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ABSTRAKT 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och jämföra patienters egenskattade uppfattning av 

vårdkvalitet i samband med gastroskopiundersökning vid öppen mottagning respektive 

planerad mottagning samt att identifiera eventuella skillnader i den patientupplevda 

vårdkvaliteten i de två olika besöksformerna. 

 

 

Introduktion 

Den svenska hälso- och sjukvården strävar efter en jämlik och kvalitativ god vård. Patienter 

ska i enlighet med svensk sjukvårdslag ges möjlighet att påverka den egna vården och ska så 

långt det är möjligt utformas i samråd med patienten. Trots detta har patienters upplevelser av 

vårdkvaliteten vid gastroskopiska undersökningar sparsamt studerats.  

 

 

Metod 

En deskriptiv tvärsnittsstudie utfördes vid en endoskopimottagning vid ett universitetssjukhus 

i norra delen av Sverige. 

 

 

Resultat 

Data samlades från 105 patienter med hjälp av instrumentet KUPP. Socio-demografisk data 

påvisade en signifikant medelålderskillnad där de patienter som sökte planerad mottagning 

var äldre jämfört med patienterna i den öppna mottagningsgruppen (p<0,016). Patienternas 

egenskattade upplevelse av vårdkvalitet jämfördes och visade en signifikant skillnad mellan 

patienters upplevelser av bristande vårdkvalitet avseende vårdatmosfär i gruppen öppen 

mottagning jämfört med gruppen planerad mottagning (p<0,046). 

 

Konklusion 

Studien ger en fingervisning om att patienter i högre grad upplever bristande kvalitet vad 

gäller vårdatmosfären i den öppna mottagningsgruppen jämfört med den planerade 

mottagningsgruppen. Denna kunskap kan ligga till grund för en förändrad vårdprocess så att 

de patienter som söker öppen mottagning i framtiden känner en högre personlig vårdkvalitet. 
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ABSTRACT 

 

Title: Patients lived experience regarding the quality of care in gastroscopy-examinations 

 

Aim 

The aim is to describe and compare patient own opinions of gastroscopy examination in open 

access and planned consulting regarding the quality of care as well as identifying possible 

differences in patient experiences with quality of care in the two different visitation forms. 

 

 

Introduction 

The Swedish health-care are aiming to give an equal and a qualitative good care. In 

accordance to the Swedish healthcare law, the patient should be offered influence and design 

his or hers care and as long it is possible. Despite this, previous studies about patient 

experiences regarding quality of care in gastroscopic examinations are limited.   

 

 

Method 

Cross-sectional study where performed in an endoscopy-unit in a university-hospital in 

northern of Sweden.  

 

 

Results 

Data collected from 105 patients with QPP instrument. Socio-demographic data detected a 

significant difference in mean age, were patients in the planned consulting group was older 

compared to patients in open access group (p<0,016). Patients own rated experience of quality 

of care were compared and showed a significant difference between lack of quality of care 

regarding atmosphere in the two studied groups (p<0,046). 

 

 

Conclusion 

This study gives a hint that patient in open-access group experience a higher level of lack of 

quality of care in atmosphere than the patients in the planned group did. This knowledge 

could form a different care, which can give future patients more qualitative care. 

 

Keywords: Quality of care, Gastroscopy, QPP, Person-centered care 
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1. Introduktion 

 

1.1. Inledning 

En av den goda vårdens hörnstenar innebär att vården ska vara kunskapsbaserad och 

ändamålsenlig. Detta uppnås av att den vårdsökande patientens förståelse, kunskap och 

förväntningar om och på vården är kända. Att patienten är delaktig och aktiv i sin egen vård är 

en förutsättning för en säker hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2009). Trots detta menar 

Bergbom (2013) att vården av tradition har utvärderats genom ett ekonomiskt perspektiv där 

produktiviteten har värderats högre än upprätthållandet av människors värdighet samt 

lindrandet av deras lidande. SOSFS (2005:12) lyfter vikten av respekt inför patientens 

värdighet och integritet och att patienten så långt det är möjligt informeras och görs delaktig i 

sin egen vård. Vidare ska den informerade patienten förstå sin roll, sitt ansvar och sin 

medverkan i den vård och den behandling som patienten genomgår och sin betydelse för 

vårdens kvalitativa resultat (Socialstyrelsen, 2009).   

 

Patientens inflytande på vården har blivit allt mer tongivande. Vården får bara bedrivas med 

utgångspunkt från att patienten gett sitt samtycke till den vård och behandling som erbjudits 

och att patientens ställningstagande grundats på en god och individuellt anpassad information 

(Socialstyrelsen, 2015). Elg, Stenberg, Kammerling, Tullberg och Olsson (2011) fann att 

patientens röst och krav på vårdens förändring har blivit skarpare med tiden och lett fram till 

ett större patientinflytande i beslut rörande vårdens utveckling. Sveriges kommuner och 

landsting (2015) lyfter fram i en överenskommelse med svenska staten att en mer jämlik vård 

åstadkoms genom att vården utgår från patientens individuella behov. Patienter måste ges 

utrymme till att bli medskapare till sin egen vård. Genom att vården gör det möjligt att möta 

patienten där den befinner sig och dess behov av vård kan det bidra till att genom insatser 

göra att tillgängligheten för den öppna vården förbättras.  

 

 

1.2. Vårdkvalitet 

Vårdkvalitet kan enligt Cangialose, Cary, Hoffman och Ballard (1997) definieras med 

utgångspunkt från IOM (Institute of Medicine). Definitionen av vårdkvalitet innebär en vård 

vars kvalitet mäts utifrån hur väl den professionella vården kan möta de vårdsökandes krav på 

hälso- och sjukvård på såväl individ- som gruppnivå. 
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I den komplexa praktiken innebär detta att hälso- och sjukvårdspersonal måste grunda sina 

beslut på olika aspekter beträffande anamnes, klinisk undersökning samt diagnostiska test. 

Vidare ska diagnosen och de terapeutiska åtgärderna kunna rättfärdigas samt att kunskaperna 

för att utföra terapin finnas. Inte minst ska evidensbaserad prevention beaktas gällande ohälsa 

och sjukdom (Donabadian, 2005).  Wilde-Larsson, Larsson och Starrin (2001) menar att 

vårdkvaliteten inom hälso- och sjukvården innebär att rätt saker utförs på rätt sätt. Vilka 

åtgärder som ska utföras utifrån vilka behov som ska tillgodoses behöver dock klargöras. 

Patienters tillfredsställelse gällande vårdkvalitet har bland annat studerats av Stanizewska och 

Hendersson (2005) som lyfter fram flera faktorer som starkt influerade informanternas 

utvärdering av hälso- och sjukvården. Tacksamhet, lojalitet, tilltro, tur och rättvisa lyftes 

särskilt tillsammans med känslan av samhörighet med systemet. Mohammed et. al (2016) 

sammanställde ett antal studier av såväl kvalitativ som kvantitativ karaktär och fann flera 

dimensioner av vårdkvalitet vid sidan av patienttillfredsställelsen. Det framkom att 

kommunikation följt av vårdtillgänglighet och delat beslutsfattande var de mest framträdande. 

