en tidsstudie som gjorts på fyra kliniker i Sverige och England spenderade
läkare i Sverige 37 % av sin tid på patientrelaterat administrativt arbete och 40 % på
patientarbete. I England var motsvarande siffror 15 % respektive 66 % (6). I Sverige kan
rimligtvis eftersträvas att läkaren ägnar mer tid åt patientnära arbete och mindre tid åt
administrativt arbete för att öka tillgång till hälso- och sjukvården.
Tillgång till hälso- och sjukvården har förbättrats under åren samtidigt som antalet patienter
och läkarbesök har ökat framförallt i primärvården (7). Det ökade antalet besök i
primärvården kan bero på den ökande befolkningen i Sverige men också på att befolkningen
blir äldre och att äldre behöver mer vård (8) vilket tenderar att skapa kö till läkare i
primärvården.
Läkartätheten i Sverige har ökat de sista decennierna och enligt en artikel i Dagens medicin så
har ” Läkartätheten har sedan 1974 gått upp från en på 650 till en på 220” (9). Trots ökad
läkartäthet anses det råda brist på allmänläkare i Sverige, och enligt siffror från
arbetsmiljöverket bör det finnas en allmänläkare per 1500 individer, vilket innebär ett behov
av 6470 allmänläkare i Sverige. Enligt Socialstyrelsen finns 7159 allmänläkare under 65 års
ålder i Sverige. Trots att det alltså finns fler allmänläkare i Sverige än vad som beräknas
behövas talas det ofta om brist på allmänläkare. Denna diskrepans kan möjligen bero på att
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många allmänläkare upplever sitt arbete som stressande och därför väljer att arbeta deltid eller
med andra uppgifter. En möjlig åtgärd för att minska stressmoment inom främst primärvården
kan vara en ökad patientmedverkan i vården genom att patienten själv dokumenterar del av
sin sjukhistoria.
Dokumentation av patientens sjukhistoria är avgörande för att säkerställa att patienten ges en
god och säker vård (10). Vårdgivare kan dock ha svårt att hinna dokumentera vilket kan skapa
stress hos läkare och denna stress kan påverka patientsäkerheten (11,12). Att dokumentera
patientens samtliga besvär och hela sjukhistorien i journalen är tidskrävande och utmanande i
sig, speciellt om en läkare träffar många patienter på kort tid. Många patienter som läser sin
journal i efterhand uppger att vad som står i journalen inte stämmer med vad de sagt vid
läkarbesöket. Andra patienter upplever brist i kommunikation med läkaren som till stor del
skylls på tidsbrist (13). Det är inte sällan som man hör patienten säga ” läkaren verkade vara
stressad och hade mycket att göra ”. Genom ökad patientmedverkan, i form av att patienten
själv dokumenterar del av sin sjukhistoria, kan patientsäkerhet och effektivitet i vården
sannolikt förbättras.
Om vår hypotes om ökad patientmedverkan i vården stämmer kan det i bästa fall leda till
förbättrad, säkrare och effektivare vård. Ökad patientmedverkan i att dokumentera
sjukhistoria, samt andra viktiga medicinska uppgifter kan leda till att läkaren kan ägna mer tid
åt direkt patientarbete och därmed effektivisera vården. Det är viktigt att vi undersöker denna
hypotes för att veta om patienten kan bidra till att göra arbetet mer effektivt, och att patienten
kan känna att dess röst bli hörd och journalförd.

Syfte
Det primära syftet är att undersöka patienters och läkares uppfattning av ett besvärsformulärs
nytta som verktyg för att öka patientmedverkan och eventuellt utveckla vården. Ett sekundärt
syfte är att undersöka om patientens kön påverkar denna uppfattningen.
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Frågeställningar
I vilken utsträckning har ett av patienten i väntrummet på lättakuten ifyllt besvärsformulär:
A. Enligt patienten bidragit till
i. att förklara deras/ deras barn besvär?
ii. ökad effektivitet i vården?
iii. en säkrare vård?
iv. att sjukjournalen blir mer komplett?
B. Enligt behandlande läkare bidragit till
i. att förstå patientens besvär?
ii. ökad effektivitet i vården?
iii. en säkrare vård?
iv. att sjukjournalen blir mer korrekt?
C. Finns skillnad mellan kön avseende patientupplevelse av enkäten?

