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SAMMANFATTNING 

 

Hälso- och sjukvården lyckas inte kompensera för den ojämlika hälsan i befolkningen. 

Begreppet hälsolitteracitet innebär de kognitiva och sociala förmågor som behövs för att 

förvärva, förstå och använda information om hälsa. Syftet med denna studie var att belysa 

chefers och distriktsläkares tankar kring utformning och anpassning av den information som 

ges till patienter och vad det har för betydelse för jämlik vård. Frågeställningarna rymde även 

att ta reda på hur informationen kan förbättras samt vilken relevans begreppet hälsolitteracitet 

har i det sammanhanget. Urvalet bestod av tio personer, fyra personer i ledande befattning 

inom hälso- och sjukvård och sex läkare inom primärvård. Metoden som användes för 

datainsamling var riktade öppna intervjuer och databearbetningen gjordes genom 

innehållsanalys med induktiv ansats. Resultatet visar att det behövs en ökad medvetenhet om 

jämlik vård och hur avgörande själva patientmötet är. Slutsatsen är att det behövs en samlad 

strategi både när det gäller att öka medvetenheten om detta mötes betydelse, och när det gäller 

att utforma informationsmaterial som kan komplettera mötet. Det behövs också metoder för 

att säkerställa att varje patient har förstått och kan förhålla sig till informationen. Det behövs 

även en patientcentrerad vård med en syn på patienten som medaktör i sin egen vård. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The health-and-care sector has not been successful to compensate for the inequalities in health 

of the population. The concept of Health Literacy involves the cognitive and social skills 

needed to acquire, understand and use health information. The purpose of this study was to 

highlight what managers and physicians in primary care think about adapting the information 

provided to patients and the significance for equal care. The purpose was also to find out how 

the information can be improved and what relevance the concept Health Literacy has in this 

context. The sample consisted of four persons in leading positions in healthcare and six 

physicians in primary care. The method used for data collection was targeted open interviews 

(interviews with a guide). Data processing was done by qualitative content analysis with 

inductive approach. To conclude, there is a need for a greater awareness of equality of 

treatment and how critical the provider-patient encounter is. A comprehensive approach is 

needed both in terms of raising awareness about the significance of the meeting, but also by 

developing complementary information materials and methods to ensure that each patient 

understand and can relate to the information. There is also need of patient-centred care and to 

see the patient relation as a partnership. 
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INTRODUKTION 

 

”Om jag vill lyckas att föra en människa 

mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne 

där hon är och börja just där” 

Ur Till eftertanke, Sören Kirkegaard 

Ojämlik hälsa - en naturlag? 

WHO tillsatte 2005 en oberoende kommission kallad The Commission on Social 

Determinants of Health. Uppdraget var att ta fram evidensbaserad kunskap om hur hälsans 

sociala bestämningsfaktorer inverkar på jämlikhet i hälsa och ge rekommendationer om hur 

ojämlikheten kan åtgärdas. Kommissionen fastslog att den del av ojämlikheten som beror på 

sociala förhållanden går att undvika eftersom den har sin grund i de förhållanden människor 

föds, växer upp, lever, arbetar och åldras i och de system som används för att förebygga och 

åtgärda sjukdom. Dessa system är påverkbara (Marmot, Friel, Bell, Houweling, & Taylor, 

2008). Hälsans sociala bestämningsfaktorer är enligt Raphael (2008) de sociala och 

ekonomiska förhållanden som formar hälsan för såväl individ som samhälle. Det är de 

faktorer som påverkar om vi blir friska eller sjuka och som även styr hur vi kan hantera 

fysiska, personliga och sociala egenskaper för att identifiera och uppnå mål, och för att 

hantera och tillfredsställa våra behov (ibid.).  

 

Skillnader i hälsa finns både mellan länder och inom länder och även i Sverige syns skillnader 

i hälsa mellan olika grupper, skillnader som enligt Folkhälsomyndighetens årsrapport (2014) 

dessutom ökar. En längre utbildning innebär ofta mer kontroll över den egna livssituationen, 

färre hälsorisker i arbetslivet och en större ekonomisk trygghet. Bland dem med kort 

utbildning är det vanligare att ha ett hälsoproblem, ha svåra besvär av sjukdom, behöva hjälp 

för att klara av sitt dagliga liv på grund av sjukdom och att själv beskriva sin hälsa som dålig 

eller mycket dålig. De vanligaste dödsorsakerna i befolkningen som cancer, hjärt- och 

kärlsjukdom, stroke, alkoholrelaterade diagnoser, olyckor, självmord är vanligare bland dem 

med kort utbildning (ibid.).  

 

Den minst gynnsamma hälsoutvecklingen har gruppen kvinnor med endast 

grundskoleutbildning. Dödligheten för kvinnor i åldersgruppen 35–64 år med eftergymnasial 

utbildning har minskat med 33 procent under en 20-årsperiod medan motsvarande minskning 
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för kvinnor med förgymnasial utbildning endast varit 6 procent (Folkhälsomyndigheten, 

2014). Även personer med låg inkomst, utländsk bakgrund, funktionsnedsättning eller hbt-

identitet uppger en sämre hälsa än övriga befolkningen (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Det 

finns ofta ett samband mellan livsmiljö och levnadsförhållanden och ohälsosamma 

levnadsvanor. Det visar sig bland annat i förekomsten av fetma. Bland kvinnor är det dubbelt 

så vanligt med fetma i gruppen med endast förgymnasial utbildning som i gruppen med 

eftergymnasial utbildning (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

 

Målet för den svenska folkhälsopolitiken är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Det finns 11 utsedda målområden där en 

hälsofrämjande hälso- och sjukvård är ett av dessa målområden (Folkhälsomyndigheten, 

2014). 

Jämlik hälso- och sjukvård 

Förutom stora skillnader i hälsotillstånd finns skillnader i tillgång till vård som t.ex. 

remittering till specialist eller behandling med vissa läkemedel (Socialstyrelsen, 2011, s. 9). 

Socialstyrelsens analyser (ibid.) visar att exempelvis lågutbildade och utlandsfödda 

missgynnas. Förtida död i behandlingsbara sjukdomar minskar i alla utbildningsgrupper, men 

förbättringen sker snabbare för högutbildade, vilket leder till att skillnaderna mellan 

grupperna ökar. Även könsrelaterade skillnader och geografiska skillnader återfinns inom 

vården (ibid.).  

I Sverige finns ett politiskt ställningstagande att vården ska ges på lika villkor till hela 

befolkningen som står inskrivet i portalparagrafen i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) och sedan 1 jan 2015 i den nya patientlagen (SFS 2014:821). Det är reglerat i lag 

att möjligheten att få vård inte får påverkas av geografiska förhållanden och faktorer som 

exempelvis kulturella olikheter, ålder, kön, utbildning, och etnicitet. Inte heller får 

betalningsförmåga, initiativförmåga eller funktionsnedsättning påverka möjligheterna till vård 

(Prop.1981/82:97). Den nya patientlagen syftar till att stärka och tydliggöra patientens 

ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet (SFS 

2014:821, 2014). 

Alla skillnader i vården är inte nödvändigtvis ett problem och alla skillnader i vården innebär 

inte att vården är ojämlik. Det är när det uppstår skillnader i vård som inte kan förklaras av 

medicinska eller behovsmässiga bedömningar som vården är ojämlik (Myndigheten för 

vårdanalys, 2014a, s. 8) 
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En del av de skillnader som finns i vården uppstår i mötet mellan läkare och patient. 

Forskning visar att patienter med lägre socioekonomisk status får mindre tid med läkaren och 

ges mindre möjlighet att ställa frågor om sin hälsa (Verlinde, De Laender, De Maesschalck, 

Deveugele, & Willems, 2012). Om inte vårdgivaren kompenserar för patienters olika sätt att 

uttrycka sig blir vården ojämlik (ibid.).  

Kostnaderna för skillnaderna i undvikbar slutenvård och förtida död mellan låg- och 

högutbildade uppgår i Sverige till ca 1 miljard kronor per år i direkta sjukvårdskostnader och 

ytterligare 5 miljarder kronor i indirekta kostnader som produktionsbortfall. Till detta kan 

även läggas över 100 miljarder kronor per år i indirekta kostnader på grund av lägre 

livskvalitet (Socialstyrelsen, 2011, s. 10). 

Hälsolitteracitet - vad är det? 

Begreppet hälsolitteracitet kommer av engelskans Health Literacy och har flera olika 

överlappande definitioner som innebär de kognitiva och sociala förmågor som behövs för att 

förvärva, förstå och använda information om hälsa (Nutbeam, 2000). Enligt den översikt av 

definitioner som gjorts av Sørensen et al. (2012) används begreppet hälsolitteracitet allt mer 

men trots det finns ingen konsensus kring definitionen av begreppet och dess dimensioner, 

vilket begränsar möjligheter till jämförande forskning.  

 

Begreppet har enligt Ringsberg, Olander & Tillgren (2014, s. 47) växt fram från två olika håll. 