Dessa följdes av klinisk kvalitet i form av vårdpersonalens kunskap och skicklighet samt den 

fysiska miljön. 

 

Patientens roll i vården har stor betydelse för vårdkvaliteten. Signifikanta skillnader har 

påvisats mellan patienters upplevelser av sin roll jämfört med sjuksköterskors förväntningar 

på patientrollen. Patienterna upplevde sig mer passiva än vad sjuksköterskorna förväntade sig. 

En tänkbar orsak till detta kunde vara att sjuksköterskornas förväntningar var 

patientgruppsbaserade istället för baserade på patientens individuella egenskaper (Florin, 

Ehrenberg & Ehnfors, 2006).  

 

 

1.3. Bristande vårdkvalitet vid poliklinisk mottagning 

I Europa, har patienters negativa upplevelser av vården studerats vid olika polikliniska 

mottagningar. De viktigaste negativa faktorerna som framkom var; väntetiden inför 

undersökningsdagen, väntetiden på undersökningsdagen, kommunikation och information 

(Säilä, Mattila, Kaila, Aalto & Kaunonen, 2008). Vid en gastroenterologisk poliklinisk 

mottagning upplevde nästan hälften av respondenterna att tiden i väntrummet hade varit för 

lång. Ett fåtal upplevde tiden hos undersökaren vara för kort, vilket upplevdes som negativt 

(Larkins, Windsor & Trebble, 2013). 
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Staniszewska och Hendersson (2005) lyfter fram att brittiska patienter kan uppleva det svårt 

att kritisera det brittiska sjukvårdssystemet på grund av rädsla över att vara illojala. De 

upplevda bristerna beskylldes hellre på den egna oturen istället för på sjukvården. De brister 

som framkom var väntetid, känslan av att inte få sin röst hörd, känsla av att inte bli tagen på 

allvar samt brister i vårdmiljön.  

 

 

1.4. Bristande vårdkvalitet vid endoskopi och gastroskopi 

Patienternas väntetid visade sig ha ett signifikant samband även i det endoskopiska vård 

kontextet. Ju längre handläggningstiden i samband med undersökningen var desto sämre 

upplevdes den erhållna informationen. Obehag under undersökningen bidrog också till 

upplevelser av försämrad information (Sincock, Dunn & Pretty, 1999). Senare studier har 

fortsatt påvisa att patienter vid endoskopiska undersökningar framförallt var missnöjda med; 

väntetid inför besöket, väntetid på mottagningsdagen samt information, främst om 

undersökningens resultat (Rasool et al., 2010 ; Del Rı´o, Baudet, Ferna´ndez, Morales & del 

Rosario Socas, 2007 ; Azmi, Chan & Goh 2012). 

  

Smärta och obehag under endoskopiska undersökningar kunde också korreleras till patienters 

missnöje (Ko, Zhang, Telford & Enns, 2009 ; Azmi, Chan & Goh, 2012) liksom 

endoskopistens skicklighet, något som hade stor betydelse för i vilken utsträckning patienten 

upplevde obehag i samband med gastroskopi (Seip, Huppertz-Hauss, Sauar, Bretthauer & 

Hoff, 2008). Enligt Mulcahy et al. (2001) hade faktorer som instrumentets storlek, patientens 

ålder samt patientens föreställning om gastroskopiundersökningen, betydelse för graden av 

obehag. Yngre patienter visade sig ha sämre tolerans än äldre att uthärda 

gastroskopiundersökning utan lugnande medicinering inför denna. 

 

 

1.5. Beskrivning av öppen mottagning jämfört med planerad gastroskopisk mottagning 

Internationellt beskrivs öppen mottagning som så kallad ”open acess”. Detta innebär ett 

patient besök som remitterats av remittent utanför den klinik som undersökningen utförs utan 

tidigare konsultation av den utförande kliniken. Detta har lett till en tids och 

kostnadseffektivitet inom sjukvården (American Society for Gastrointestinal Endoscopy, 
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2015). Öppen mottagning som besöksform har internationellt studerats genom att påvisa dess 

fördelar för patienter, organisation och vårdpersonal avseende att förkorta patientens väntetid 

inför gastroskopiundersökning. Den största skillnaden som påvisades var längden väntetid där 

den genomsnittliga väntetiden för patienter som genomgick gastroskopiundersökning under 

planerade former var nästan fyra gånger längre än för de patienter som genomgick 

gastroskopiundersökning vid öppen mottagning (Huppertz-Hauss et al., 2012). 

 

Johnston, Kirby, Mackle och Robinson (1999) jämförde de patienter som kom på öppen 

mottagning med de patienter som kom via det studerade sjukhusets polikliniska enhet. Den 

genomsnittliga väntetiden var signifikant lägre i patientgruppen som kom på öppen 

mottagning. Symtom som halsbränna, illamående och anorexi förekom signifikant mer 

frekvent i den öppna mottagningsgruppen jämfört med den planerade patientgruppen som 

istället uppvisade symtom som anemi och blödning från mag-tarmkanalen. Skillnaden mellan 

grupperna ansågs bero på att de patienter som kom på öppen mottagning bedömdes utifrån 

allmänna kriterier medan patienterna inom den andra gruppen ordinerades 

gastroskopiundersökning utifrån sammanvägda bedömningar av läkare vid det studerade 

sjukhuset.  

 

Cardin et al. (2012) jämförde de patienter som önskade snabbare handläggning i form av 

gastroskopisk undersökning på grund av oro för allvarlig sjukdom med de patienter som stod 

kvar på den ordinarie väntelistan för gastroskopi. Resultaten visade på en ökad förekomst av 

duodenal ulcus i den patientgrupp som önskade snabbare handläggning. Däremot var fynden 

av allvarligare sjukdomar (ventrikelcancer och ventrikel ulcus) mindre förekommande än 

bland de patienter som stod kvar på ordinarie väntelista. 

 

 

2. PROBLEMFORMULERING 

Litteraturgenomgången visar att vårdkvaliteten i hög grad utgår från patientens perspektiv på 

vårdens innehåll samt utförande och att detta är nödvändigt för att uppfylla de svenska 

lagkraven på en säker, jämlik och god vård. Internationella studier påvisar patient-upplevd 

bristande kvalitet främst gällande tidsåtgången före och efter gastroskopiundersökningen för 

de patienter som söker vård vid planerad mottagning till skillnad för de patienter som söker 
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vård vid öppen mottagning där tidseffektiviteten är högre. Tidsfaktorn visade sig ha betydelse 

för förekomsten av allvarlig sjukdom bland de studerade patienterna.  