Material och metod
Studiedesign och population
Studien baserades på enkäter med kvantitativt och kvalitativt frågeinnehåll som lämnades till
patienter och läkare på lättakuten vid Karolinska sjukhuset i Huddinge under perioden 29/81/9 – 2016. Inklusionskriterier var att deltagarna, både patienter och läkare, behärskade
svenska i tal och skrift för att kunna fylla i formulär. Därtill inkluderades endast patienter som
besökte lättakuten under dagtid och de läkare som arbetade dagtid.
Studieprocess
När patienterna kom in till lättakuten erhöll de muntlig och skriftlig information om studien
och tillfrågades om de ville delta. Under studieperioden besökte 165 patienter lättakuten,
varav 85 tackade nej till att delta i studien, och 79 samtyckte att delta i studien. De som
samtyckte till att delta i studien fick skriva under ett samtyckeformulär (Bilaga 1). Därefter
fick de ett formulär (Bilaga 2) där de ombads fylla i namn, datum och svara på frågor om
sökorsak och hur länge besvären varade, samt markera/skugga på en besvärsritning de delar
av kroppen där de hade besvär. I formuläret skulle anges vilka mediciner som togs och om de
var allergiska mot något. Formuläret gavs sedan till läkaren som skulle handlägga patienten
på lättakuten. Läkaren fick använda informationen på formuläret såsom han/hon fann för gott.
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Efter läkarbesöket fick de inkluderade patienterna fylla i en enkät (Bilaga 3) för att ge
synpunkter på användningen av formuläret. I enkäten var patienterna anonyma, men de fick
ange datum för besöket, deras kön och födelseår. Patienterna fick läsa 4 olika påståenden om
formuläret och därefter välja ett alternativ på en skala från 1-7 om påståendet ”instämmer
helt” eller ”instämmer inte alls”. De läkare som erhöll formuläret av patienterna, ombads vid
arbetspassets slut att anonymt besvara en skriftlig enkät (Bilaga 4), avseende användningen av
formuläret. I början av enkäten skulle anges datum, yrke, och antal år i yrket.
Patientenkäten och läkarenkäten innehöll tre öppna kvalitativa frågor vardera vilka kommer
att anlyseras utanför VESTA projektet.

Analys av data
Alla uppgifter som insamlades via enkäterna avseende patienternas och läkarnas synpunkter
var anonyma (innehöll inga personuppgifter). Data som samlades in var kvantitativa och
överfördes till Excel, och stratifierades avseende kön och ålder.
Av de 165 personer som erbjöds att delta i studien tackade 86 personer nej. Den vanligaste
orsaken till att man tackade nej var språkförståelse, 34 personer (40 %). För mer detaljer
avseende anledningar till att man tackade nej se Tabell 1.
Tabell 1. Antal patienter som tackade ”nej” till att delta i studien och anledningen till att
de tackade nej, med procent fördelning för varje anledning
Datum Språk
29/8-2016
7
30/8-2016 11
31/8-2016
8
1/9-2016
8
Totalt
antal
34
Procent
40

Orkar
inte
6
7
2
4

Smärta eller
andra besvär
2
0
4
2

Hann inte
fylla i
1
1
0
4

Synproblem
0
2
1
2

19
22

8
9

6
7

5
6

Oklar orsak Totalt antal
4
20
5
26
3
18
2
22
14
16

86
100

Studiedeltagarnas ålder varierade från 1-79 år, med en medianålder på 32 år. Inom studiens
deltagare fanns barn (25 deltagare) och i dessa fall, har föräldrarna fyllt i samtliga enkäter.
Studiedeltagarnas ålder var inte normalfördelad (p(normal) < 0.05). Av de 79 deltagarna var
39 kvinnor och 40 män. Antalet läkare, som tjänstgjorde dagtid på lättakuten var sex stycken
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och dessa fick fylla i en enkät i slutet av varje arbetspass. Vi fick totalt in 15 svar på läkarnas
uppfattning om besvärsformuläret.
Uppfattning om besvärsformuläret angavs på en skala från 1-7 alternativt. Alternativet ”ingen
uppfattning” och enkäter utan svar tolkades som ”bortfall”. Data överfördes till Excell och
därefter till Past-3 program för statistisk analys, för beräkning av medianvärde och
konfidensintervallet (KI) med ”Boostrap”. Skillnader i svar mellan könen erhölls med hjälp
av ”Mann-Whitney” och signifikans sattes till p <0.05.