Det ena är ur en hälsofrämjande kontext där man fokuserar på hälsans bestämningsfaktorer 

och hur dessa kan stärka hälsolitteracitet. I det sammanhanget ses hälsolitteracitet, enligt 

Nutbeam (2008) som en tillgång/ ett medel. Den andra kontexten är hälso-och sjukvården där 

man ser hälsolitteracitet som en riskfaktor när det gäller hur patienter kan förstå och använda 

information om sjukvård, hälsa, sjukdomar och läkemedel (Ringsberg, Olander, & Tillgren, 

2014, s. 47). I hälso- och sjukvårdssammanhanget blir begreppet användbart när det gäller att 

anpassa vårdutbudet och den information som ges till befolkning och patienter för att de 

grupper och individer som behöver vården mest ska kunna tillgodogöra sig den på ett bättre 

sätt. I begreppet innefattas även att kunna kommunicera och ifrågasätta för att förbättra 

hälsan. Det kan handla om allt från att förstå varför man gör olika undersökningar och 

ingrepp, förstå information om diagnoser, prevention och behandling samt kunna förhålla sig 

kritiskt till informationen. Men även att förstå text på förskrivningsetiketter och kallelser 

(Aravelo, 2004; Greenberg, 2001; Mårtensson & Hensing, u å).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Svenska forskare är inte överens om att det svenska ordet hälsolitteracitet som används i 

denna studie är att föredra. Ringsberg, Olander och Tillgren (2014, ss. 57-59) föredrar 

exempelvis att använda det engelska ordet Health Literacy. Det svenska begreppet används 

bland annat av Mårtensson & Hensing (2011). 

Begreppets komplexitet åskådliggörs i Figur 1 som hämtats från Sørensen et al. (2012) i 

Kickbusch, Pelikan, Apfel, & Tsouros (2013). Reproducerad med tillstånd. 

 

 
Figur 1. Illustration av begreppet Hälsolitteracitet. 

 

Enligt Mårtensson och Hensing (2012) finns olika sätt att förklara begreppet hälsolitteracitet. 

Ett funktionellt synsätt beskriver begreppet som ett dynamiskt, påverkbart och komplext 

fenomen som fokuserar på interaktionen inom individen samt mellan individer och olika 

omgivningsfaktorer. Förutom att kunna förstå information innefattar begreppet hur 

informationen analyseras och värderas samt diskuteras och ifrågasätts (Mårtensson & 

Hensing, 2011). För att överföra dessa förklaringar till mötet mellan patient och läkare är det 

dynamiken mellan samhälle, vårdsystem, läkare och patient som avgör hur kommunikationen 

i vårdmötet blir (Greenberg, 2001). 
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Konsekvenser av låg hälsolitteracitet 

Låg hälsolitteracitet ger enligt Pleasant (2011) sämre följsamhet till medicinska råd, sämre 

förståelse för sin egen hälsas komplexitet, brist på kunskap om medicinsk vård och villkor, 

sämre förståelse för medicinsk information, sämre förståelse för förebyggande åtgärder, sämre 

hälsotillstånd och kortare medellivslängd. Forskningen visar även att låg hälsolitteracitet leder 

till ett större behov av sjukvård, ökade sjukvårdsutgifter samt ökad risk för medicinska 

misstag (Aravelo, 2004; Howard, Gazmarian, & Parker, 2005). 

För att öka medvetenheten hos hälso- och sjukvårdspersonal om vilken information och vilket 

stöd personer behöver för att fatta välgrundade beslut om hälsan kan det vara angeläget att 

introducera begreppet hälsolitteracitet. Detta skulle kunna öka möjligheten att införa 

systematiska strategier för att identifiera personer som behöver extra stöd för att förstå och 

tillämpa information samt reflektera över vad som kan göras för att kompensera för eller 

förbättra individers förmåga att förvärva, förstå och använda hälsoinformation (Mårtensson & 

Hensing, u å). 

En av utmaningarna inom såväl hälsofrämjande arbete som hälsolitteracitet gäller rätten till 

jämlikhet och rättvisa (Kickbusch, Pelikan, Apfel, & Tsouros, 2013). Epidemiologen Michael 

Marmot (2006) har i sina studier visat hur social orättvisa och bristande jämlikhet leder till 

skillnader i livslängd och hälsa. Det är enligt honom individens sociala ställning och inte 

fattigdomen i sig som skapar skillnader i hälsa. De som befinner sig högt i hierarkin har ett 

större socialt stöd, bättre kontroll över sina liv och bättre möjligheter till socialt engagemang 

och delaktighet, vilket ger bättre förutsättningar för hälsa. Att minska den sociala 

ojämlikheteten är enligt Marmot (ibid.) det viktigaste för att minska skillnaderna i hälsa. 

Hälso- och sjukvården har enligt Marmot och Allen (2013) en, om än begränsad, möjlighet att 

påverka jämlikhet i hälsa. Ett sätt att skapa rättvisa och jämlikhet är att alla har rätt till en 

tillgänglig och begriplig hälsokommunikation som ges på ett sådant sätt att personen som tar 

emot den kan förstå och ta den till sig (Easton, Entwistle, & Williams, 2013; Nutbeam, 2008). 

Att skapa rättvisa kan innebära att man inför en positiv särbehandling så att 

informationsmaterial och kommunikation anpassas extra för dem som behöver det för att 

kunna förstå och förhålla sig till informationen (Wynia & Osborn, 2010). 
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SYFTE  

 

Syftet med denna studie är att belysa chefers och distriktsläkares tankar kring utformning och 

anpassning av den information som ges till patienter och vad det har för betydelse för jämlik 

vård. 

Frågeställningar: 

 Vilka faktorer kan påverka patientmötet och därmed hur jämlik vården blir? 

 Vilka tankar finns om hur sättet information ges kan påverka hur delaktig patienten 

blir i sin egen vård? 

 Vad har begreppet hälsolitteracitet för relevans för att motverka ojämlik vård när det 

gäller informationsutbytet mellan vårdgivare och patient? 

 Vilka idéer finns kring utformning och anpassning av den information som ges till 

patienter? 

METOD 

Urval och deltagare 

Intervjuer gjordes med tio personer. Fyra var personer i ledande befattning på olika nivåer 

inom hälso- och sjukvården. Det var tre kvinnor och en man. Personerna hade varierande 

chefserfarenhet, från 1,5 år till över 10 år. Deras utbildningsbakgrunder var sjuksköterska 

eller socionom med olika vidareutbildningar. Intervjuer gjordes även med sex distriktsläkare, 

tre män och tre kvinnor med varierad erfarenhet. Alla var färdiga specialister i allmänmedicin. 

Den som arbetat kortast hade precis blivit färdig specialist. Den med längst erfarenhet hade 

arbetat som allmänläkare i drygt 20 år.  

Telefonkontakt togs med sex chefer inom primärvård och övrig hälso- och sjukvård där de 

tillfrågades om ett deltagande i studien. Dessutom ställdes frågan till de chefer som arbetade 

inom primärvård om de också ville tillfråga de läkare som de var chef för om någon av dessa 

ville delta i studien. Ett brev som beskrev studien, skickades via mail till cheferna, se bilaga 1.  

Av dessa chefer tackade fyra ja till att själva delta. En av dessa tackade vid ett senare skede 

nej utifrån svårigheter att finna en lämplig tidpunkt för intervjun. Ytterligare en chef 

tillfrågades genom en direktkontakt och tackade ja. 
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Genom cheferna lyckades endast en läkare rekryteras till studien enligt den ursprungliga 

planen. Vid intervjun med denna läkare gav hen ett förslag på ytterligare en läkare att 

intervjua. Denna person tillfrågades och tackade ja. Genom kontakt med en annan läkare inom 

primärvården mottogs förslag på fem läkare. Med dessa togs mailkontakt med en förfrågan 

om att medverka i studien och samma brev som lämnats till cheferna bifogades. Av dessa 

personer tackade tre ja till att vara med. Ytterligare en läkare tillfrågades för att få ett 

tillräckligt stort antal. Denna person tackade ja.  

Genomförande 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar togs en intervjuguide fram med sju frågor, se bilaga 

2. En provintervju gjordes innan intervjuerna med en utomstående vårdpersonal och efter den 

modifierades några frågor i intervjuguiden. Författaren som själv utförde samtliga intervjuer 

har inte använt något strikt manus eller frågeformulär men intervjuguiden har funnnits med 

som en tankeram. De specifika frågor som ställts till en viss deltagare har varierat beroende på 

intervjuns kontext.  

Frågeområden som berördes i intervjuerna var hur chefer och läkare såg på sina möjligheter 

att påverka att vården ges på ett jämlikt sätt. Hur de ser på begreppet hälsolitteracitet och vad 

det har för relevans för patientmötet och för möjligheten att motverka ojämlikhet i hälsa. På 

vilket sätt kan det påverka att erbjuda ett anpassat och begripligt informationsutbyte som gör 

det möjligt för patienten att göra sunda hälsoval, Dessutom var det av intresse att ta reda på 

vilka idéer som finns om vad som kan förbättra informationen till patienterna så att fler kan ta 

till sig den. 

