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Abstrakt 

Bakgrund: Alla som jobbar inom vården kommer i något skede att möta personer, 

patienter, närstående, eller anhöriga som lever med en sällsynt sjukdom. Att leva med en 

sällsynt sjukdom är komplicerat eftersom kompetens oftast saknas hos vårdpersonalen. 

Föräldrar och patienter upplever att det finns stora problem i vården när man lever med en 

sällsynt sjukdom, problem som ökar lidande hos de drabbade. 

Syfte: Syftet med mitt examensarbete är att beskriva hur personcentrerad vård kan lindra 

vårdlidande vid sällsynta sjukdomar vilket exemplifieras i examensarbetet av en beskrivning 

av hur det är att leva med CMS (Congential myastenic syndrome). Målsättningen för mitt 

examensarbete är att kunna förmedla kunskap till vårdpersonal för att personer med en 

sällsynt sjukdom skall kunna få ett optimalt bemötande och god vård. Avsikten är att genom 

ökad kunskap kunna i den mån det är möjligt lindra onödigt lidande hos personer som lider 

av en sällsynt sjukdom.  

Resultat: I studien framkommer att personer som lider av en sällsynt sjukdom drabbas av 

både livslidande, vårdlidande och sjukdomslidande på grund av sällsyntheten i sjukdomen. 

Förväntningar på vården är bland annat en ökad kompetens, bättre samordning, bättre 

kommunikation, delaktighet i vården, regelbundenhet och kontinuitet i vårdförloppet samt 

individuell helhetsvård. Genom att implementera personcentrerad vård i vården av patienter 

med en sällsynt sjukdom möjliggörs en mer helhetsbetonad vård som svarar mot patientens 

behov. Vid personcentreradvård uppmuntras patient och anhöriga till delaktighet i vården. 
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Tiivistelmä 

Tausta: Jokainen, joka työskentelee hoitoalalla tulee jossakin vaiheessa kohtaamaan 

henkilöitä, potilaita, läheisiä tai omaisia joilla on harvinainen sairaus. Harvinaisen sairauden 

kanssa eläminen on monimutkaista, koska usein hoitohenkilökunnan pätevyys ei riitä. 

Vanhemmat ja potilaat kokevat, että hoidossa on suuria ongelmia, kun elää harvinaisen 

sairauden kanssa. Ongelmat lisäävät kärsimystä. 

Tavoite: Opinnäytetyöni tavoite on kuvailla kuinka henkilökeskeinen hoito voi lievittää 

kärsimystä harvinaisen sairauden kanssa. Opinnäytetyössä esimerkkinä toimii kuvaus 

millaista on elää CMS (Congential myastenic syndrooma) kanssa. Opinnäytetyöni 

tavoitteena on jakaa tietoa hoitohenkilökunnalle, jotta harvinaista sairautta sairastava 

henkilö kokisi optimaalisen kohtaamisen ja saisi hyvää hoitoa. Tarkoitus on, että 

lisääntyneiden taitojen avulla voitaisiin vähentää turhaa kärsimystä henkilöillä joilla on 

harvinainen sairaus. 

Tulos: Tutkimuksessa tulee esiin, että harvinaista sairautta sairastavat henkilöt kokevat 

kärsimystä elämässä, hoidossa ja sairaudessa johtuen sairauden harvinaisuudesta. Hoitoon 

kohdistuvat odotukset ovat muun muassa lisääntynyt pätevyys, parempi koordinaatio, 

parempi kommunikaatio, osallistuminen hoitoon, säännöllisyys ja jatkuvuus 

hoitoprosessissa sekä henkilökohtainen kokonaishoito. Toteuttamalla henkilökeskeistä 

hoitoa harvinaista sairautta sairastavan henkilön kanssa mahdollistetaan enemmän 

kokonaisuuteen painottuvaa hoitoa joka vastaa potilaan tarpeita. Henkilökeskeisessä 

hoidossa potilasta kannustetaan potilasta osallistumaan hoitoon. 