 

Vid litteraturgenomgången har inte studier påträffats som undersökt patientupplevda 

eventuella vårdkvalitativa skillnader mellan de patienter som söker gastroskopisk vård vid 

öppen mottagning jämfört med de patienter som söker planerad mottagning inom den svenska 

gastroskopiska sjukvården. 

 

 

3. SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva och jämföra patienters egenskattade uppfattning av 

vårdkvalitet avseende vården i samband med gastroskopiundersökning vid öppen mottagning 

respektive planerad mottagning samt att identifiera eventuella skillnader i den patientupplevda 

vårdkvaliteten i de två olika besöksformerna. 

 

3.1. Frågeställningar 

- Hur upplever patienter kvaliteten av den vård som ges vid respektive 

mottagningsform? 

- Vilket område kan identifieras som signifikant skiljer patienterna åt avseende vårdens 

kvalitet? 

 

 

4. METOD 

Detta enskilda arbete följer anvisningarna enligt tidskriften Applied Nursing Research. 

Inspiration av layouten har erhållits av en kvantitativ artikel i ovan nämnda tidskrift (Goh, 

Ang, Chan, He & Vehviläinen-Julkunen, 2016). 

 

4.1. Design 

Studien är en deskriptiv tvärsnittsstudie. Studien genomfördes med hjälp av KUPP-enkäter 

vars innehåll utgjordes såväl av fasta svarsalternativ som öppna svarsalternativ.  
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I kvantitativa studier är uppgiften att definiera forskningsbara variabler och välja en passande 

insamlingsmetod vilket kan vara en omfattande process. Beslut om på vilket sätt data ska 

samlas in måste göras. Kvantitativa studier kännetecknas av att insamlandet sker på ett 

strukturerat sätt. Många enkäter är uppbyggda på så sätt att de innehåller ett på förhand 

bestämda frågor som besvaras på ett förutbestämt sätt. Sådana strukturerade metoder ger 

deltagarna ett begränsat utrymme att självständigt bestämma sina svar eller förklara 

underliggande betydelse av de svar de anger (Polit & Beck, 2004). 

 

 

4.2. Kontextbeskrivning 

Vid endoskopienheten vid Norrlands Universitetssjukhus utförs gastroskopiundersökningar 

och de patienter som söker den gastroskopiska vården gör det på två olika sätt. Det ena sättet 

är via remittent som förordar en undersökning på planerad tid och det andra sättet är via 

remittent och inbjudan att utföra gastroskopiundersökningen vid den öppna mottagningen. 

Den öppna mottagningen tillämpar ”Drop in” princip där den patient som anmäler sig får 

undersökningstid i mån av plats i tur och ordning.  

 

Patienter som söker gastroskopi vid öppen mottagning förväntas vara relativt friska individer 

vars behov inte är omfattande då denna mottagningsform sker under en fastställd tidsram. 

De patienter som söker gastroskopi vid den planerade mottagningen har större möjligheter att 

få sina individuella behov tillgodosedda då tiden för detta besök är längre än för de patienter 

som söker öppen mottagning. I patientflödet återfinns både patienter som söker första gången 

(ny besök) och patienter som kommer för uppföljande besök (återbesök). De patienter som 

aldrig tidigare sökt vård vid endoskopienheten hamnar i en högteknologisk miljö och i en vård 

som eftersträvar tidseffektivitet. Sammantaget antas detta ställa höga krav på vårdpersonalens 

förhållningssätt på den vård de ger patienten så att de upplever en god vårdkvalitet oavsett 

besöksform. 

 

 

4.3. Urval 

Deltagarna i studiens två undersökningsgrupper totalt (n=155) valdes konsekutivt ut under 

perioden 2016-04-18 – 2016-10-07 vid Endoskopimottagningen vid Norrlands 

Universitetssjukhus utifrån inklusionskriterierna för studien.  
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Urvalets storlek beräknades utifrån de minst antal deltagande per undersökningsgrupp som 

krävs för att statistiskt beräkna resultatet med hjälp av KUPP-instrumentet. Denna miniminivå 

uppgick till 30 individer i varje grupp (Wilde-Larsson et al., 2001). 

 

En Post-Hoc beräkning på resultatets Power utfördes i efterhand och denna presentas i 

resultatet. 

 

Inklusionskriterierna för deltagande i studien var patienter över 18 år som vid nybesök sökte 

vård och genomgick gastroskopiundersökning vid endoskopienheten under ”öppen 

mottagning” alternativt ”planerad mottagning”. Exklusionskriterierna för deltagande i studie 

var patienter som inte hade svenska som modersmål samt patienter vars sjukdomstillstånd 

förhindrade dem att delta. Totalt 32 individer exkluderades då de inte ansågs uppfylla 

inklusionskriterierna.  

 

 

4.3.1. Urvalets flödesschema 

123 personer erhöll en enkät under studieperioden. 76 respondenter svarade utan att 

påminnelsebrev delades ut. En av respondenterna önskade avbryta sin medverkan i studien. 

Påminnelsebrev 1 skickades ut till 46 av respondenterna, 23 respondenter svarade. 

Påminnelsebrev 2 skickades ut till 22 respondenter och 6 svarade. 17 respondenters svar 

uteblev efter utskick av två påminnelsebrev. Totalt svarade 105 respondenter. 

 

Urvalet av deltagare presenteras schematiskt i nedanstående flödesschema (Figur 1). 
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Figur 1. Flödesschema för inklusion och exklusion. 

 

 

4.3.2. Externt bortfall 

32 respondenter exkluderades av olika anledningar enligt uppsatta exklusions-kriterier. 

Av dessa 32 respondenter var 47 % män och 53 % kvinnor och medelåldern var 55,59 år. 

Dessa skiljde sig inte så mycket från studiepopulationens karakteristika (Jämför med 

resultatets tabell 1). 

Under studiens gång valde fler respondenter att avbryta sin medverkan. Det totala bortfallet 

uppgick till 32 %. 

 

Kvarvarande i studien 

n= 54 

Kvarvarande i studien 

n= 51 

Exkluderade patienter 

Ej svenskspråkigt n=7 

Försämrat sjukdomstillstånd n=7 

Avböjt deltagande n=18 

 
 
 
 

Kvarvarande i 

studien  

n=123 

Öppen Mottagning 

n= 62 
Planerad Mottagning 

n= 61 

Inkluderande i 

studien 

n= 155 

 n=  

Ville ej delta 

n=1 

 Bortfall n=10 
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Bortfall n= 7 
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4.3.3. Internt bortfall 

Några av respondenterna valde att lämna enstaka eller flera av enkätens frågor obesvarade. 

Detta kan bero på att enkäten var allmänt utformad mot mottagningar och inte specifikt det 

gastroskopiska kontextet. Detta var författaren väl medveten om, dock togs beslutet att inom 

ramen av pågående kurs lämna enkäten oförändrad.  