Metoden för datainsamling, riktade öppna intervjuer (Lantz, 2013) valdes med syfte att ta reda 

på chefers och läkares tankar och erfarenheter. Avsikten var att öka förståelsen för ett 

fenomen nämligen anpassning av information given till en patient och vad man tror det har för 

betydelse för jämlik vård. Önskvärt var att ringa in intresseområdet och inom det utforska de 

olika tankegångar som finns. 

 I inledningen av intervjuerna ställdes frågan om personen kom ihåg vad som skrivits i brevet 

om vad begreppet hälsolitteracitet innebär och syftet med studien. När det var behov av det 

återgavs en kort förklaring av begreppet samt en kort förklaring om bakgrunden till studien. I 

början av intervjun ställdes en fråga om bakgrundsvariabler som informantens 

utbildningsbakgrund och erfarenheter i arbetet samt hur länge personen arbetat med 

nuvarande arbete. Under de halvtimmeslånga intervjuerna fördes ett samtal kring de teman 
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som fanns i frågorna. Mot slutet av intervjun gjordes en avstämning och kontroll av om 

samtalet hade berört de planerade frågorna. En summering av vad som framkommit av 

informantens svar gjordes för att stämma av om det uppfattats och förståtts på ett riktigt sätt. 

Informanten gavs också tillfälle att komplettera med någon ytterligare information. 

Intervjuerna utfördes i fem fall på informanternas arbetsplats och i fem fall i ett förbokat rum 

på neutral plats. Inspelning av intervjun gjordes med en digital inspelningsapparat. 

Intervjuerna har försiggått som ett samtal vars karaktär var beroende på den enskilde 

deltagaren. Frågorna har varit öppna med syfte att informanterna ska ges tillfälle att själva få 

formulera sina svar.  

Författaren har strävat efter att inte bli styrande och därmed låta informanten beskriva världen 

så som den uppfattas av denne. Även om det är en omöjlighet att vara neutral har författaren 

strävat efter att vara så neutral som möjligt. Vidare har funnits en strävan efter att få 

intervjupersonerna att känna sig bekväma i intervjusituationen. Intervjuerna transkriberades i 

sin helhet.  

Analysmetod  

Som metod för analysen har innehållsanalys med induktiv ansats valts. Det innebär en 

förutsättningslös analys av texter som handlar om människors upplevelser och tankar om ett 

fenomen. Avsikten är att identifiera variationer avseende likheter och olikheter i en text. Man 

har inga färdiga kodningsscheman, rubriker eller teman utan dessa växer fram under 

analysarbetet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012, ss. 160-162). 

Intervjuerna med cheferna analyserades för sig och intervjuerna med distriktsläkarna för sig. 

Efter en första genomläsning valdes meningsenheter ut, d.v.s. det som är meningsbärande i 

texten (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012, s. 163) Det kan vara sådant som anknyter till 

syftet eller sådant som är särskilt intressant och/eller återkommer i flera intervjuer. Därefter 

kondenserades meningsenheterna, d.v.s. texten kortades ner för att göras med lätthanterlig 

utan att det centrala innehållet försvinner. Meningsenheterna försågs med koder som kort 

beskriver deras innehåll. När meningsenheterna förses med koder reflekterar forskaren 

ytterligare över innehållet. En kod är en mer abstrakt beskrivning, en beskrivning på en högre 

logisk nivå. Koderna sammanfördes sedan i underkategorier vars rubriker växte fram efter 

hand. Slutligen bildades kategorier. En kategori består av olika underkategorier med koder 

med liknande innehåll. Innehållet i en kategori ska skilja sig från innehållet i andra kategorier 

(Graneheim & Lundman, 2004; Granskär & Höglund-Nielsen, 2012, ss. 162-164). 
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 Från intervjuerna som var gjorda med cheferna växte 17 underkategorier fram som sedan 

kategoriserades i tre kategorier, s.k. huvudkategorier. Dessa var arbetssituation, 

kommunikation och värdegrund. Kategorin arbetssituation innehöll en underkategori, 

chefsrollen. Intervjuerna med läkare sorterades in i 12 underkategorier som sedan även de 

grupperades i kategorierna arbetssituation, kommunikation och värdegrund. Kategorin 

arbetssituation innehöll underkategorin utbildningens betydelse.  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Valet att intervjua chefer och läkare och inte patienter grundar sig på de etiska utmaningar det 

skulle innebära att intervjua patienter.  

Viktigt är att kunna garantera konfidentialitet. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, ss. 87-93) 

kan man urskilja fyra områden av etisk osäkerhet inom intervjuforskning som brukar bli 

föremål för etiska riktlinjer nämligen informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

forskarens roll (ibid.). Alla informanter har såväl skriftligt som muntligt informerats om 

studiens syfte, att det är frivilligt att delta samt att de när som helst kan avbryta deltagandet. 

Dessutom gavs information om hur materialet kommer att nyttjas samt att allt material 

hanteras konfidentiellt och kommer att förstöras så snart studien är avslutad. Ingen 

utomstående har informerats om vilka personer som intervjuats och den enda läkare som 

rekryterades genom sin chef är medveten om det och har kunnat ta ställning till att chefen 

känner till medverkan i studien.  

Det inspelade materialet och de transkriberade intervjuerna har förvarats på ett säkert sätt. 

Beskrivningar av informanterna i rapporten är medvetet balanserade så att de inte kan 

identifieras. Uppgifter som framkommit som på ett tydligt sätt visar vem som har stått för 

uttalandet har inte tagits med. Därmed kan kraven information, samtycke, nyttjande av 

materialet samt kravet på konfidentialitet (Codex, 2015) anses vara uppfyllda. 

Ett etiskt övervägande är risken att informanterna utsätts för stress eller ifrågasättande av sin 

självuppfattning. Ett annat övervägande är att läkare inom primärvården är en bristvara. Är 

värdet av forskningen så stort att det motiverar att ta av deras tid som skulle kunna användas 

till patientarbete. Bedömningen är att det finns en dokumenterad orättvisa i hälsa och tillgång 

till hälso- och sjukvård som ger onödigt lidande och kostar mycket pengar. Att tillföra något 

som kan ha, om än marginell, betydelse för att påverka detta motiverar projektet (Kvale & 

Brinkmann, 2009, ss. 89-90). 
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RESULTAT 

Intervjuer med chefer inom hälso- och sjukvård 

Det var fyra chefer på olika ledningsnivå som intervjuades. Vid analysen framträdde tre 

huvudkategorier; arbetssituation, kommunikation och värdegrund. Kategorin arbetssituation 

innehöll även en underkategori; chefsrollen. 

Arbetssituation 
Enligt en av informanterna går mycket av arbetet går ut på att få patienterna att känna 

trygghet. Trygghet är en förutsättning för att patienten ska bli mottaglig för information och 

för att patienten ska våga fråga. Men att skapa trygghet tar tid.  

Inom primärvården idag är bristen på kontinuitet bland framför allt läkare ett problem som 

alla cheferna tar upp. En chef tror att detta är något vi måste vänja oss vid, att det är så det 

kommer att vara framåt. På frågan om hur man kan kompensera bristen på kontinuitet är 

svaren att andra personalgrupper får ta mer ansvar där distriktssköterskorna har en central roll. 

Men följderna av bristande kontinuitet kompenseras även med fler besök och på så vis blir det 

en ond cirkel.   

När det gäller att ge information kan distriktssköterskan vara den som följer upp att patienten 

förstått och tagit till sig information. Det är för många patienter mindre dramatiskt att prata 

med en sjuksköterska än en läkare, framhåller två av cheferna. Även läkarsekreteraren har en 

viktig funktion att fylla genom att hålla reda på olika saker och bevaka så inget glöms bort. 

Cheferna beskriver i allmänhet ett stort förtroende för distriktsläkarna. Flera framhåller att de 

alla är olika individer men att det oftast finns ett genuint människointresse hos allmänläkare. 

Enligt cheferna har många av läkarna en hög medvetenhet om kommunikationens betydelse 

och särskilt bland yngre läkare förekommer det att man diskuterar bemötandefrågor.  Den 

brist på läkare som finns på flera arbetsplatser påverkar arbetsmiljön negativt. Det kan även 

gå ut över hur mycket tid som ges till att informera patienten och att kontrollera vad patienten 

har förstått. 