_________________________________________________________________________ 
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Abstract 

Background: Everyone who works within care will at some points meet people, patients, 

loved ones or relatives who live with a rare disorder. To live with a rare disorder is 

complicated because the care professionals often lacks competence. Parents and patients feel 

that there is a big problem within the care when you live with a rare disorder, problems that 

are increasing the suffering among those who are affected 

Aim: The purpose with my thesis is to describe how person-centered care can ease the 

suffering from care when it comes to rare disorders. This is exemplified in the thesis through 

a description of how it is to live with CMS (Congential myasthenic syndrome). The aim with 

my thesis is to share knowledge to the health professionals so the people with a rare disorder 

can have an optimal treatment and a good care. The intention is to ease unnecessary suffering 

whenever possible through increased knowledge among the people who are suffering from 

a rare disorder.  

Result: In the study it appears that the people with a rare disorder experience life-suffering, 

care-suffering and disease suffering due to the rarity of the disease. The expect ions of the 

care is among other things, an increased competence, better coordination, better 

communication, participation in the care, regularity, continuity in the course of medical care 

and individual holistic care. A more individual holistic care that corresponds the patient 

needs enables by implementing person-centered care in the care of the patients with a rare 

disorder. Within person-centered care the patients and the relatives are being encouraged to 

participate in the care. 

Language: Swedish Keywords: Rare disease, Rare disorders, Congential myasthenic 

syndrome, Person-centered care 
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1 Inledning 

Till sällsynta sjukdomar räknas sjukdomar som drabbar högst fem av 10 000 människor. I 

Finland lever ungefär 6 % eller ca 300 000 människor med en sällsynt sjukdom, en skada, 

ett syndrom, eller en missbildning och det finns mellan 6 000 - 8 000 olika sällsynta 

sjukdomar i världen (Social och hälsovårdsministeriet). Nästan alla genetiska sjukdomar 

är sällsynta men alla sällsynta sjukdomar är inte genetiska. Sällsynta sjukdomar är oftast 

allvarliga, kroniska och progredierande (Orphanet, 2019). 

I det nya Nationella programmet för sällsynta sjukdomar 2019 – 2023, benämns personer 

med sällsynt sjukdom som medborgare, kommuninvånare, klienter och patienter som har 

rätt till ökad delaktighet i vården. Ökad delaktighet innebär tillgång till adekvat 

information om rättigheter till nödvändiga tjänster och ett jämlikt liv. Samarbete 

poängteras som en viktig del mellan olika organisationer i hälso- och sjukvårdsenheter 

(Social och hälsovårdsministeriet, 2020). 

Sällsynta sjukdomar är ofta svåra att diagnostisera och behandla. Det finns brister i lämplig 

hälso- och sjukvårdstjänster, kompetent vårdpersonal, och effektiva behandlingsalternativ. 

Sjukdomarna är komplicerad och förknippas med fysiska, intellektuella eller neurologiska 

funktionsnedsättningar (Andersson, et.al. 2013, 2). Vid vården av en patient med sällsynt 

sjukdom behöver man sätta vikt på vårdens kvalité och utreda möjlighet till medicinskt 

och socialt stöd likväl som vårdkedjornas funktion mellan primärvården och 

specialsjukvården (Social och hälsovårdsministeriet, 2015). 

I det här examensarbetet kommer jag att lyfta fram en specifik sällsynt sjukdom CMS 

(Congential myasthenic syndrome) och genom sjukdomen spegla hur personcentrerad 

vård kan gagna en speciell patientgrupp. CMS är en mycket sällsynt, ärftlig, medfödd 

muskelsjukdom.  

Målsättningen för mitt examensarbete är att kunna förmedla kunskap till vårdpersonal för 

att personer med en sällsynt sjukdom skall kunna få ett optimalt bemötande och god vård. 

Avsikten är att genom ökad kunskap kunna i den mån det är möjligt lindra onödigt lidande 

hos personer som lider av en sällsynt sjukdom.  
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PCC (Personcentrerad vård) beskriver en etisk och god omvårdnad. Syftet är att främja en 

god vårdkvalitet från humanistisk grund, en medmänsklig dygd, och ett humanistiskt sätt 

att vara mot andra. Vid PCC utgår man från att se hela den unika personen bakom sjukdom, 

åldrandet, symtom eller beteende. Personen sätts i centrum i vården genom att man 

bekräftar den unika personens upplevelse av sjukdom och genom att personen inkluderas 

i alla aspekter av vården. Det finns forskning som visar att en persons upplevelse, 

tolkningar och strategier kan förminskas i mötet med den professionella vården (Udo, 

2020). 