Etiska överväganden
Ett möjligt etiskt dilemma med studien var att patientdata som delgavs på papper i
väntrummet kunde upplevas som känslig information och att man som patient inte ville svara
på alla frågor eller inte kände sig säker på att data kommer att behandlas anonymt. Ett annat
om än mycket litet dilemma var den tid som patient och läkare behövde ägna egen tid för att
fylla i enkäterna, summa cirka 10 minuter.
För att minimera dessa dilemman vidtogs följande åtgärder: 1. Alla formulär anonymiserades
genom att endast kön och ålder i år, samt ett studienummer angavs på respektive formulär. 2.
Samtliga data extraherades till digitalt Excel ark för att stratifieras i grupper inför statistisk
bearbetning. 3 Vid presentation i rapporter kommer endast aggregerade data att presenteras.
Därtill var deltagande i studien helt frivilligt och samtliga deltagare erhöll skriftlig och
muntlig personinformation om studien inklusive samtyckeformulär där de skriftligt fick
bekräfta om de ville delta. Verksamhetschefen för lättakuten gav skriftligt godkännande
(Bilaga 5) och etikgodkännande erhölls från etisk prövningsnämnd Dnr: 2016/1193-31.
Vi bedömde att den potentiella nyttan med projektet med ökad patientdelaktighet och
effektivare och säkrare vårdomhändertagande klart övervägde de små nackdelar som möjligen
kunde uppstå.

Resultat
Enligt patienterna bidrog besvärsformuläret till att förklara deras besvär på en median på fem.
Patienterna uppgav liknande uppfattning på en median på fem gällande de andra tre
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påståenden. Se Tabell 2 för median och KI för varje fråga, och för mer detaljer gällande
patienternas svarsfördelning på respektive påstående se Tabell 5 i Bilaga 6.
Tabell 2. Patienternas uppfattning om nyttan av besvärsformuläret
Median

Lägre KI
95%

Övre KI
95%

5

4

5

2. Jag tror formuläret kan bidra till ökad effektivitet i
vården

5

4

5

3. Jag tror att formuläret kan bidra till en säkrare vård

5

5

6

4. Jag tror formuläret kan bidra till att min sjukjournal blir
mer komplett

5

4

5

Påståenden
1. Formuläret hjälpte mig förklara mina/mitt barns besvär

Muntligt framkom att några av de äldre patienterna upplevde symtomutvecklingsritning
svårförståelig.
Enligt läkarna bidrog besvärsformuläret till att hjälpa dem att förklara patientens besvär på en
median på fyra. Läkarna uppgav liknande uppfattning på en median på fyra gällande de andra
tre påståendena. Se Tabell 3 för median och KI för varje fråga, och för mer detaljer gällande
läkarnas svarsfördelning på respektive påstående se Tabell 6 i Bilaga 6.
Tabell 3. Läkarnas uppfattning om nyttan med besvärsformuläret
Påståenden
1. Formuläret hjälpte mig förstå patientens besvär

Lägre KI
95%

Övre KI
95%

4

3

5

4

2

4

4

2

5

4,5

3,5

5,5

Median

2. Jag tror formuläret kan bidra till ökad effektivitet i
vården

3. Jag tror att formuläret kan bidra till en säkrare
vård
4. Jag tror formuläret kan bidra till att patientjournalen
blir mer korrekt

Skillnaden mellan kön avseende patienternas uppfattning var icke signifikant. Medianvärdet
för skattningen för kvinnor låg på fem för påstående 1, 3 och 4 och på sex för påstående 2
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däremot skattade samtliga män på en median på fem för samtliga påståenden, se Tabell 7 i
Bilaga 6.