”Rimlig tid både i telefon och vid besök att kunna, för gör man det bra, 

både med bemötande och information på ett besök och patienten kommer 

härifrån med svar på funderingarna, man har fått svar på sina frågor. Då 

behöver man inte komma fler gånger. Men om det blir otydlighet och 

konstigt bemötande kan det generera i tre olika besök.” 
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Chefsrollen 

De möjligheter man som chef har att påverka kommunikation/ information i det professionella 

mötet som tas upp av informanterna, är genom att lyfta frågorna på arbetsplatsträffar. En chef 

tar upp möjligheten att bidra till ett lärande genom att på arbetsplatsträff ta upp patientärenden 

där man fått klagomål från patienter. En chef tar upp patientenkäten som ett bra verktyg som 

hjälp i förbättringsarbetet. I patientenkäten får patienter svara på frågor bland annat om hur 

nöjda de är med den information som getts. Flera chefer tar upp att det är viktigt att som chef 

själv ha egen erfarenhet av att ha arbetat direkt med patienter. Erfarenhet kan ibland vara mer 

värdefullt än utbildning. En chef i högre befattning lyfter som en möjlighet för att förbättra 

informationen till patienter den nya patientlagen, som ska införas tre månader efter att 

intervjuerna görs. Denna chef menar dock att om intentionen med lagen ska genomföras fullt 

ut så krävs det en kulturförändring. 

”Men rent generellt och allmänt så ska man ju egentligen anpassa all 

information till vem man än möter. Det skulle vara ett naturligt 

moment egentligen.  Att man alltid ska ha det i åtanke. Men då ska 

man göra en kulturförändring.” 

 

Andra chefer tar upp att det är svårt att ge generella riktlinjer om hur information ska ges. De 

menar att i slutänden är det mötet mellan patient och läkare som är betydelsefullt och 

människor är olika bra på att möta olika människor.  

Kommunikation 
Cheferna har generellt mycket tankar om samtalets betydelse. En tar upp att samtal är en 

konst och att det viktiga är att möta människan där hon är. Någon tar upp att 

kommunikationsmetodik används för lite. Flera tar upp det som positivt att utbildning i 

motiverande samtal, MI, ges och att det är användbart och lär ut vikten av att ställa öppna 

frågor. Alla professionella vet om samtalets betydelse och vikten av en god kommunikation 

men trots det brister tillämpningen. Att kunna lyssna är viktigare än att ha svar på allt.  

   ”Det handlar om att möta alla människor där de är, en del behöver 

mer och en del är mer självgående, och det måste man känna av. Och 

det är samma i patientmöten också, vem är det jag möter, hur mycket 

behöver den här individen, och vid vilken nivå ska jag lägga min 

information.” 

 

Någon framhåller att det är slöseri att inte ge en god information och att bristande information 

ger sämre följsamhet hos patienter, det vill säga de gör inte det som läkaren ordinerar, som till 
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exempel att ta ett visst läkemedel på ett visst sätt. Flera chefer framhåller att det är viktigt att 

mötet får ta tid för man spar tid i längden om patienten förstår.  

”Det är gäller lite grann de här med information. Vi kan tycka att vi är 

jättetydliga men det är vi inte alltid. Vi gör ju ibland felaktiga 

bedömningar.” 

 

En chef framhåller att det är bra om man fokuserar extra på god anpassad information till 

sårbara patientgrupper och särskilt när det gäller identifierade patientsäkerhetsrisker. Det kan 

till exempel gälla ordination av riskfyllda läkemedel. En annan chef tycket att det borde vara 

så att man kompletterar med skriftligt material till alla som behöver det, men det görs inte 

idag. Samma chef framhåller att det vore bra om man från centralt håll kan identifiera sårbara 

grupper där man ser en ojämlik vård som beror på informationsöverföringen. 

Flera av cheferna kommer in på gruppen utlandsfödda som det enligt dem är en särskild 

utmaning att lämna information till. Ibland finns en bristande kulturförståelse hos den egna 

personalen och det är få i personalen som själva har utländsk bakgrund. En chef säger att 

arbetsplatsen bör spegla samhället men att så inte är fallet.  

”Jag brukar säga att jag vill gärna att arbetsplatsen ska vara en 

spegling av hur samhället i övrigt ska se ut när det gäller män kvinnor, 

nationella tillhörigheter och så vidare men så är det inte. Det är nästan 

bara kvinnor och det är inga utrikesfödda.” 

 

Något som beskrivs som en särskild utmaning är att det ibland saknas läsförmåga hos 

flyktingar och att denna bristande förmåga kanske inte uppmärksammas.  

Cheferna beskrev en rad brister som de tror förekommer i samband med att information 

lämnas till patienter. Det är svårt med information och alla kan missförstå. Det är svårt att 

anpassa till mottagaren och det används ofta ett för svårt språk med medicinska facktermer. 

Det brister i anpassning av information samt att kontrollera hur informationen uppfattats. 

Trots detta är enligt informanterna inte frågan om information en stor fråga som tar plats i den 

allmänna diskussionen. Det finns tankar om hur alternativa sätt att förmedla information kan 

användas som till exempel skriftligt material, film, SMS, mail och uppföljande telefonsamtal. 

Flera chefer är positiva till att använda alternativa kommunikationsvägar men det görs inte i 

så stor utsträckning förutom telefonsamtal som används i stor utsträckning. Det är också en 

svårighet att ge lagom mycket information och en chef tog upp att det finns för mycket 



13 
 

information. Några chefer ser ett behov av att påminna om de kommunikationstekniker och 

hjälpmedel som finns. I slutänden är det ändå ett hantverk som hänger på den enskilda 

individen och flera konstaterar att det är lättare att ge information till den som är lik en själv. 

”Jag är helt övertygad att om man som läkare möter en person som 

man känner sig lik som man förstår lätt, då är det ju enkelt. Det är inte 

alla som har förmågan att kunna sätta sig in i personer som har en 

annan bakgrund och vad de har för behov av anpassad i informationen 

Det är jättesvårt. Det kan handla om etnicitet, det kan handla om 

klasstillhörighet och ja även könsaspekter.” 

 

När det gäller skriftlig kompletterande information så saknas gemensamma 

överenskommelser om vilket material som kan användas. En chef svarar inte på frågan 

om skriftligt kompletterande material används. En annan chef tycker att man generellt 

är bra på att informera inom primärvården.  

Värdegrund 
Frågan om hur begreppet hälsolitteracitet kan vara användbart för att förstå och påverka 

ojämlikhet i hälsa och möjligheter till vård var det svårt att få några entydiga svar om. Det var 

ingen av cheferna som kände till begreppet hälsolitteracitet sedan tidigare. När de fick 

begreppet förklarat för sig var det en som tyckte att det var ett bra begrepp som är logiskt och 

användbart och som kan öka förståelsen för jämlik vård. Samma person framhåller att det kan 

bidra till att öka medvetenheten och påminna om att människor är olika. Flera chefer tyckte 

dock att själva ordet och även begreppet var svårt och hos en chef fanns en farhåga om att 

införandet av ett nytt okänt begrepp kunde skapa motstånd. Inte heller alla chefer hade tänkt 

så mycket på jämlik vård eller på att hur information ges kan ha påverkan på om vården blir 

jämlik. De tyckte alla att det var viktigt att patienterna förstår den information som ges men 

det var i första hand med tanke på att få patienterna att följa de råd som ges.  

Samtidigt fanns mycket tankar kring vad som är jämlik vård. Flera tog upp att det ibland är 

svårt att stå emot starka patienter. Enligt dessa informanter kan det finnas en risk att det är den 

mer stridbare patienten som får störst tillgång till vård när personalen inte vågar ta det 

professionella ansvaret att göra medicinska prioriteringar. 

Flera beskriver att vården är på väg mot ett paradigmskifte där patienten ses som delaktig i sin 

egen vård. Det finns även en trend att patienten får ta ett ökat ansvar över sin vård. Man inser 

att en patientcentrerad vård rent av kan spara tid. Exempel som talar för denna trend som 
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nämns är att patienten nu i några landsting kan läsa sin egen journal på nätet. Yngre patienter 

är ofta mer pålästa och vågar fråga och ifrågasätta mer.  

”Jag tänker att det är också en del i det som kallar patientcentrerad 

vård för där är det också så att man avsätter lite mer tid vid första 

besöket just för att kunna göra den här kommunikationen och lyssna 

på patienten på ett bättre sätt. Det sparar jättemycket tid i den fortsatta 

kontakten. Det finns ju en del små embryon. Det är inte genomfört och 

systematiserat. Det är små öar av utvecklingsprojekt eller saker som 

sker. Det kommer att ta tid innan det sätter sig som en kultur.” 

 

Flera chefer tar upp vikten av ett gediget värdegrundsarbete. Ett värdegrundsarbete ger 

kvalitet och kompletterar professionaliteten för, som en chef beskriver, att kunskapen finns, 

men hur den tillämpas beror på den värdegrund vi har.  

”Vi gör skillnad på män och kvinnor, vi gör skillnad på invandrare 

och svenskar, vi gör skillnad på HBTQ-personer och straighta och så 

vidare. Men jag tror inte alltid att vi är så medvetna om det.  Det man 

behöver göra är att medvetandegöra det. Det är en ständigt aktuell 

fråga. Man kan aldrig släppa handen ifrån det heller. Man kan jobba 

mer aktivt och sen kan man få en bättring och sen när man släpper 

handen faller man tillbaka.” 