PCC utgår från filosofiska grunder med beaktande av vem den unika personen är, där man 

ser personen i relation till vårdpersonal. Berättelse och erfarenhet är utgångspunkten i 

vården och personen bjuds in att delta i vården (Magnusson 2018, 54). Patientens 

synpunkter och önskemål behöver respekteras av vården. Personens perspektiv och 

upplevelse av vad hälsa och sjukdom är värdesätts. Utgående från den unika personens 

perspektiv och upplevelse uppgörs en hälsoplan där såväl fysiska, psykiska och sociala 

behov beaktas (Abrahamsson & Sääskilahti 2019, 1 - 2). 

Intresset för detta ämne har väckts när jag på nära håll fått se och ta del av hur vården 

fungerar vid sällsynta sjukdomar och min nyfikenhet gjorde att jag ville fördjupa mig i hur 

personer/anhöriga vid sällsynt sjukdom upplever vården samt vilka förväntningar det finns 

av vården. Jag vill med denna forskning ge en röst åt människor som drabbats av en 

sällsynt sjukdom, och beskriva hur man kan förbättra vården, skapa trygghet och minska 

lidande genom att implementera personcentrerad vård i vården. Personcentrerad vård är 

ett tillvägagångssätt som hänför sig till individens unika och individuella behov av vård.  

 

2 Bakgrund 

Kapitel 3 - 5 beskriver kriterier för sällsynt sjukdom, PCC och CMS. Sökningen av 

litteratur har gjorts brett med avseende på tids- och geografiskt perspektiv på nordiskt 

material. Sökningar har gjorts i Ebsco-, Pubmed-, Svemed+-, Academic search elite-, 

Springerlink- och Google schoolar databaser och för att hitta relevant forskning, forskning 

som belyser ämnet. Sökorden har varit: Sällsynt sjukdom, Congential myastenic syndrome 

och personcentreradvård. Utgående från sökträffar lästes rubriker och sedan abstrakten. 

Forskningar som använts i studien är från år 2007 – 2019 och alla artiklar är fulltextartiklar 
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och vetenskapligt granskade forskningar, peer review. Totalt 20 forskningsartiklar har 

använts i teoridelen och resultatdiskussionen (bilaga 3). 

 

3 Sällsynta sjukdomar 

Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) är visionen och målen för hållbar utveckling en 

värld där ingen lämnas utanför, vilket inkluderar människor som lider av sällsynt sjukdom. 

Att en sjukdom påverkar ett litet antal människor betyder inte att de är mindre viktiga än 

människor som har en sjukdom som påverkar många människor. Vid diagnostisering av 

sällsynt sjukdom finns det många utmaningar. Det finns otillräckligt med medicinska 

kunskaper, specialister och resurser att tillgå på grund av litet antal patienter och sparsamt 

med forskning. WHO:s högsta prioritet är att stöda länder på väg mot allmän hälso- och 

sjukvårdstäckning. Syftet är att alla människor ska få tillgång till de hälso- och 

sjukvårdstjänster som behövs, utan att personen ska drabbas av ekonomiska svårigheter. I 

detta inkluderas tillgång till diagnos och behandling för personer som lider av sällsynta 

sjukdomar (WHO, 2018). 

På global nivå har WHO utvecklat policyramar för folkcentrerad hälso- och sjukvård som 

framhäver personcentrerad vård som kärnkompetens för hälso- och sjukvårdspersonal 

(Santana et.al. 2018, 430). I det nya Nationella programmet för sällsynta sjukdomar 2019 

- 2023 finns det tre olika centrala punkter som lyfts fram. Dessa centrala punkter är, 

delaktighet för personer med sällsynta sjukdomar, ökad kompetens, samt effektivare 

samordning. Programmets mål är att stärka delaktighet för personer som lider av en 

sällsynt sjukdom. Målet är att intensifiera samarbete mellan patientorganisationer som 

representerar patienter med sällsynta sjukdomar på olika nivåer av social- och 

hälsovårdssystemen. Andra mål är att förmedla aktuell och korrekt information samt att 

stärka kompetensen inom hälso- och sjukvården (Social och hälsovårdsministeriet, 2020). 