Diskussion
Huvudfynd
I vår kvantitativa studie av patienters och läkares uppfattning om patientmedverkan via ett
besvärformulär fann vi att patienterna hade en relativt positiv uppfattning (median 5 på skala
1-7) och att läkarna hade en något mer neutral uppfattning (median 4) gällande
besvärsformulärets nytta. Besvärsformuläret innehöll en besvärsritning som är ett diagnostiskt
verktyg vilket används bland annat på smärtkliniker och för att särskilja nociceptiv, neurogen
och psykogen smärta och även som diagnostiskt verktyg vid ryggsjukdom (14,15) .
Besvärsritningen uppskattades möjligen av läkarna eftersom den ger en bra överblick över
patientens besvär och speciellt bland patienter som söker vård på grund av olycka eller efter
falltrauma, eller hos patienter med kronisk smärta. Dessa sökorsaker är vanliga bland
patienter på Lättakuten.
Vid granskning av besvärsformuläret noterades att vissa patienter lämnade
symtomutvecklingsritningen på första sidan tom, och några förmedlade muntligt att den var
svår att förstå. Detta kan möjligen bero på patientens ålder eller utbildningsnivå.
Att använda formulär inom sjukvården där patienten själv fyller i uppgifter kallas ” patient
reported outcome measures” (PROM). PROM är en viktigt del inom patientmedverkan och
det är utforskad inom många specialiteter för att öka patientmedverkan samt få bättre resultat
och eventuellt bättre vård med mer nöjda patienter, och det används för bedömning av
psykiska samt fysiska besvär(16), och även för uppföljning av patientens besvär vid kroniska
sjukdomar (17). Rasultaten kan påverkas negativt av hur läkarna ställer sig till liknande
formulär (18), speciellt när de inte är vana att använda formulär rutinmässigt, därför borde
läkarna samtidigt ha vana att använda ett patient i fyllt formulär för patientens egen nytta.
Andra studier som undersöker patientmedverkan på liknande sätt som det är utfört i vår
studie har inte påträffats varför jämförelser inte kan göras..
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Styrkor och svagheter
En styrka med studien är att studiedeltagarna inkluderades konsekutivt och var av olika åldrar
och hade olika besvär, och att vi därför undersöker ett brett spektrum av patienter.
Svagheterna med studien innefattar att > 50 % av patienterna som sökte lättakuten inte kunde
delta på grund av språk, tidsbrist eller andra orsaker. En annan orsak till bortfallet var att vissa
läkare inte använde formuläret eller inte ville vänta på att patienterna fyllde i
besvärsformuläret. En annan möjlig svaghet kan sägas vara att formulären för patient- och
läkares uppfattning inte var validerade och detta beror på att liknande undersökningar inte
utförts tidigare och att det inte fanns liknande formulär som kunde användas i vår studie.
Studien utfördes på Lättakuten vid Huddinge sjukhus, varför det är svårt att generalisera
resultatet till andra vårdenheter.
Framtidsutsikter
Patientmedverkan är en viktig del i framtidens sjukvård och det är viktigt att kunna utveckla
och förbättra besvärsformuläret för att öka patientmedverkan och förbättra vården, och om
möjligt kunna använda ett besvärsformulär som går att fylla i via internet och överföras till
journalsystemet direkt, detta ger läkaren en överblick innan att denne träffar patienten, samt
att det kan minskar papperförbrukningen, och underlättar för behandlande läkare att läsa
patientens besvär för att exkludera svårigheter med patientens handstil. Mer studier behövs
för att göra en sådan bedömning och utveckla rätt besvärsformulär.