 

 

4.4. Instrument 

Mätinstrumentet KUPP uppstod ur en studie vars syfte var att utveckla en teoretisk förståelse 

av begreppet vårdkvalitet ur patientens perspektiv. Studien grundades på intervjuer kring fyra 

huvudsakliga frågeområden. Dessa var: Aspekter som var viktiga för patienten gällande den 

vård de erhöll, om patienten var positiv eller negativ avseende den vård patienten fick, om 

patienten saknade något i vården under vårdtiden och om patienterna önskade att förändra 

något i den vård patienten fick. Fyra dimensioner framträdde: vårdgivarens medicin tekniska 

kompetens, vårdorganisationens fysiskt tekniska standard, person (identitet) orientering i 

attityder och handlingar av vårdgivaren samt vårdorganisationens socio-kulturella atmosfär. 

Dessa dimensioner klassificerades sedan som en modell (Wilde, Starrin, Larsson & Larsson, 

1993). 

 

I föreliggande studie användes det svenska mätinstrumentet KUPP basformulär för 

mottagning version 2007. KUPP står för kvalitet ur patientens perspektiv och mäter patienters 

uppfattningar av vårdens kvalitet. Instrumentet har god reliabilitet (Cronbach alpha, >0.70) 

och god begrepps samt empirisk validitet. KUPP versionen för mottagningsverksamhet består 

av 45 frågor som baseras på författarnas teoretiska modell av vårdkvalitet (Wilde-Larsson, et 

al., 2001) 

 

Enligt H. Andersson (personlig kommunikation, 10 maj 2016) innehåller Kupp – Mottagning 

förutom frågor som rör sociodemografiska data även fyra olika dimensioner; identitetsbaserat 

förhållningssätt, medicin-teknisk kompetens, socio-kulturell atmosfär samt fysisk-tekniska 

förutsättningar. 

 

Frågorna under respektive dimension är formulerade så att respondenten besvarar dem på två 

olika sätt. Den ena frågeställningen mäter upplevd realitet (”Så här var det för mig”) och den 

andra mäter den subjektiva betydelsen (”Så här betydelsefullt var det för mig”). Varje fråga är 
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graderad från 1 (Instämmer helt respektive Av allra största betydelse) till 4 (Instämmer inte 

alls respektive Av liten eller ingen betydelse) (Wilde-Larsson, et al., 2001). 

 

 

4.5. Procedur 

KUPP- basformulär för mottagning delades ut av ansvarig vårdpersonal till de patienter som 

genomgått gastroskopiundersökning och som uppfyllde inklusionskriterierna. I samband med 

utlämnandet av enkäten informerades patienten muntligen om studien och patienten ombads 

att läsa igenom det bifogade informationsbrevet samt lämna ett skriftligt informerat samtycke. 

Det informerade samtycket hade numrerades med samma nummer som tillhörande enkät. 

Motivet var att undvika att en respondent fick flera enkäter då det förekommer att patienter 

återkommer till mottagningen för förnyad gastroskopiundersökning. 

 

Informationsbrevet innehöll en kortfattad information om studiens tillvägagångssätt, att det 

var frivilligt att delta och att deltagandet när som helst kunde avbrytas utan att det skulle leda 

till negativa följder av den fortsatta vården. Namn och telefonnummer till ansvarig för studien 

fanns med i brevet så att respondenten kunde ta kontakt vid eventuella frågor. Respondenten 

fick därefter ta med sig enkät samt informationsbrev hem och ombads att fylla i och returnera 

enkäten i det bifogade frankerade kuvertet inom en vecka. De utdelade enkäterna prickades av 

på en separat lista med datum för utlämnandet så att enkäten på ett tydligt sätt skulle kunna 

följas. Full anonymitet gick inte att uppnå men respondenterna garanterades konfidentialitet. 

Avprickningslistan och de informerade samtyckena förvarades åtskilda och det var endast den 

ansvarige för studien som hade tillgång till de informerade samtyckena. Ett påminnelsebrev 

skickades ut vid efter cirka 14 dagar efter undersökningsdagen och ytterligare ett efter cirka 

en månad efter undersökningsdagen.  

 

  

4.6. Etiska överväganden  

Denna studie utfördes inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå och omfattas 

således inte av Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). 

 

Studien utfördes på den endoskopiska enheten vid kirurgcentrum vid Norrlands 

universitetssjukhus och ett skriftligt tillstånd från verksamhetschef inhämtades därför. De fyra 
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grundläggande etiska principerna; autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte 

skada och rättviseprincipen har beaktats under föreliggande studie. 

 

Samtliga deltagare var 18 år fyllda och således myndiga.  

Deltagarnas hälsotillstånd beaktades nogsamt för att inte riskera att inkludera någon vars 

deltagande skulle innebära mer skada än nytta för personen. Detta var särskilt viktigt att 

beakta för deltagare i den planerade mottagningsgruppen då deras hälsotillstånd var av 

skiftande karriär.  

 

Deltagarna informerades såväl muntligen som skriftligen om studiens betydelse för den 

gastroskopiska vårdens utveckling. I ett skriftligt informationsbrev informerades deltagarna 

om studiens syfte samt fick en beskrivning av studiens upplägg, att deltagandet var frivilligt 

och att deltagandet kunde avbrytas när som helst deltagaren så önskade utan att vården 

påverkades. Deltagarna utlovades konfidentialitet. Resultatet presenteras på gruppnivå vilket 

innebär att ingen individ kan identifieras. I det medföljande informationsbrevet gavs utrymme 

för undertecknat informerat samtycke vilket insamlades och sparades (Olsson & Sörensen, 

2011). 

 

De inkomna enkäterna kunde av obehöriga ej kopplas samman till enskilda personer. Det 

informerade samtycket, enkäter och avprickningslista förvarades åtskiljda och på betryggande 

sätt så att konfidentialitet kunde uppnås. 

 

 

4.7. Statistisk analys 

Analysen tar sin utgångspunkt från ett åtgärdsindex. Detta åtgärdsindex baseras och beräknas 

utifrån en patientgrupps svar på frågor om upplevd realitet och subjektiv betydelse. I KUPP 

mottagning så mättes den upplevda realiteten i termen i påståendet ” Så här var det för mig” 

och den subjektiva betydelsen i påståendet ” Så här betydelsefullt var det för mig” (Wilde-

Larsson et al., 2001). 
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    A           B 

”BRIST”          ”BALANS” 

                                               C                 D  

                                         ”BALANS”        ”ÖVERGOD”      

      

Figur 2. Åtgärdsindexets idé (Wilde-Larsson et.al, 2001).    