 En del sällsynta sjukdomar uppträder redan i barndomen, medan andra uppträder först i 

vuxenålder. En sällsynt sjukdom kan vara omärkbara eller också svårt hämmade. I vården 

av person med sällsynt sjukdom behöver man beakta att alla har en individuell livssituation 

och livslopp. (Social och hälsovårdsministeriet, 2020). 
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3.1 Föräldrarnas upplevelse av vården vid sällsynt sjukdom 

Föräldrar till barn med en sällsynt sjukdom upplever en stor utmaning i att få tillgång till 

behövlig vård.  Upplevelsen är att de har mera kunskap än vårdpersonalen angående 

barnets sjukdom. Samordning i vården upplevs som ett stort problem, vilket leder till 

kommunikationsproblem och samarbetsproblem mellan föräldrar och vårdpersonal. 

Föräldrarna upplever att de själva ansvarar för att vårdbehoven uppfylls, med påföljden att 

de jonglerar mellan olika roller, allt från att vara advokat, ärendehanterare till att vara 

vårdare och terapeut till sitt barn. Föräldrarna tvingas göra stora uppoffringar för att få 

tillgång till tjänster som behövs i vården och offrar sig för vårdarrollen på bekostnad av 

föräldrarollen. Rollen som ärendehanterare upplevs som stressig, ansträngande och 

övermäktig. Föräldrarna upplever även tystnad från vårdens sida. Många föräldrar 

upplever att de blir missförstådda i kontakt med sjukvård vilket antas vara orsak till att de 

inte får det stöd som krävs i vården. Det framkommer också att det finns tydliga 

kunskapsluckor inom såväl vården som stödet samhället kan erbjuda. En del föräldrar 

upplever att vårdpersonalen kan vara envis och okänslig.  (Currie & Szabo 2018, 2019; 

Tong, et.al. 2010; Huyard 2009, 361 - 370).  

Önskemålen hos föräldrarna är att få information om själva vården samt lämplig 

vägledning, inte enbart kunskap om själva sjukdomen (Huyard 2009, 361 - 370).  

Föräldrarna uppskattar specialister som är uppmärksamma och ärliga. Uppmärksamhet 

och ärlighet inger trygghet att överlämna barnet i specialistvård och upplevs av föräldrarna 

som att det sjuka barnet värdesätts. (Husson, et.al. 2018; Tong, 2010, 551). 

3.2 Patienternas upplevelse av vården vid sällsynt sjukdom 

Patienten upplever en stor utmaning i samband med diagnos och behandling av sällsynt 

sjukdom. Svårigheter och utmaningar beskrivs i samband med fördröjd diagnos, vid 

behandlingsosäkerhet, vid behandlingsrelaterade biverkningar samt i vården vid försämrat 

tillstånd. Försämrat tillstånd leder till begränsningar i fysisk- och psykosocialfunktion. 

(Husson, et.al. 2018, 968 - 970).  

Bristen på vård och behandling kan mildras genom insatser för att förbättra det vardagliga 

livet i form av adekvata, tröstande och åtgärdsstödjande moraliska råd och stöd.  Att leva 

med en sällsynt sjukdom kan leda till social isolering, osynlighet och maktlöshet. Många 
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som lider av en sällsynt sjukdom bär på snarlika upplevelser av vården oberoende av 

diagnos. (Huyard 2009, 361 - 370). Patienterna upplever att läkarna fokuserar enbart på 

medicinska behov vilket hämmar patienten från att diskutera känsliga medicinska eller 

sociala problem med vårdare (Powell 2016, 6). 

3.2.1 Patientens önskemål av vården 

Patienterna önskar få kunnig vårdpersonal, mer information och kontinuitet i vården samt 

förbättrat stöd från samhället (Husson, et.al. 2018, 968 - 970; Tong 2010, 551). Önskan 

framkommer även om ökad medvetenheten om sig själv och sin sällsynta sjukdom, att bli 

accepterad som medborgare och patientrepresentant. (Huyard 2009, 361 - 370). 

Patienterna har ett behov av att bli bemött med en positiv attityd som en unik människa 

och upplever det viktigt att bli tillfrågad om sitt mående, hur behandlingen fungerar och 

ifall det finns annat önskemål kring vården. Upplevelsen är att när vårdare har ett holistiskt 

förhållningssätt blir de sedda som en unik person med egna förutsättningar, och inte enbart 

som en patient bakom ett symtom (Säll Hansson, et.al. 2011, 444 - 449). 