 

 En svårighet som framhålls i intervjuerna är att dessa värden motverkas av den ekonomiska 

styrningen. Där mäts sällan kvalitet utan det är så kallad pinnstatistik med till exempel antal 

utförda läkarbesök som räknas. Inte vad man nådde för resultat med besöket och om patienten 

behövde komma tillbaka. Flera informanter beskriver att det finns en förståelse för att 

människor är olika och behöver olika mycket stöd och tid men i den stressiga vardagen kan 

det tappas bort. 

Intervjuer med distriktsläkare 

Det var sex distriktsläkare som intervjuades. Vid analysen framträdde liksom vid 

chefsintervjuerna tre huvudkategorier; arbetssituation, kommunikation och värdegrund. 

Kategorin arbetssituation innehöll även en underkategori; utbildningens betydelse. 

Arbetssituation  
Det samtliga läkare tog upp som den största utmaningen var bristen på tid och den bristande 

kontinuiteten. En läkare tar upp att den moderna sjukvården har tonat ner den personliga 

kontakten och att funktion blir viktigare än person och hen ser det som en nackdel när det 

gäller information till patienter. 
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Information behöver upprepas och stämmas av och bristen på tid gör att patientens delaktighet 

kan bli lidande. Det framkommer av informanterna att frågor om livsstil och bakomliggande 

orsaker blir lidande av bristande kontinuitet och brist på tid.  

”Det är sällan folkhälsofrågorna dyker upp på korta besök hos en 

stafettkollega. Då är det nåt fel man vill ha hjälp med. Sen att kanske 

felet beror på en ogynnsam faktor det hinner man inte med.” 

 

Flera beskriver att det är ett utsatt och många gånger stressigt arbete som distriktsläkare och 

en konsekvens av det som en läkare tar upp är att man som läkare skärmar av. Det beskrivs 

också att det finns skillnader mellan olika läkares förhållningssätt. En läkare benämner som 

den största utmaningen ens egen medvetenhet.  

Flera av läkarna nämner att det saknas stöd från arbetsgivaren i form av en systematik när det 

gäller att ge god patientinformation. Tillgång till och kännedom om en gemensam uppdaterad 

kontrollerad information upplevs saknas. Det är svårt att hitta bra information och det finns 

inte tid att leta. Det beskrivs att var och en får klura ut själv hur de bäst ska ge information 

och i bästa fall sprids goda exempel kollegor emellan.  

”Sen har man ju en väldig individuell frihet som distriktsläkare, att 

använda olika tekniker och vad man hittar. Så jag kan känna att det 

är upp till mig ganska personligt, att bli bra på det här och att 

förmedla vad jag tycker och vad jag hittar.”  

 

Några använde sig dock av webbsidan 1177 som har kontrollerad information som är skriven 

med patienter som målgrupp. Flera uppger att det är svårt att hitta information på andra språk. 

Ett undantag är översatt information om läkemedel där det finns information på många språk.  

Flera uttrycker önskemål om en samlad strategi och rekommendation från arbetsgivaren 

samtidigt som en läkare framhåller att det är svårt att nå ut med samlad information till läkare. 

Den försvinner lätt i det stora informationsflödet. En gemensam fortbildningsdag nämns dock 

av samma person som ett möjligt sätt att nå ut med informationen. Ett tydligt exempel på 

svårigheten att nå ut med information till läkare är att ingen av läkarna tar upp något om den 

nya patientlag som ska införas tre månader efter att intervjuerna genomförs. Patientlagen 

lyfter fram och betonar vikten av att ge en god information till patienten. De läkare som får en 

direkt fråga om Patientlagen känner inte till den.  
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Utbildningens betydelse 

I intervjuerna beskrivs att när det gäller utbildning som ges inom kommunikation så är det 

framför allt inom ST-blocket (specialiseringstjänstgöring) som fördjupning sker inom det som 

benämns som konsultationsteknik. Utbildning i konsultationsteknik betonas särskilt inom 

specialiseringen till just allmänläkare, enligt en av läkarna. I grundutbildningen tycker de 

flesta att det inte är så mycket om kommunikation men att utbildningen trots allt har 

förbättrats på området. Upplevelsen av hur frågan om kommunikation betonats i utbildningen 

varierade. 

”Själva grundutbildningen minns jag inte att vi pratade om det alls. 

Under ST kommer det väl upp lite grann, till exempel när man har 

konsultationskurs. Jo vi hade lite konsultationskunskap under 

utbildningen också, hur man ska se till att få fram vad patienten själv 

har tänkt och undrat. Men hur man förmedlar diagnos och 

behandling och uppföljning och det där tror jag de pratar väldigt lite 

om egentligen, alltså mest att man klurar ut sånt själv efter hand tror 

jag själv.” 

 

Kommunikation 
När läkarna beskrev sina erfarenheter av att förmedla information till patienter så blev det 

olika berättelser. Någon tyckte att informationsöverföring till patienter var ett stort problem 

medan någon annan tyckte att frågan om information inte är någon stor och viktig fråga. 

Problemet med bristande information till patienter kopplas av de flesta inte till ojämlik vård 

utan hellre till något som påverkar patientens följsamhet negativt. När det gäller information 

kopplat till jämlik vård verkar det lättare att ta till sig när det gäller mer övergripande, 

nationellt, än i det enskilda mötet med patienten. 

”Ja, alltså jag har nog inte tänkt på det i perspektivet att det ska vara 

jämlik hälsa. Mer än att det är viktigt att patienterna förstår vad det är 

jag vill förmedla. När det gäller provsvar eller svar på undersökningar 

eller vid besöket vad jag tror om diagnos eller behandling. Så jag 

försöker nog anpassa det litegrann efter hur jag uppfattar patienten, 

om det är en äldre person att de ska höra och att man kanske får 

upprepa lite fler gånger eller att man skriver ner en liten lapp om vad 

man har kommit fram till. Men ja, det är nog mer individtänk, tror jag, 

för mig än att det skulle vara jämlikhet.” 

 

De flesta tyckte att det behövs förbättrad information till patienter och att kommunikation är 

ett svårt område. Det framhålls av flera att det är en utmaning att avgöra hur mycket 



17 
 

information som ska ges och att göra individuella anpassningar så det blir på en lagom nivå 

för just den patienten. 

”Jag tänker direkt på Sören Kirkegaard om jag vill kunna hjälpa en 

människa... och så vidare. Jag tycker att det är en av de största 

slöserierna och bristerna i vården att vi inte tillräckligt tillämpar hans 

tankegångar när det gäller läkemedelsbehandling och ja, råd till 

människor. Man måste veta vem det är och hur den människan jag 

möter ser på sin situation Jag måste ta reda på vad den förstår av vad 

jag eventuellt ordinerar. Det kanske är en gammal siffra men jag fick 

lära mig att ungefär hälften av alla läkemedel till exempel som vi 

skriver ut används inte på rätt sätt eller inte alls. Då kan man säga att 

halva läkemedelsbudgeten i landet är bara slängd i sjön.” 

 

En läkare tyckte inte att läs- och skrivsvårigheter hos patienter är något stort problem och en 

annan hade inte tänkt på det. Flera hade erfarenheter av att ha lämnat en som de tyckte god 

information till patienter men upptäckte senare att patienterna inte hade förstått eller glömt 

bort informationen.  

Flera uttryckte en ambition om att arbeta på ett mer patientcentrerat sätt men upplevde tiden 

som en begränsande faktor. En annan svårighet som lyfts fram av flera är att undvika att prata 

fackspråk och använda för svåra ord.  På frågor om vilka strategier som används i samtalet så 

nämnde någon att det är bra att låta patienten upprepa i slutet av samtalet vad de uppfattat, 

men samtidigt sa de att detta förhållningssätt användes för lite. Det finns en metod för detta 

som kallas ”Teach Back” som en läkare nämnde.  

 ”Det är bra att låta patienter själv upprepa sammanfattningen på 

slutet, vad man har kommit fram till. Det har jag gjort några enstaka 

gånger och det är ofta väldigt bra, för då får man klart för sig om de 

har uppfattat någonting. Så det borde man nog använda mer.”  

 

Strategier som tas upp är att man försöker att göra individuella anpassningar och ta hänsyn till 

begränsningar hos patienter. En annan strategi var att kalla patienten till ett uppföljande besök 

eller ringa upp patienten och höra hur hen uppfattat den information som lämnats. Att 

involvera anhöriga när information lämnas till patienter med nedsatt förmåga att förstå 

informationen var ett sätt, men någon nämnde att man då får vara uppmärksam på att inte 

prata över huvudet på patienten. Flera framhöll att samtalet är bland det viktigaste i deras 

arbete och att det är viktigt att ha en genomtänkt samtalsteknik och att man möter patienten 



18 
 

där den är och lyssnar aktivt. Det är viktigt att skapa kontakt och förtroende och patientens 

förtroende styr också följsamheten. 