Slutsats
Patientmedverkan i form av ett av patienten ifyllt besvärsformulär inför läkarbesök på
lättakuten Huddinge uppfattades av patienter som att det gjorde klar nytta. Läkarnas
uppfattning av nyttan med formuläret var mer neutral. Det fanns inga könsskillnader i
uppfattningen. Patientmedverkan används sparsamt i Sverige och behöver utvecklas för att
den är en viktig del i framtidens sjukvård och mer studier och vidare utveckling av rätt
verktyg behövs.
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Personinformation avseende studie om patientmedverkan i vården
Eftersom du söker vård inbjuds du att delta i en studie om patientmedverkan i vården. Studien
är ett samarbete mellan Akademiskt Primärvårdscentrum och Karolinska Institutet. Genom att
du själv redan i väntrummet fyller i en enkät med dina besvär vill vi undersöka om detta kan
bidra till mer effektiv och säker vård. Ett annat syfte är att undersöka patientens upplevelse av
att medverka i vården.

Om du väljer att delta får du fylla i ett informerat samtycke och ett 2-sidigt frågeformulär
innan du träffar läkaren och efteråt besvara en enkät och eventuellt några muntliga frågor
innan du lämnar mottagningen. Det kan uppskattningsvis ta cirka 5 minuter att fylla i
formulär och ytterligare några minuter att svara på frågor om det blir aktuellt. För att få vara
med i studien krävs att du behärskar svenska i tal och skrift. Deltagandet innebär inga risker,
däremot kan studien bidra till att effektivisera vården genom att ge läkaren möjlighet att använda mer
tid till undersökning, samtidigt som dokumentationen blir mer pålitlig när patientuppgifter journalförs
utan mellanhand.

Personuppgifter och lämnad information kommer att skyddas enligt personuppgiftslagen (1998:204).
Dessa formulär sparas i ett låst skåp på Akademiskt primärvårdcentrum. I studierapporter kommer
samtliga personer att vara anonyma. Resultaten redovisas som statistik och enskilda individ kan inte
spåras.

Deltagande i studien är frivilligt och du kan avbryta din medverkan när som helst utan förklaring och
utan att det påverkar din vård. Avbrutet deltagande kan ske muntligt eller skriftligt varvid samtliga
studieuppgifter om dig kasseras.
Om du har frågor om studien är du välkommen att kontakta nedanstående:
Milad Denno, leg.läkare och projektledare, milad.denno@gmail.com, 070- 068 44 37
Bo Christer Bertilson, leg. Läkare, MD, handledare och huvudansvarig, bo.bertilson@ki.se
Tack för din medverkan
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Informerat samtycke


Jag bekräftar att jag fått skriftlig och muntlig information om studien.



Jag har haft möjlighet att fråga studieansvariga om studien.



Jag tillåter att mina personuppgifter hanteras enligt den information jag tagit del av.



Jag accepterar att all data och material som skapas från denna studie blir Stockholms läns
landstings egendom.



Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt.



Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande.

…………………….
Datum

…………………………
Namnteckning

……………………………..
Namnförtydligande

Undertecknad person har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående patient samt
erhållit patientens samtycke. Patienten har även fått en kopia av patientinformationen.
…………………….
Datum

…………………………
Namnteckning

……………………………..
Namnförtydligande
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Besvärsformulär

id.nr______

Välkommen! För att underlätta dagens besök ber vi dig besvara följande frågor.
Namn_______________________________ Födelseår_______________ Kön ___________
Vad söker du / ditt barn för?____________________________________________________
När och hur började dina besvär?________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hur har dina besvär varierat sedan du först märkte dem? Rita helst en kurva som visar
utvecklingen över tid.

Symtom
utveckling

Tid
Om du har någon känd sjukdom eller pågående behandling/läkemedel så skriv det nedan.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Om du är allergisk eller överkänslig mot något läkemedel, djur eller födoämne så skriv det
nedan.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Var och Vad slags besvär upplever du? Skugga med blyerts alla områden där du upplever
besvär (kryssa inte och ringa inte dessa område). Nyansera svärtningen efter grad av besvär.
Skriv bredvid figuren vad slags besvär, t.ex. värk, sus, pirr, stick, domning, kramp, surr.