3.2.2 Social och hälsovårdsministeriets plan för vården vid sällsynt sjukdom 

I det nationella programmet för sällsynta sjukdomar 2019 - 2023 framkommer att en vård- 

och serviceväg måste fastställas för att en person med en sällsynt sjukdom ska få 

effektivare och aktuellare vård enligt patientens behov och livssituation. För att detta ska 

möjliggöras är det viktigt att faktorer som bäst stöder patientens förmåga att klara 

vardagsrutinerna beskrivs. Det sociala stödets karaktär kan variera från sjukdom till 

sjukdom (Social och hälsovårdsministeriet, 2020). 

 

4 Personcentrerad vård 

Begreppet person likställs ofta med begreppet människa. Egenskaper som är förknippade 

med begreppet person inkluderar förmågan att motivera, resonera och kommunicera, ha 

självkännedom, självrespekt, ett intresse i att bevara och utveckla sig själv och sin identitet 

(Entwistle 2013, 32).  
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En person blir patient eller klient när hen får yrkesmässig vård, personen bär på egna 

erfarenheter, sammanhang, förutsättningar och behov (Magnusson 2018, 54). PCC 

(personcentrerad vård) definieras som en vårdmodell, där vårdare strävar efter att 

synliggöra hela den unika personen. I vården beaktas andliga, existentiella, sociala och 

psykiska behov såväl som fysiska behov. Vårdare respekterar personens egen upplevelse 

av hälsa och ohälsa (Broman & Hautala, 2019, 2). Globalt strävas det inom hälso- och 

sjukvården till att förbättra hälsovårdssystemets kapacitet genom att implementera en 

personcentrerad vårdmodell. Det finns många olika ramar för PCC, men det finns 

fortfarande luckor i praktisk vägledning att utföra PCC (Santana et.al. 2018, 429). Det 

finns en rad begrepp i litteraturen som beskriver en vård som är personlig och skräddarsydd 

vars uppgift är att uppfylla varje vårdmottagares vårdbehov (Edvardsson & Innes 2010, 

835). 

4.1 Personcentrerad vård som ett ramverk 

PCC kan beskrivas som ett ramverk bestående av fyra domäner. Den första domänen 

beskriver ordet förutsättningar, där fokus ligger på sjuksköterskans attribut, att vara 

professionellt kompetent i vården. Vårdaren utvecklar interpersonella färdigheter och är 

engagerad i jobbet. Den andra domänen beskriver ordet vårdmiljö. Fokus ligger på 

sammanhang i vilket vården levereras. Ett system utvecklas som underlättar gemensamt 

beslutsfattande och effektiverar personalrelationer och innefattar ett stödjande 

organisatoriskt system. Den tredje domänen beskrivs med ordet personcentrerad process, 

vilket fokuserar på att ge vård till patienten genom olika aktiviteter, med beaktande av 

patientens värderingar, övertygelser, engagemang.  Vårdaren har en sympatisk närvaro, 

delar beslutsfattande samt tillgodoser fysiska behov hos personen. Den fjärde domänen 

består av ordet förväntade resultat, ett resultat av en effektiv personcentrerad omvårdnad 

som kan beskrivas genom tillfredställelse i omsorg, engagemang i vården, känsla av 

välbefinnande samt där en terapeutisk miljö skapas (McCormack & McCance 2016, 38).  

4.2 PCC som en vägledande idé 

PCC kan förstås som en vägledande idé. En vägledande idé innebär att känna igen och 

utveckla patienternas personliga förmågor, med beaktande av vad som är viktigt för varje 

enskild unik person, dennes upplevelse av hälsa och vårdupplevelser för att uppleva ett 
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gott liv (Entwistle & Watt 2013, 36). Vårdgivarna strävar till att förbättra personcentrerade 

principer och åtgärda luckor i praktiken. PCC kan beskrivas genom tre rutiner, dessa 

rutiner inkluderar att framkalla patientens berättelse, komma överens om partnerskap med 

gemensamma mål mellan patient och professionell, samt skydda detta genom 

dokumentation. Hinder för genomförande av PCC omfattar tre teman: traditionella 

metoder och strukturer, skeptiska stereotypa attityder från yrkesverksamma samt faktorer 

relaterade till utvecklingen av personcentrerade interventioner. (Moore, et.al. 2016, 662) 

4.3 Det åtta PCC principer 

Picker institutet är en ledande internationell sjukvårdsorganisation som bedriver forskning 

i syfte att förstå individers behov och erfarenhet av vård. Målet är att leverera 

personcentrerad vård av högsta kvalitet (Picker, 2020). Picker institutet beskriver PCC 

utgående från åtta principer med en övertygelse om att alla patienter förtjänar en 

högkvalitativ hälso- och sjukvård och att patientens åsikt och erfarenhet är avgörande för 

patientens välmående och tillfrisknande.       