 När det gällde frågor om kompletterande skriftlig information var det olika hur mycket detta 

användes. Flera beskrev att de använder sig av läkemedelslistan och eventuellt dessutom 

skriver ner någon viktig information på den. En läkare kunde skriva ut journalanteckningen 

ibland och lämna till patienten. En annan läkare kunde ibland använda sig av små lappar till 

patienterna men uttryckte samtidigt en farhåga om att en liten lapp lätt försvinner. Samma 

person hade påbörjat att utarbeta en blankett som man kunde fylla i den viktigaste 

informationen på men var inte nöjd med resultatet så här långt. Flera av läkarna använde bara 

skriftlig information i undantagsfall men de flesta tyckte att kompletterande skriftlig 

information borde användas mer.  

”Ganska mycket hittar man nog sina egna områden som 

distriktsläkare, alltså, vart hittar jag den information som jag vill ge 

till patienten, och vi har nog varit lite dåliga på struktur så att, så att 

man, så att alla vet om det här och har tillgång till det.” 

 

En läkare hade stött på patientinformation i form av film som dock var på engelska. En 

annan läkare hade erfarenhet av att inom vården i USA fanns betydligt mer framtagen färdig 

information än vad som vanligtvis finns i Sverige. Alla läkare som deltog i intervjuerna hade 

tänkt mycket på frågor om kommunikation och bemötande och flera ansåg att detta var 

något som man som allmänläkare fick till sig under utbildningen till specialist.  

Värdegrund 
Av de läkare som intervjuats var det en som kände till begreppet hälsolitteracitet sen tidigare. 

Några av läkarna tyckte att det verkade vara ett användbart begrepp som kan öka 

medvetenheten om vikten av anpassad information. En tyckte att det är särskilt viktigt att 

påminnas om att samma patient kan ha olika hälsolitteracitet i olika sammanhang medan 

någon annan tyckte att det är svårt med ett nytt begrepp. Den läkare som kommit i kontakt 

med begreppet tidigare i forskningssammanhang tycker att begreppet får ett ökat 

användningsområde och berättigande om det kopplas till begreppet ”empowerment”.  

Något som tas upp av flera informanter är att synen på patienterna håller på att ändras vilket 

även förändrar läkarrollen. Patienterna är numera mer aktiva och söker själva information. 

Några tror att förändringen kommer att gå bättre med fler yngre läkare. Tendensen är att 

patienten får ett ökat egenansvar. Det förekommer diskussioner kollegor emellan om 
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kommunikation och förhållningssätt men diskussioner mer specifikt om förmedling av 

information är enligt informanterna sällsynt.  

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

De kategorier som framkom i analysen är kategorierna arbetssituation, kommunikation och 

värdegrund. Dessa diskuteras var och en för sig men med resultaten för både chefer och läkare 

tillsammans.  

Arbetssituation 
På frågan om hur stöd och krav från arbetsgivaren ser ut när det gäller att förmedla 

information till patienter visade det sig i intervjuerna att det saknas genomtänkta strategier 

och metoder för att försäkra sig om att patienterna fått tillräcklig information och information 

som de kunde förstå och ta till sig. Flertalet läkare beskrev att det var upp till dem var och en 

att hitta sätt att förmedla information. När det gällde att använda sig av skriftlig 

kompletterande information var det flera som använde det ibland men som tyckte det var svårt 

att hitta lämplig kontrollerad information. Studier som beskrivs av McCarthy et al. (2012) 

visar att patienter har svårt att komma ihåg information som endast ges muntligt och detta 

gäller i synnerhet patienter med låg hälsolitteracitet. Förmågan att återberätta informationen 

var signifikant sämre hos personer med låg hälsolitteracitet (ibid). 

När det gäller information till utlandsfödda personer med annat modersmål uppgav 

informanterna att det är särskilt svårt att finna översatt information förutom när det gäller 

information om läkemedel.  

Alternativa medier som filmer och appar användes inte alls även om flertalet av informanterna 

var försiktigt positiva till det i en framtid. Ett av hindren är att man vill veta att det är korrekt 

kontrollerad information som lämnas samt att man som enskild läkare har svårt att ha en 

överblick av vad som finns att tillgå. Att söka material riskerar att bli en ytterligare 

administrativ pålaga som blir en stressfaktor i arbetsvardagen (Aronsson, Bejerot, & 

Härenstam, 2012). Det borde finnas ett ledningsstöd i form av rekommendationer om material 

som är lämpligt att använda. Det borde även satsas på att utarbeta alternativa 

informationsmaterial i form av bildmaterial, film och till exempel appar som patienten kan 

ladda ner till sin smartphone som kan komplettera och underlätta särskilt för patienter med 

bristande språkkunskaper eller begränsade möjligheter att läsa (Easton, Entwistle, & 

Williams, 2013; Wynia & Osborn, 2010). En av svårigheterna verkar vara att det saknas en 
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övergripande strategi i landstinget eller kanske snarare nationellt för att få fram 

evidensbaserat material till patienter. Ur författarens perspektiv verkar den information som 

finns på webbplatsen1177 Vårdguiden (2015) vara en underutnyttjad resurs. Här finns en 

samlad medicinsk kunskap och råd om egenvård som är anpassade för att läsas av patienter. 

Därifrån kan läkare skriva ut evidensbaserad uppdaterad information. Volandes och Paasce-

Orlow (2007) beskriver att en hälso- och sjukvård som anpassas efter patienter med låg 

hälsolitteracitet blir bra för alla patienter. De menar att dagens informationsöverföring är 

anpassad endast för den tredjedel patienter som har en mycket hög hälsolitteracitet. Om 

sjukvårdssystemet misslyckas med att stödja patienter med begränsad hälsolitteracitet stärks 

de orättvisor som finns. Forskarna förespråkar även en teknikunderstödd 

informationsöverföring (ibid.; Wynia & Osborn, 2010). 

Både chefer och läkare beskriver en pressad arbetssituation och bristen på tillräcklig tid för 

varje patient som en stor utmaning. Att ta upp frågor om livsstil och bakomliggande faktorer 

med patienten är enligt både läkare och chefer dessvärre frågor som får stryka på foten när 

tidsbrist uppstår. Att läkare i Sverige mer sällan än i andra länder tar upp frågor om patientens 

livsstil vid patientbesök visar en rapport från Myndigheten för vårdanalys (2014b, ss. 66-68). 

Av de patienter som fått frågor om sin livsstil uppger nära hälften att de gjort 

livsstilsförändringar efter samtalet (ibid.). Ur ett folkhälsoperspektiv är detta förödande och då 

forskning visar att just patienter med låg socioekonomisk status får mindre tid av läkare till 

hälsoinformation finns risken att detta bidrar till att öka ojämlikheten i hälsa hos befolkningen 

(Verlinde, De Laender, De Maesschalck, Deveugele, & Willems, 2012).  

Bristande kontinuitet där patienter får träffa olika läkare vid varje besök beskrivs också som 

problematiskt och påverkar arbetet med att försäkra sig om att patienten förstått den givna 

informationen. Bristande kontinuitet kompenseras enligt informanterna med fler besök och 

blir ineffektivt och resurskrävande. De system som finns för att ge ersättning till vårdgivaren 

stöder enligt flera informanter inte arbetet med att ge kvalitet i mötet med patienten. Det finns 

forskning som förespråkar ett ersättningssystem till vårdgivaren som premierar att patienterna 

blir så välinformerade att de kan ta ett eget ansvar för sin hälsa (Volandes & Paasce-Orlow, 

2007). 

I studien framkommer att det finns ett behov av att i läkarutbildningen införa kunskaper om 

hur förhållanden i samhället påverkar hälsan hos enskilda och grupper samt kunskaper om hur 

denna information och annan hälsoinformation förmedlas till patienter. Paasche-Orlow & 

Wolf (2010) framhåller liknande utsagor i sin forskning. 
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Kommunikation 

När det gäller att försäkra sig om att patienterna förstått informationen så tycker samtliga 

informanter att det är viktigt men det ges oftast inte tid att verkligen försäkra sig om att 

patienten förstått. Det var även olika hur medvetna informanterna var om att det finns 

särskilda strategier och metoder som syftar till detta. En sådan metod är Teach back- metoden 

som en av läkarna tog upp. Teach-back är en evidensbaserad metod som beskrivs av Tamura-

Lis (2013). I korthet går den ut på att patienten, i syfte att ta reda på hur information 

uppfattats, ombeds att upprepa informationen som lämnats.  

När det gäller kommunikation så innehåller det begreppet mer än informationsöverföring som 

denna studie har lagt fokus på. Tidigare studier (Nutbeam, 2000) har visat att om man ska 

uppnå förändring i hälsa på individ- och gruppnivå så går det inte att enbart fokusera på att ge 

bättre information. Framförallt kan man inte bortse från de sociala och ekonomiska aspekterna 

som påverkar hälsan (ibid.).  