Om du inte kan skugga besvären skriv det med ord (t.ex. feber).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tack för din medverkan.
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Patientsynpunkter på formuläret för patientmedverkan
Datum:________________

Plats:__________________

Kön:___________________ Ålder: __________________
Markera med kryss din uppfattning på följande påståenden:
1. Formuläret hjälpte mig förklara mina/mitt barns besvär.
Instämmer inte alls 1

2

3

4

5

6

7 instämmer helt

Ingen uppfattning

2. Jag tror formuläret kan bidra till ökad effektivitet i vården.
Instämmer inte alls 1

2

3

4

5

6

7 instämmer helt

Ingen uppfattning

3. Jag tror formuläret kan bidra till en säkrare vård.
Instämmer inte alls 1

2

3

4

5

6

7 instämmer helt

Ingen uppfattning

4. Jag tror formuläret kan bidra till att min sjukjournal blir mer komplett.
Instämmer inte alls 1

2

3

4

5

6

7 instämmer helt

Ingen uppfattning

5. Vilka eventuella fördelar ser du med formuläret?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Vilka eventuella nackdelar ser du med formuläret?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Andra synpunkter på formuläret?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Tack för din medverkan!
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Vårdgivarsynpunkter på formuläret för patientmedverkan
Datum:__________________Plats:______________________
Yrke: ___________________

Antal år i yrket: _____________

Vik/AT/ST/Specialist i vad? _________

__________

Ålder: ___________

Markera med kryss din uppfattning på följande påståenden:
1. Formuläret hjälpte mig förstå patientens besvär.
Instämmer inte alls 1

2

3

4

5

6

7 instämmer helt

Ingen uppfattning

2. Jag tror formuläret kan bidra till ökad effektivitet i vården.
Instämmer inte alls 1

2

3

4

5

6

7 instämmer helt

Ingen uppfattning

3. Jag tror formuläret kan bidra till en säkrare vård.
Instämmer inte alls 1

2

3

4

5

6

7 instämmer helt

Ingen uppfattning

4. Jag tror formuläret kan bidra till att patientjournalen blir mer korrekt.
Instämmer inte alls 1

2

3

4

5

6

7 instämmer helt

Ingen uppfattning

5. Vilka eventuella fördelar ser du med formuläret?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Vilka eventuella nackdelar ser du med formuläret?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Andra synpunkter på formuläret?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tack för din medverkan!
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Hej,

Jag heter Milad Denno (ST-läkare på Luna vårdcentral) och jag gör denna studie som mitt
VESTA-projekt.
Vi önskar inom ramen för VESTA-projekt inom allmänmedicin att undersöka om det på
Lättakuten i Huddinge går att utveckla ett verktyg som hjälper läktaren att handlägga
patienter enklare samt snabbare, och att kunna dokumentera enklare, vilket ökar säkerheten
och effektiviteten i vården.
Vi vänder oss därför till er som verksamhetschef och enhetschef på Lättakuten i Huddinge,
med en förfrågan om att få genomföra en datainsamling för studien under vårterminen 2016.
Vi bifogar härmed en kopia med den patientinformationen, där ni även kan ta del av
studiens bakgrund och tilltänkta upplägg samt hantering av data. Om ni godkänner att
studien genomförs vid Lättakuten i Huddinge är vi mycket tacksamma för era underskrifter
på dokumentet nedan, vilket kan returneras till oss i bifogat svarskuvert. Om ni har några
förbehåll till studien önskar vi att ni samtidigt anger dessa.
Vid eventuella frågor angående studien är ni välkomna att kontakta oss och/eller ansvariga
handledare, vänligen se kontaktuppgifter nedan. När studien är godkänd av examinator
presenterar vi gärna resultaten för er och era anställda på Lättakuten i Huddinge, om ni så
önskar.

Med vänliga hälsningar

Studieansvariga:

Ansvariga handledare

Milad Denno

Christoffer Berg, CTMH

milad.denno@gmail.com

christoffer.berg@yahoo.se

0700684437

0708969391

Ansvariga handledare
Bo Christer Bertilson
bo.bertilson@ki.se

0707-32 02 32

Samtycke till studiens genomförande på: Lättakuten i Huddinge
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□ Jag samtycker till att studien genomförs vid aktuell klinik på det sätt som är beskrivet i

ovanstående och bifogat dokument
□ Jag samtycker till att studien genomförs vid aktuell klinik, men med följande förbehåll:

□ Jag kan tyvärr inte samtycka till att studien genomförs vid aktuell klinik

Ort och datum

Verksamhetschefens/ enhetschefens underskrift

Namnförtydligande
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Intyg från verksamhetschef
Härmed intygas att erforderliga ekonomiska, strukturella och personella resurser finns
tillgängliga för att garantera forskningspersonernas säkerhet under det i etikansökan beskrivna
projektet med titeln: Bättre vård med patientmedverkan på lättakuten
Stockholm 2016-03-07

Leon Sylverberg
Verksamhetschef
Huddinge Akademiska vårdcentral & Närakuten Huddinge
Lättakuten barn & vuxna Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Emergency Fast Track Unit Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Närakuten Handens närsjukhus
Mobil 0739145192
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Tabell 4. Fördelning av patienternas svar på respektive påstående med övre och lägre KI
Svarsalternativ med frekvenssvar för
varje fråga
Lägre Övre KI
Fråga 1 2 3 4 5 6 7 Bortfall Totalt Median
KI 95%
95%
1*
8 1 3 9 19 7 19
13
79
5
4
5
2**
4 1 4 9 17 14 18
12
79
5
4
5
3***
4 2 6 13 18 8 12
16
79
5
5
6
4**** 4 3 4 9 15 16 12
16
79
5
4
5
Total 20 7 17 40 69 45 61
57
316
6 2 5 13 22 14 19
Total %
18%
% % % % % % %
Tabell 5 visar läkarnas svarfrekvens på varje påstående med dem 7 olika svarsalternativ
med median värde på uppskattningen på varje påstående med övre och lägre
konfidensintervallet
Svarsalternativ med frekvenssvar för
varje fråga
Fråga
lägre KI Övre CI
1 2 3 4 5 6 7 Bortfall Totalt Median
Num.
95%
95%
1*
0 1 5 2 3 3 0
1
15
4
3
5
2**
0 1 2 4 1 5 0
2
15
4
2
4
3***
0 0 4 3 2 4 0
2
15
4
2
5
4**** 0 1 3 3 3 4 0
1
15
4,5
3,5
5,5
Total
0 3 14 12 9 16 0
6
0 5 23 20 15 27 0
Total %
10%
15
4
3
5
% % % % % % %
Tabell 6 visar kvinnornas svarfrekvens på varje påstående med dem 7 olika alternativ
med median värde på uppskattningen på varje påstående med övre och lägre
konfidensintervallet
Svarsalternativ med frekvenssvar för
varje fråga
Fråga
lägre KI Övre CI
1 2 3 4 5 6 7 Bortfall Totalt Median
Num.
95%
95%
4 1 2 3 11 4 7
7
39
5
4,5
5
1*
1 1 2 1 11 7 10
6
39
6
6
7
2**
1 1 2 6 11 4 6
8
39
5
5
5
3***
6
39
5
4
5
4**** 1 1 1 5 9 9 7
7 4 7 15 42 24 30
27
156
Total
Total %

4
%

3
%

4
%

10 27 15 19
% % % %

17%
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Tabell 7 visar männens svarfrekvens på varje påstående med dem 7 olika alternativ med
median värde på uppskattningen på varje påstående med övre och lägre
konfidensintervallet
Svarsalternativ med frekvenssvar för
varje fråga
Fråga
lägre KI Övre CI
1 2 3 4 5 6 7 Bortfall Totalt Median
Num.
95%
95%
1*
6 0 1 6 6 3 12
6
40
5
3
6
2**
3 0 2 8 6 7 8
6
40
5
4
6
3***
3 1 4 7 7 4 6
8
40
5
5
6
4**** 3 2 3 4 6 7 5
10
40
5
4
6
Total 15 3 10 25 25 21 31
30
10 2 6 16 16 13 20
Total %
19%
% % % % % % %

* 1 Formuläret hjälpte förklara patientens besvär
** 2 Jag tror formuläret kan bidra till ökad effektivitet i vården
*** 3 Jag tror formuläret kan bidra till ökad effektivitet i vården
**** 4 Jag tror formuläret kan bidra till att min sjukjournal blir mer komplett
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