 

Figuren ovan visar förhållandet mellan bristande kvalitet och övergod kvalitet. Om den 

subjektiva betydelsen är hög samtidigt som den upplevda realiteten är låg tolkas det som 

bristande vårdkvalitet. Om den subjektiva betydelsen är låg samtidigt som den upplevda 

realiteten är hög tolkas det som balans. Balans uppnås även om den upplevda realiteten är hög 

samtidigt som den subjektiva betydelsen är hög. Slutligen nås övergod vårdkvalitet om den 

subjektiva betydelsen är låg samtidigt som den upplevda realiteten uppfattades som hög 

(Wilde- Larsson et al., 2001). 

 

Genom att dikotomisera den kontinuerliga variabeln bristande kvalitet – övergod kvalitet till 

de sammanslagna variablerna Brist alternativt Balans förenklades den statistiska analysen i 

SPSS. Dikotomiseringen föranledde tydligare medelvärden som gav ett tydligare överskådligt 

resultat.  

 

De ifyllda enkäterna gicks allteftersom de mottogs, igenom av författaren och registrerades 

sedan i SPSS version 23 (Statistical Package for the Social Sciences). Varje enskild enkät fick 

en ny kod från 1 till 105. Vidare delades materialet upp i två grupper Öppen mottagning och 

Planerad mottagning. Demografiska data presenteras i en frekvenstabell. Jämförelser mellan 

grupper gjordes med hjälp av Chi
2
-test samt Fishers Exact test där det var tillämpligt. 

Ett p-värde på <0,05 ansågs som statistiskt signifikant. 
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5. RESULTAT 

 

5.1. Deltagar-karakteristiska 

Studiens deltagare presenteras i nedanstående tabell. Karakteristikan är framtaget med hjälp 

av bakgrundsfrågorna i den KUPP-enkät som användes som underlag i studien. Jämförelser 

mellan grupper gjordes med hjälp av Chi
2
-test samt T-Test där det var tillämpligt. Ett p-värde 

på <0,05 ansågs som statistiskt signifikant (Tabell 1). 

 
Tabell 1. Deltagar-karakteristika (n= 105) 

 Öppen 

Mottagning 

n (%) 

Planerad 

Mottagning 

n (%) 

p 

Kön   0,687 

    Män 19 (35,2) 20 (40)  

    Kvinnor 35 (64,8) 30 (60)  

Ålder [medel (SD)] 51,35 (17,58) 59,70 (17,07) 0,016 

Civilstatus   0,337 

 Sammanboende 45 (83,3) 37 (74)  

 Ensamstående 9 (16,7) 13 (26)  

Född    1,0 

 I Sverige 51 (94,4) 47 (94)  

 Övrigt 3 (5,6) 3 (5,9)  

Utbildning   0,567 

 Högskola 28 (51,9) 21 (42)  

 Gymnasie/yrkesskola 20 (37,0) 21 (42)  

 Grundskola 6 (11,1) 8 (16)  

Yrke   0,146 

 Yrkesarbetande 32 (59,3) 21 (42,9)  

 Studerande 5 (9,3) 3 (6,1)  

 Annat 17 (31,5) 25 (51)  

Väntetid    

 0-7 dagar 36 (66,7) 8 (16,0) <0,001 

 Mer än 1 vecka – 1 månad 15 (27,8) 12 (24,0)  

 Mer än 1 månad – 3 månader 2 (3,7) 20 (40,0)  

 Mer än 3 månader – 6       

     månader 
0 (0,0) 7 (14,0)  

 Mer än 6 månader 0 (0,0) 2 (4,0)  

 Hade ej fått remiss 1 (1,9) 1 (2,0)  

Bivariat analys med X² test och T-test.  (p<0,05) 

 

Medelåldern mellan grupperna skiljde sig signifikant åt p<0,016. Respondenternas medelålder 

var högre i den planerade mottagningsgruppen än i öppna mottagningsgruppen. Väntetiden 

skiljde sig signifikant åt mellan grupperna p< 0,001, där väntetiden var lägre i den öppna 

mottagningsgruppen än i den planerade mottagningsgruppen. 
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5.2. Patienters egenskattade uppfattning av bristande kvalitet 

Resultatet visade på en signifikant skillnad avseende bristande atmosfär på mottagningen där 

en högre andel patienter i gruppen öppen mottagning skattade bristande atmosfär jämfört med 

patienterna i gruppen planerad mottagning p< 0,046. En annan icke signifikant skillnad fanns 

gällande bristande acceptabel väntetid p< 0,062 (Tabell 2). 

 

En Post-Hoc beräkning gällande statistisk Power utfördes vilken gav bristande atmosfär på 

mottagning en Power på 80,6% och bristande acceptabel väntetid en Power på 72,4 %. 

 
Tabell 2. Patienters egenskattade uppfattning av bristande kvalitet. 

 Öppen 

mott 

n (%) 

Plan mott 

n (%) 

  p 

Information    

Bristande undersökning och behandlings tillvägagångssätt 4 (7,5) 4 (8,5) 1,00 

Bristande undersökning och behandlings resultat 11 (21,6) 7 (16,3) 0,60 

Bristande egenvård  6 (15,4) 6 (19,4) 0,75 

Bristande Ansvarig läkare  10 (22,2) 4 (10,5) 0,24 

Bristande Ansvarig sjuksköterska 8 (19,5) 4 (10,3) 0,35 

Bristande läkemedel 5 (13,9) 1 (3,3) 0,21 

 

    

Bemötande    

Bristande förståelse av läkare 5 (10,4) 5 (11,6) 1,00 

Bristande respekt av läkare 5 (10,4)  2 (4,5) 0,44 

Bristande engagemang av läkare 6 (12,8) 5 (11,4) 1,00 

Bristande förståelse av sjuksköterska/undersköterska 2 (3,8) 2 (4,5) 0,24 

 

Bristande respekt av sjuksköterska/undersköterska 1(1,9) 2 (4,8) 0,42 

Bristande engagemang av sjuksköterska/undersköterska 

 

1(2,0) 2 (4,5) 0,60 

 

Bristande samrådan angående beslut avseende ”min” vård 6 (24,0) 3 (15,8) 0,71 

    

Vård    

Bristande medicinsk vård 7 (15,6) 1 (2,9) 0,73 

Bristande smärtlindring 6 (16,2)  6(18,2) 1,00 

Brist avseende acceptabel väntetid   5 (10,0) 0 (0,0) 0,062 

    

Vårdmiljö    

Bristande samtal med läkare i enrum 4 (19,0) 3 (15,8) 1,0 

Bristande samtal med sjuksköterska i enrum 3 (13,0)  2 (10,5) 1,0 

Bristande personlig anpassad vård 5 (16,7) 3 (15,0) 1,0 

Bristande bemötande av närstående 0 (0,0) 1 (7,7) 1,0 

Bristande atmosfär på mottagningen 13 (28,9) 3 (9,1) 0,046 
Bivariat analys med X² test. (p<0,05). 
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Endast ett fåtal av patienterna i respektive grupp upplevde bristande bemötande av närvarande 

vårdpersonal under undersökningen och detta oberoende på vilken undersökningsgrupp de 

tillhörde. Majoriteten av patienterna upplevde gott bemötande av vårdpersonalen oavsett 

vilken mottagningsgrupp de tillhörde. 