Läkarna som intervjuades var medvetna om samtalets betydelse och vikten av att möta 

människan där hon är. Att skapa ett förtroende hos patienten beskrevs som viktigt för 

följsamheten och något som lärs ut i utbildningen till distriktsläkare, likaså att försöka göra 

anpassningar till patienten och att försöka undvika fackspråk. Några uttryckte också en 

önskan om att arbeta på ett mer patientcentrerat sätt, något som i Wynias (2010) forskning 

beskrivs som ett sätt att bättre möta personer med begränsad hälsolitteracitet. 

Informationsöverföringen ses som ett viktigt men svårt område som dock inte ges så stor 

uppmärksamhet jämfört med många andra frågor. I intervjuerna framkommer att några av 

informanterna har en tro om att primärvården generellt är bra på att ge information. Det finns 

säkert goda exempel och enskilda föredömen men enligt aktuell forskning är det generellt så 

att vården i Sverige är sämre än jämförbara länder på att ge patienterna information som gör 

att de kan ta välgrundade beslut om sin hälsa och sin vård (Myndigheten för vårdanalys, 

2014b, ss. 37-44). Av samma rapport framkommer att många patienter saknar information om 

hur de själva ska hålla uppsikt över sina besvär eller sjukdom. Sverige och Norge är de länder 

där vården är sämst på att informera patienterna om tänkbara biverkningar av läkemedel och 

varför de ska ta dem. Vården är inte heller bra på att uppmana patienter att ställa frågor om sin 

hälsa. Slutsatsen blir att Sverige har en utvecklingspotential på detta område och att frågan 

borde uppmärksammas mer (ibid.). 



22 
 

Värdegrund 
Att det förekommer en ojämlikhet i den vård som ges finns det inga tvivel om. Det visar bl. a. 

Socialstyrelsens rapport (2011). Trots det var det svårt att få några tydliga svar i intervjuerna 

på frågor som berörde jämlik/ojämlik vård. Frågan som var svårast att få svar på var frågan 

om på vilket sätt en genomtänkt och anpassad information kan påverka jämlik vård. En 

systematisk litteraturstudie (Verlinde et al., 2012) om hur patientens socialgrupp påverkar 

kommunikationen i patientläkarmötet visar att hur patienter kommunicerar påverkar läkarens 

sätt att kommunicera och vice versa. Patienterna grupperades efter yrkesgrupper samt 

utbildnings- och inkomstnivå. Patienter med lägre SES (socioeconomic status) ställer färre 

frågor och de uppskattar mer direkta uppmaningar och instruktioner från läkaren (ibid.). 

Samma studie visar att läkaren lägger mindre tid till att ge information till patienter med lägre 

SES. Studien påtalar att det är viktigt att läkare är medvetna om att deras attityder och känslor 

till patienten påverkar mötet med patienten samt att stärka patienter som behöver det att 

uttrycka sin oro och sina önskemål (ibid.). 

Att vården blir ojämlik finns det många förklaringar till. Enligt Myndigheten för vårdanalys 

(Myndigheten för vårdanalys, 2014a, ss. 75-80) studie om jämlik vård kan tre mekanismer 

urskiljas som kan förklara att vårdmötet leder till olika beslut för patienter som tillhör olika 

befolkningsgrupper: 

1. ”Otillräcklig kompensation och anpassning efter patienters varierande förutsättningar 

och egenskaper.  

2. Tillämpning av information om patienter på gruppnivå för beslut om enskilda patienter 

(generaliseringar), till exempel ett antagande om att en viss patient har dålig 

följsamhet till läkemedelsbehandling för att andra patienter med samma egenskaper i 

allmänhet har det. 

3. Omedvetet beteende med grund i normer och värderingar från vårdpersonalens sida” 

(ibid.). 

Den första punkten beskriver precis det denna studie försöker belysa men även den andra och 

tredje mekanismen ger viktiga förklaringar. Ofta finns inslag av alla tre mekanismerna när 

ojämlik vård uppstår. Det handlar om en kombination av den enskilda patientens egenskaper 

och förutsättningar, till exempel när det gäller hälsolitteracitet och när vården inte förmår 

kompensera för dessa olikheter (Easton et al., 2013). Givetvis finns även andra orsaker till 

ojämlik vård än det som händer i själva vårdmötet. 
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Begreppet hälsolitteracitet var för de flesta informanter ett helt nytt och okänt begrepp. Endast 

en av informanterna kände till och hade kommit i kontakt med begreppet tidigare, då i ett 

forskningssammanhang. Inställningen till begreppet kan sammanfattas med att man tyckte att 

ordet var krångligt men att ordets betydelse och innebörd var något som kunde vara 

användbart för att höja medvetenheten om informationens betydelse. Genom de svar som 

framkom i intervjuerna är det svårt att säga om själva begreppet hälsolitteracitet kan bidra till 

att öka förståelsen för vårdens möjligheter att genom en bättre information bidra till en mer 

jämlik vård.  Att det är viktigt att patienterna förstår och tar till sig den information som ges 

var alla överens om men hos flertalet av informanterna var det inte något som kopplas till 

jämlik vård utan endast till att det leder till en bättre följsamhet hos patienten. I studien 

framkommer inte någon skillnad på hur män tänker om dessa frågor jämfört med kvinnor. Inte 

heller verkar personens ålder och erfarenhet påverka hur personen tänker och agerar utifrån 

vad som framkommer i studien. Flertalet av informanterna gav uttryck för att inte vara vana 

vid att tänka och diskutera i termer av jämlik vård. En av cheferna var dock mycket väl insatt i 

frågan. Samma person var den enda som berörde den nya patientlagen (SFS 2014:821), som 

skulle införas tre månader efter att intervjuerna genomfördes, den 1 januari 2015. 

Informationen om den nya lagen verkade inte ha nått ut till läkarna inom primärvården som i 

hög grad är berörda av den. Den nya lagen (ibid.) innebär bl. a. en utökad 

informationsskyldighet. I förarbeten till lagen beskrivs att det finns flera områden där 

patienter bedöms ha en alltför svag ställning och flera rapporter beskriver att hälso- och 

sjukvården brister i information till patienter (Prop. 2013/14:106). 

En trend i vården som beskrivs av både chefer och läkare är att patienterna förväntas ta ett 

ökat eget ansvar för sin hälsa och vård. Patienten förväntas vara en aktiv part när det gäller 

hälsovårdsinsatser och beslut om den egna hälsan. För att det i sig ska vara möjligt och inte 

leda till en större ojämlikhet är det viktigt att strategier tas fram för att försäkra sig om att alla 

patienter kan få information på ett sätt som är tillräckligt anpassat för dem. En avgörande 

fråga är hur informationen förmedlas i mötet mellan läkare och patient och hur vårdgivaren 

försäkrar sig om att patienten förstått och tagit till sig informationen (Paasche-Orlow & Wolf, 

2010). Med en patientcentrerad vård som utgångspunkt kan kommunikationen med patienten 

utvecklas och överbrygga svårigheter med hälsolitteracitet (Pulvirenti, Hons, Mc Millan, & 

Lawn, 2014).  

Om vården blir mer jämlik kan det bidra till att minska ojämlikhet i hälsa hos befolkningen. 

Att minska den sociala ojämlikheteten är enligt Marmot (2006) den viktigaste insatsen för att 
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minska skillnaderna i hälsa. Insatserna för att stödja jämlikhet och rättvisa i hälsolitteracitet 

behöver därför i första hand vara samhälleliga och politiska insatser. Att verka för att alla barn 

får lära sig läsa och att barn till föräldrar med annat modersmål kan få extra stöd i 

läsinlärningen kan vara strategier för att öka hälsolitteraciteten (ibid.).   

Trots att de övergripande samhällsinriktade insatserna har en betydligt större betydelse för 

jämlikhet i hälsa är författarens bedömning att informationsöverföringen i patientmötet är en 

undervärderad faktor.  

Metoddiskussion 

Urval 
Primärvården valdes för att det är den hälso- och sjukvård som de allra flesta patienter 

kommer i kontakt med. Valet att intervjua chefer inom hälso- och sjukvård var för att de har 

möjlighet till ledning och styrning av vården och en påverkan på den gemensamma 

värdegrunden. De kan ge andra reflektioner än läkare eftersom de själva inte är inblandade i 

det direkta vårdmötet. Valet att intervjua läkare inom primärvård gjordes för att det är läkare 

som står för en stor del av information till patienter och ofta är den som ger information direkt 

till patienten. Valet att intervjua både chefer och distriktsläkare kan ha varit på bekostnad av 

en ytterligare fördjupning i frågeställningarna men fördelen har varit att få med två 

perspektiv. Ytterligare perspektiv hade kunnat tillföras genom att intervjua andra 

yrkesgrupper, till exempel distriktssköterskor. 

Det hade även varit intressant och tillfört ytterligare ett perspektiv om patienter hade blivit 

intervjuade om sina erfarenheter. Detta avstods dock av resursmässiga och etiska skäl. Sättet 

som urvalet gjordes på kan ifrågasättas. Det kan vara så att de informanter som valt att tacka 

ja till att delta i studien är mer intresserade av, medvetna om och lägger större vikt vid de 

frågor som undersöks än läkare och chefer generellt. 