 

 

6. DISKUSSION 
 

Huvudresultatet i denna studie pekar på att patienters egenskattade uppfattning avseende 

bristande atmosfär på mottagningen skiljer sig signifikant åt mellan de patienter som 

genomgick gastroskopiundersökning vid öppen mottagning respektive planerad mottagning.  

Dessutom föreligger en tydlig men icke signifikant skillnad avseende bristande acceptabel 

väntetid.  

 

Deltagarnas karakteristiska skiljde sig signifikant åt gällande medelålder, vilken var högre i 

den planerade mottagningsgruppen jämfört med den öppna mottagningsgruppen samt att 

väntetiden av förklarliga skäl var signifikant lägre i den öppna mottagningsgruppen än i den 

planerade gruppen. 

 

6.1. Resultatdiskussion 

Avsnittet inleds med en teoretisk beskrivning av person-centrerad vård och dess innebörd för 

patienten och vårdpersonalen. Sedan diskuteras de huvudsakliga fynden i studien utifrån det 

person-centrerade vård perspektivet. 

Person-centrerad vård 

Person-centrering är en term som globalt blivit allt vanligare inom hälso- och sjukvården. 

Termen beskriver en vårdstandard, vilken utgår från att den vårdsökande personen är 

mittpunkten. Personcentrering som begrepp består av många dimensioner vilket gör begreppet 

komplext (McCance, McCormack & Dewing, 2011).  Vidare beskriver författarna utifrån 

tidigare litteratur, fyra huvudsakliga beståndsdelar vilka tolkas utgöra kärnan i den person-

centrerade vården. Dessa grundstenar utgår från människans varande i en relation, varande i 

en social värld, varande i det egna jaget och det egna varandet i omgivningen. De egna 

relationerna till andra människor beskrivs vara viktiga för tillfrisknandet liksom att bibehålla 
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och utveckla den egna relationen till den sociala världen. Att känna till sitt egna jag samt de 

värden och vad dessa värden har för betydelse för det egna livet är betydelsefullt. 

Omgivningen i form av vårdens miljö har stor betydelse i den personcentrerade vården 

(McCance, McCormack och Dewing, 2011). 

 

I den person-centrerade vårdens referensram är sjuksköterskan högst delaktig. Dennes 

professionalism, utvecklade interpersonella färdigheter och hängivenhet till arbetet utgör 

tillsammans med kontexten där vården äger rum, innefattande gemensamt beslutsfattande och 

effektiva personal-relationer beståndsdelarna i referensramen. Vidare krävs en person-

centrerad process som fokuserar på att leverera vård utifrån patientens värderingar, 

uppfattningar och engagemang så att en holistisk vård uppnås. Sammantaget leder detta till en 

central komponent vilket är resultatet av en effektiv person-centrerad vård som inkluderar 

tillfredsställelse med vården, delaktighet i vården, känsla av välbefinnande och skapandet av 

en terapeutisk atmosfär (McCance, McCormack & Dewing, 2011). Liu, Bozie och Teisberg 

(2017) understryker att även den akut sökande patienten med en uppenbar etiologi kan ha 

bakomliggande orsaker som förhindrar tillfrisknandet. Personliga, öppna frågor kan underlätta 

för att ringa in bakomliggande problematik som behöver synliggöras så att vårdprocessen 

underlättas. Coyle och Williams (2001) menar att även om patienter uttrycker tillfredsställelse 

så kan det inte förutsättas att patienterna har utvärderat den vård de fått eller hur vården mött 

den egna förväntan eller behovet. Slutsatsen i deras studie var att vårdpersonal regelbundet 

behöver bedöma patienters behov av att bli involverade i vården, regelbundet frågar efter 

patienters syn på behandlingen samt frågar hur tillståndet inverkar på livet i övrigt. 

Organisationen bör vidare utvärderas i vilken utsträckning den erbjuder service samt att 

kulturen i organisationen studeras ur ett samhälleligt och ekonomiskt perspektiv.                                                                   

 

 

6.1.1. Bristande atmosfär  

Resultatet i föreliggande studie visade på att patienternas egenskattade uppfattning avseende 

bristande atmosfär var signifikant högre i den öppna mottagningsgruppen jämfört med 

patienterna i den planerade gruppen. McCormac, Karlsson, Dewing och Lerdal (2010) menar 

att vårdmiljön är en av de komponenter som beskrivs vara fundamentala i den person-

centrerade vården. Vårdmiljön måste vara så pass tillåtande att den person som avses vårdas, 

känner samhörighet med vårdpersonalen och att ett medbestämmande över den egna vården 
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blir möjligt. Enligt egen erfarenhet hamnar de patienter som kommer till 

endoskopimottagningen i en högteknologisk miljö som kan upplevas främmande för dem. 

Personalen behöver snabbt etablera en kontakt ur vilken förtroende kan skapas. Under en 

gastroskopiundersökning är patienten utlämnad till vårdpersonalen och detta kräver ett etiskt 

förhållningssätt så att den goda vården uppnås.  

Marshall, Kitzon och Zeits (2012) menar att en bristande atmosfär och således en bristande 

vårdmiljö är en upplevelse som lyfts fram i den person-centrerade vården som ett tecken på en 

brist i systemet. Systembristen kan även yttra sig genom väntetid inför att få undersökningen 

utförd. Systembristen påverkar inte bara personen som får vård utan även personalen som 

utför vården. 

 

Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2005) påvisade omgivningens betydelse för såväl 

patienter som personal. En välkomnande miljö ansågs vara särskilt betydelsefull vilken kunde 

åstadkommas av att patienten upplevde sig vara väntad och att personalen var förberedd inför 

patientens ankomst. Att bli sedd och att personalen presenterade sig upplevdes ur ett 

patientperspektiv också som betydelsefullt. Att anhöriga kände sig välkomnade och 

bekräftade stärkte den positiva upplevelsen av omgivningen. Vidare beskriver Edvardsson 

(2008) den fysiska miljön som en del av den terapeutiska omgivningen. Dammtussar på 

golvet eller tomma tavelkrokar kunde uppfattas av äldre patienter som att ingen brydde sig 

och därigenom misstroddes vården. Obehagliga lukter och ljud kunde ge en känsla av lägre 

vårdkvalitet.  

 

 

6.1.2. Bristande acceptabel väntetid 

Ett fåtal av respondenterna i föreliggande studie uttryckte missnöje avseende väntetiden på 

mottagningen i den öppna mottagningsgruppen. Detta trots att väntetiden inför 

undersökningsdagen var signifikant lägre i den öppna mottagningsgruppen jämfört med den 

planerade mottagningsgruppen. Johnston et al. (1999) och Hupertz-Hauss et al. (2012) 

påvisade att öppen mottagning har snabbare handläggningstid än planerad mottagning och det 

ses som en fördel för såväl patient som organisation. 

 

Azmi et al. (2012) fann i sin studie att väntetiden var den faktor som vid sidan av obehaget 

under undersökningen skapade mest otillfredsställelse för den vårdsökande i samband med 
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gastroskopiundersökningen. Vid Endoskopienheten, Nus är väntetiden vid den öppna 

mottagningen svår att uppskatta, då det inte är möjligt att förutse antalet vårdsökande. Detta 

kanske kan förklara svarsfrekvensen avseende brist på accepterad väntetid. Vid den planerade 

mottagningen får den vårdsökande en förutbestämd tid och det kan förklara att ingen av 

informanterna ansåg att det föreligger en brist avseende accepterad väntetid. Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) har vidare beskrivit att sjuksköterskans förhållningssätt inom 

den personcentrerade omvårdnaden ska tillgodose att personen sätts framför den sjukdom 

eller ohälsa som personen söker vård för. Personens egna formulerade behov ska erbjudas 

utrymme i planeringen av vården så att inte dessa överskuggas av de behov som professionell 

sjukvårdspersonal identifierar och formulerar. Arakleian, Swenne, Lindberg, Rudolfsson och 

von Vogelsang (inpress) understryker vikten av att vårdpersonalen erkänner patienter som en 

unik person, behandlar patienten med respekt samt ge patienten den tid och det utrymme som 

denne behöver så att patienten kan uttrycka sina önskemål och bli en resurs i vården. 

 

 

6.1.3. Skillnader i medelålder och accepterad väntetid 

Informanternas medelålder samt accepterad väntetid var signifikant högre i den planerade 

mottagningsgruppen. Edvardsson (2012) beskriver utifrån den organisatoriska vårdfilosofin 

att vården betraktas som god när äldre patienter visste vad som skulle hända, kände att de 

kunde påverka vården och tidpunkten när behandlingen skulle ske. Edvardsson, Sandman och 

Rasmussen (2005) såg att patientens upplevelse av att känna sig säker i den omgivning den 

befann sig, berodde till stor del på att patienten förstod vad som hände genom att få tillräckligt 

med information. För att den person-centrerade arbetssättet ska fungera så bra som möjligt 

krävs ett involverat ledarskap. Backman, Sjögren, Lindkvist, Lövheim och Edvardsson (2016) 

påvisade i sin studie att ett starkt ledarskap har en signifikant positiv betydelse för den 

personcentrerade vården och det psykosociala klimatet i vården av äldre. Ekman, Norberg och 

Swedberg (2014) menar att den äldre patienten kan ha en lägre grad av handlingsautonomi 

medan den beslutsmässiga autonomin fortfarande är intakt. Genom ett person-centrerat 

förhållningssätt kan vårdpersonalen försöka förstå vad den som har svårt att kommunicera vill 

och kan.  
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6.1.4. Person-centrerad vårds betydelse för vårdkvaliteten i verksamheten och samhället 

Avslutningsvis kan det person-centrerade arbetssättet inte minst upplevas tillfredsställande av 

medarbetarna eftersom resurserna används på ett mer effektivt sätt och leder till nöjdare 

patienter (Dudaz, Kazynski & Olsson, 2014). Donabadian (2005) diskuterar risken med att 

den ekonomiska effektiviteten ibland bortser från individen och fokuserar på samhällsnivå, 

det vill säga att vad som ansågs vara den bästa medicinska vården för individen var kanske 

inte det bästa för samhället ur ett strikt ekonomiskt perspektiv. Studier lyfter trots allt fram de 

ekonomiska och samhälleliga vinsterna med person-centrerad vård. Glass, Moss och Ogle 

(2012) menar att med hjälp av ett person-centrerat strukturerat arbetssätt kan framförallt 

sjuksköterskan följa upp patienten och i samråd med denne förändra dennes livsstil och 

bibehålla den goda egenvården för att minska risken för återinläggning efter utskrivningen.  

Olsson, Hansson, Ekman och Karlsson (2009) jämförde vårdkostnader och de konsekvenser 

ett integrerat person-centrerat arbetssätt gav. Resultaten påvisade en signifikant 

kostnadsreducering samt en effektivitetsförbättring av vården jämfört med kontrollgruppen 

som erhöll vård byggd på klinisk erfarenhet. En särdeles viktig aspekt var den intervju som 

ingick i det person-centrerade arbetssättet och dess betydelse för planeringen av vårdtiden.  

 

 

6.2. Metoddiskussion 

Denna studie har en del metodologiska svagheter respektive styrkor som behöver diskuteras. 

 

Den egna erfarenheten av den kvantitativa metoden i allmänhet och enkät studien i synnerhet 

kräver ett stort engagemang från respondenten, enkät distributörer och inte minst den novise 

forskaren och dennes mer erfarne handledare.  

 

Utgångspunkten i en enkätstudie är respondenten och dennes samtycke till deltagande. Inget 

resultat kan presenteras utan detta samtycke. Enligt Vetenskapsrådet (2011) så är frågor 

rörande hur deltagare behandlas i forskningen mycket viktiga inom forskningsetiken och de 

framhåller särskilt att deltagare i forskningsstudier i möjligaste mån ska skyddas från att 

skadas eller kränkas. 
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6.2.1. Enkät distribution 

Den första svagheten är att distributionen av enkäter till stor del ålades på vårdpersonalen, 

vilket utan tvekan blev en ökad arbetsbelastning då den vardagliga kliniska verksamhetens 

intensitet är kraftigt varierande. Dessutom ligger det i den öppna mottagningens natur att det 

är svårt att på förhand veta hur många respondenter som kommer på en specifik dag. Detta har 

korrigerats de dagar då författaren själv har varit i tjänst och kunnat påminna vårdpersonalen 

om att distribuera enkäter. Den andra svagheten är att under studieperioden inföll 

sommarsemestrar vilket ledde till att färre enkäter delades ut och besvarades. Detta 

korrigerades med att den planerade studietiden förlängdes så att svarsfrekvensen ändå 

uppnådde en god tagbar nivå så att lämpliga statistiska analyser kunde genomföras.  

 

Den tredje svagheten är att författaren deltog i enkät distributionen, vilket troligen har bidragit 

till fler enkätsvar. Detta skedde främst under sommarperioden då begränsat antal vårdpersonal 

var i tjänst. I övrigt försökte författaren att inte delta i de gastroskopiundersökningar där 

tänkbara respondenter befann sig. Detta har i efterhand korrigerats genom att enkäterna 

randomiserat registrerades i analysprogrammet. Enkäterna erhöll nya kodade nummer för att 

uppnå högsta möjliga konfidentialitet. Dock kunde anonymitet ej helt uppnås.  