Intervjuareffekt 
Kan det finnas en risk att någon inte känner sig fri att tacka nej eftersom personen som utför 

studien arbetar på patientnämnden, även om denna uppsats görs utanför det ordinarie arbetet? 

Eller kan det tvärtom finnas någon som inte vill ställa upp just för att personen som utför 

studien arbetar på patientnämnden? Kan kännedom om att personen som utför studien arbetar 

med patienträttigheter påverka de svar som ges? Dessa frågor ges inga svar men det är ändå 

viktigt att ställa dem och ha med dem som en bakgrund när analysen görs. Ett annat dilemma 

är att författaren själv har föreställningar om att hälso- och sjukvården inte ges på ett jämlikt 
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sätt och om vad det kan tänkas bero på. Författaren är således inte neutral även om en strävan 

hela tiden funnits efter att nyfiket och utan fördomar söka ny kunskap. 

Datainsamling och Analys 
Metoden för datainsamling, riktade öppna intervjuer (Lantz, 2013) valdes med syfte att ta reda 

på chefers och läkares tankar och erfarenheter. Den valda intervjumetoden fungerade relativt 

väl. Det fanns dock frågor som vissa av informanterna inte svarade på och som först vid 

analysen upptäcktes och som en mer erfaren intervjuare hade kunnat uppmärksamma under 

intervjun och ställa riktade följdfrågor om. Det är svårt att säga vad intervjuguiden hade för 

betydelse. En risk är att den styr intervjuaren för mycket på ett omedvetet plan, så att möjlig 

oväntad kunskap hindras att komma i dagen, samtidigt som den är en hjälp för att hålla sig till 

ämnet. Författaren har under intervjuerna strävat efter att följa de råd som framhålls av Yin 

(2013, s. 139) nämligen att tala måttligt, visa ett uppriktigt intresse och se till att samtalet inte 

känns som ett förhör.  

För att stärka tillförlitligheten i studien gjordes i slutet av varje intervju en summering av det 

som framkommit i intervjun och respondenten fick möjlighet att kommentera, lägga till eller 

utveckla det som uppfattats (Bryman, 2008, ss. 354-355). Det var en möjlighet att stämma av 

om intervjuaren uppfattat respondentens verklighet på rätt sätt, s.k. respondentvalidering 

(ibid.). För att läsaren ska ha en möjlighet att bedöma giltigheten i resultatet har det 

eftersträvats att göra en så detaljerad beskrivning som möjligt av urval, deltagare, 

datainsamling, analys och övriga relevanta omständigheter. Dessutom kan de citat från 

datainsamlingen som finns återgivna ge viss möjlighet att bedöma giltigheten (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2012, s. 170).  

Man kan ifrågasätta den valda datainsamlingsmetoden. Att använda sig av observationer och/ 

eller patienters erfarenheter skulle förmodligen ha kunnat tillföra en annan kunskap. Antalet 

intervjuade personer kan ha varit i underkant för att få fram de variationer av erfarenheter som 

finns. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, ss. 129-130) behöver man intervjua så många 

personer som behövs för att få svar på frågorna. Ett vanligt antal kan vara 15 personer 

plus/minus 10 (ibid.). Det är en avvägning mellan tid och resurser och vetskapen om att efter 

en viss punkt ger fler intervjupersoner mindre och mindre ny kunskap (ibid.). Anledningen till 

antalet är framför allt bedömd tidsåtgång. Det finns dock en representativitet bland deltagarna, 

särskilt bland läkarna som täcker in såväl genus- som erfarenhetsaspekter. 
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En fördel var att den som gjort intervjuerna även gjorde analysen och hade med sig en 

erfarenhet av det sammanhang intervjuerna var gjorda i. När det gäller den valda 

analysmetoden innehållsanalys med induktiv ansats (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012, s. 

160) har en utmaning varit att landa i kategorier som tydligt belyser dess innehåll och som är 

homogena och ömsesidigt uteslutande. Att finna de latenta, underliggande budskapen i 

informanternas svar hade möjligen varit önskvärt men har varit svårt att uppfylla. 

SLUTSATSER 

Slutsatsen blir att det behövs en ökad medvetenhet om jämlik vård och hur avgörande själva 

patientmötet är i det sammanhanget. En viktig del av patientmötet är överföringen av 

information mellan vårdgivare och patient. Det finns mycket att vinna på att ha en samlad 

strategi både när det gäller att öka medvetenheten om detta mötes betydelse, men även genom 

att utforma informationsmaterial som kan komplettera mötet samt en samlad strategi med 

metoder för att säkerställa att varje patient har förstått och kan förhålla sig till informationen. 

Det behövs även en förändrad syn på patienten som medaktör i sin egen vård och detta kan 

leda till en mer effektiv vård och mer nöjda och förhoppningsvis friskare patienter (Stewart, 

2001). Brister i arbetsmiljön som stress och tidsbrist är faktorer som behöver åtgärdas för att 

ge bättre möjlighet till en mer jämlik vård. En utmaning som framkommer i studien är att 

uppnå en bättre kontinuitet i läkarbemanningen.  Mest avgörande för att uppnå ett gott resultat 

för alla patientgrupper är ett patientcentrerat synsätt där patienten verkligen är delaktig i sin 

egen vård. Studier som fokuserar på patienters upplevelse av att ta emot information skulle 

kunna tillföra ökade kunskaper. Om begreppet hälsolitteracitet är användbart i sammanhanget 

kan denna studie inte ge någon bestämt svar på men en ökad medvetenhet om patienter och 

patientgruppers olika möjlighet att ta till sig och förhålla sig till information och hur vården 

kan kompensera för detta är nödvändigt. 
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Inbjudan att delta i en studie om hälso- och sjukvårdens möjligheter att verka för en jämlik vård.  

 

Studien består av halvstrukturerade intervjuer med läkare inom primärvården samt med beslutsfattare 

inom hälso- och sjukvård. Varje intervju beräknas ta ca 30 minuter och kommer i första hand att 

genomföras vecka 41. Även den 2-3 oktober finns möjliga tider. Både dag och kvällstid är möjligt 

enligt överenskommelse. Jag kommer gärna till din arbetsplats om det fungerar bra för dig annars kan 

överenskommelse om annan plats göras. 

 

Allt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst utan särskild förklaring välja att avbryta 

ditt deltagande. 

 

Syftet med studien är att belysa hur begreppet hälsolitteracitet kan vara användbart för att förstå och 

påverka ojämlikhet i hälsa och möjligheter till vård genom att undersöka hur vårdföreträdare tänker 

om informationsutbytet mellan patient och vårdgivare och möjligheten att verka för en jämlik vård 

genom att ge individanpassad information.   

 

Begreppet hälsolitteracitet är nyligen introducerat i Sverige och står för tillämpad kommunikations-, 

läs- och skrivförmåga i ett hälsosammanhang. Konkret kan det t.ex. handla om att förstå varför man 

gör undersökningar och ingrepp, förstå information om medgivande, om diagnoser och behandling 

eller förstå text på läkemedel och kallelser. 

 

Forskning har visat att låg hälsolitteracitet leder till större behov av sjukvård, ökade sjukvårdsutgifter 

och sämre hälsa liksom större risk för medicinska misstag. I denna studie ligger fokus på den del av 

begreppet som handlar om vårdgivarens ansvar och möjligheter. 

 



 

 

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas konfidentiellt så att inga obehöriga kan ta del av 

dem och de uppgifter som lämnas kommer inte att kunna kopplas till någon person i slutrapporten. 

Studien sker under vetenskaplig handledning inom ramen för magisterutbildning i hälsovetenskap vid 

Mittuniversitetet och kommer att läggas fram som en D-uppsats. Ansvarig för studien är Agneta 

Ingvarsson tel. 073-832 28 61. Har du frågor är du välkommen att ta kontakt. 

 

Vill du vara med? Svara via mail eller telefon till agneta.ingvarsson@live.se och ange önskemål om 

tid och plats. Lämna om möjligt flera alternativ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:agneta.ingvarsson@live.se


 

 

 

Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Intervjuguiden såg ut så här i grunden men modifierades något inför de olika intervjuerna beroende 

på målgrupp för intervjun.  

 Vad är dina tankar om informationens betydelse för patienters delaktighet? Egna 

erfarenheter  

 Har du tidigare stött på begreppet hälsolitteracitet? I vilket sammanhang? 

 Hur tror du att begreppet hälsolitteracitet kan vara användbart för att förstå och 

påverka den ojämlikhet i hälsa och möjligheter till vård som finns?  

 Hur tror du en genomtänkt och anpassad information kan påverka jämlik vård 

 Hur tror du man resonerar/resonerar man om dessa frågor inom professionen?  

 Hur ser du på dina egna möjligheter att påverka hur information ges i hälso-och 

sjukvården?  

 Hur ser krav och stöd ut idag från arbetsgivaren när det gäller anpassning av 

information till patienter? 

 

 