 

 

6.2.2. Externt bortfall  

Det totala bortfallet som redovisats ovan uppgick till 32 %. I föreliggande studie korrigerades 

detta bortfall under enkätdistributionens gång så att den eftersträvade svarsfrekvensen trots 

detta nåddes med hjälp av två påminnelsebrev.  Detta stämmer överens med Ejlertsson (2014) 

som menar att det externa bortfallet kan mildras genom att dels motivera deltagarna och dels 

att påminnelsebrev skickas ut. Ur etisk synvinkel bör inte mer än två påminnelser skickas i 

samband med en studie. 

 

Eftersom att Kupp-enkäten samt informationsbrev var utformad på det svenska språket så var 

det av stor vikt att deltagarna behärskade detta språk. Endast sju individer exkluderades på 

grund av språket och detta har troligen inte påverkat resultatet i någon större utsträckning. 
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6.2.3. Internt bortfall 

Obesvarade frågor kan enligt Dahmström (2011) bero på att frågorna uppfattas som svåra 

eller att respondenten missade att besvara frågorna. Detta kan leda till en snedvridning av 

resultatet.  

 

I Kupp basformulär för mottagning finns två frågeområden, upplevd realitet och subjektiv 

betydelse. För att åtgärdsindexet skulle kunna beräknas i SPSS krävdes att bägge 

frågeområdena var ifyllda under respektive fråga. Om ett frågeområde lämnades tomt så blev 

detta ett bortfall. Bortfallet korrigerades med utgångspunkt från Wilde-Larsson et al. (2001) 

vilket innebar att beräkningarna i SPSS utgjordes utifrån den studerade gruppens medelvärde 

på de besvarade frågorna efter att de obesvarade frågorna lyfts bort genom att ange dessa som 

”missing values”. 

 

Ett intressant fynd- dock icke signifikant är upplevelsen av brist avseende acceptabel väntetid 

mellan öppen mottagning och planerad mottagning. Dock måste dessa skillnader tolkas med 

försiktighet och kan inte generaliseras på grund av den låga svarsfrekvensen på respektive 

fråga. 

 

 

6.2.4. Confunders 

I den planerade mottagningsgruppen erbjuds patienter vid behov lugnande medicinering i 

form av Midazolam®. Detta har tidigare diskuterats av Lin et al. (2007) som menar att 

benzodiazepin kunde vara en bidragande orsak till att upplevelsen i samband med 

gastroskopiundersökningen var mer positiv jämfört med dem som inte blev erbjudna detta i 

öppna mottagningsgruppen. Det var en confunder som denna studie inte tog hänsyn till.  

 

 

6.2.5. Inmatningsfel 

Vid inmatningen av undersökningsmaterialet till analysprogrammet SPSS utfördes detta av en 

person. Enligt Ejlertsson (2014) kan fel uppstå vid inmatningen. Dessa fel kan utgöras av 

någon procent av materialet. För att kontrollera att rätt data blivit inmatat, dubbel 

kontrollerades inmatningarna med några veckors mellanrum innan analysen påbörjades. 
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6.2.6. Statistisk Analys 

Vid den statistiska analysen och bearbetningen var en erfaren handledare till god hjälp för att 

säkerställa att resultatet blev statistiskt förankrat. Under den statistiska analysen så var 

materialet avidentifierat och omkodat, vilket bibehöll konfidentialiteten. 

 

6.2.7. Validitet 

Studiens huvudresultat stämmer väl överens med andra studier som använt andra instrument 

vilket får vara ett tecken på instrumentets validitet och därmed en styrka. 

Instrumentet delades bara ut till de som genomgick gastroskopi vid öppen eller planerad 

mottagning, vilket stärkte validiteten för studien (Ejlertsson, 2014). 

 

En svaghet är att ett generellt instrument Kupp – Mottagning har använts vid 

endoskopimottagningen då mer specifika instrument översatta till svenska saknas. 

 

 

6.2.8 Reliabilitet 

Kupp instrumentet med hög reliabilitet har använts i oförändrat form vilket får ses som en 

styrka för resultaten. Dock måste en försiktighet göras i samband med resultatanalysen då 

kupp som instrument inte tidigare använts i den gastroskopiska vården utan vid mottagning 

generellt. Ejlertsson (2014) menar att en uppföljande studie kan behövas för att stärka 

reliabiliteten ytterligare.   

 

 

7. KLINISKA IMPLIKATIONER 

Denna uppsats är ett resultat av enskilda personers upplevelser av vårdkvalitet. Att lyfta deras 

erfarenheter, använda erfarenheterna till grund för ett förändringsarbete som kan leda till en 

förbättrad vårdkvalitet ligger troligen i deltagarnas intresse och är därmed förenlig med god 

forskningsetik (Helgesson, 2015). 
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Den svenska sjukvården ska sträva efter att vara jämlik och vara tillgänglig för alla. För att 

åstadkomma en mer jämlik vård vid gastroskopiundersökningar behöver vården förändras. 

Tidseffektivisering till trots behöver patienter som söker gastroskopisk vård oavsett 

besöksform ges möjlighet till ökad delaktighet i sin egen vård.  

 

Resultaten i denna studie skulle kunna leda till en förändrad vårdprocess vid gastroskopisk 

undersökning genom att:  

 

 Patientens upplevelser av vårdkvaliteten kontinuerligt utvärderas så att den 

gastroskopiska vården tydligare möter upp patientens krav, vid såväl öppen som 

planerad mottagning. 

 Mer tid vid öppen mottagning bör avsättas för äldre patienter vid 

gastroskopiundersökningen så att de har ökad möjlighet att få sina behov 

tillgodosedda. 

 Bokningssystemet för gastroskopisk undersökning vidareutvecklas så att systemet 

möjliggör att patienten själv bokar tid till öppen mottagning via internet eller telefon. 

Personalen kan därmed bli mer förberedd och kan möta upp den enskilda patientens 

behov på ett bättre sätt. 

 

 

8. SLUTSATS 

Denna enkät studie avsåg att beskriva och jämföra, patienters egenskattade uppfattning av 

bristande kvalitet avseende vården, i samband med gastroskopiundersökning vid öppen 

mottagning respektive planerad mottagning. Studien ger en fingervisning om att patienter i 

högre grad upplever bristande kvalitet vad gäller vårdatmosfären i den öppna 

mottagningsgruppen jämfört med den planerade mottagningsgruppen. Denna kunskap kan 

ligga till grund för en förändrad vårdprocess så att de patienter som söker öppen mottagning i 

framtiden känner en högre personlig vårdkvalitet. 
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9. VIDARE FORSKNING 

Efter att en tydligare person-centrerad vårdprocess avseende vårdatmosfär och tidsaspekt vid 

den studerade Endoskopimottagningen implementerats, kan en ny studie genomföras med 

syfte att undersöka om förändringen uppfattades som vårdkvalitativ ur patientens perspektiv.  
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