Den första picker principen vid implementering av PCC handlar om, att visa respekt för 

patientens värderingar, preferenser och uttryckta behov, vilket poängterar vikten av att 

involvera patienten i allt beslutsfattande, att acceptera patienten som en unik individ med 

egna unika värderingar och preferenser. Patienten skall behandlas med värdighet och 

respekt samt med beaktande av den kultur till vilken patienten upplever sig tillhöra. Det är 

även viktigt att beakta och bejaka patientens möjlighet till självständighet. 

(Oneviewhealthcare 2015). Westphal et al. (2016) poängterar också vikten av att man visar 

respekt för patientens personliga värderingar, att man har ett mål för vården, samt at man 

ger personen frihet att välja. (Westphal et.al. 2016) 

Den andra principen, koordinering och integrering av vården, syftar på samordning och 

koordinering och hur man kan lindra onödigt lidande genom en god kommunikation och 

samordning (Oneviewhealthcare 2015), vilket även Santana et al. (2018 s. 429) beskriver 

som en processdomän vars vikt är att utveckla kommunikation och ge en respektfull, 

förstående och empatisk vård, där man engagerar patienten i vården och utformar en 

samordning av vården. 
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Den tredje principen, information till patienten, kommunikation och rätten att få utbildning 

om sin sjukdom, handlar om personens rätt att vara en del av vårdprocessen, rätten att få 

information som underlättar självständighet och egenvård. Den fjärde principen, fysisk 

komfort under behandlingen, innefattar smärtbehandling samt hjälp med aktiviteter och 

dagligt behov. Den femte principen syftar på emotionellt stöd, lindring av rädsla och 

ångest, man beaktar och ger det stöd som krävs för att lindra ångest över fysisk status, 

behandling och prognos, samt lindring av ångest över sjukdomens inverkan på sig själva 

och familjen men även ångest över sjukdomens ekonomiska konsekvenser 

(Oneviewhealthcare 2015). 

Den sjätte principen; involvera familj och vänner i vården, syftar till att involvera familj 

och nära vänner i beslutsfattande och att man stödjer familjemedlemmar som vårdgivare 

och även beaktar familjen och vännernas behov. Den sjunde principen, kontinuitet och 

övergång, syftar till att man ger förståelig, detaljerad information om mediciner, fysiska 

begränsningar, kostrådgivning och att man samordnar och planerar pågående behandling 

och tjänster efter avslutande. Man ger kontinuerlig information om tillgång till kliniskt, 

socialt, fysiskt och ekonomiskt stöd till patient och anhöriga. (Oneviewhealthcare 2015). 

Åttonde principen poängterar tillgång till vård och handlar om förmågan att få säker 

tillgång till högklassig och rätt vård inom alla områden för att få bästa möjliga hjälp 

(Oneviewhealthcare 2015). PCC kan beskrivas som ett etiskt förhållningssätt i samspel 

mellan människor, grundad på grundläggande förståelse av personens kapacitet och frihet 

att få vara den unika person den är oavsett personens ålder, fysisk och kognitiv 

funktionsförmåga (Edvardsson, et. al. 2017, 2). 

4.3.1 PCC som sjuksköterskans kärnkompetens 

Vårdarens uppgift är att bemöta den enskilda unika personen utgående från dennes 

erfarenheter, omständigheter, och förutsättningar, att bemöta patientens känslor och 

tankar. En vårdare kan vara expert på omvårdnaden medan personen är expert på sig själv 

och sin situation. Det som är skillnaden är att vårdaren själv har valt sitt yrke, medan 

personen som söker hjälp inom hälso- och sjukvården inte själv har valt sin sjukdom eller 

situation (Magnusson 2018). Vårdarens uppgift innebär att se personen med behov av vård 

framom sjukdom, symtom eller tecken på ohälsa och att man som vårdare ser personen 
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som en beslutskapabel, värdefull och jämbördig samarbetspartner i planeringen, utförande 

och uppföljningar av vården (Edvardson & Backman, 2020). 

Kunskap och information behövs för att man ska kunna skapa en omvårdnad som utgår 

ifrån att personen är i centrum. Vårdarens uppgift är att lyssna till och ta emot den 

livsberättelse som personen delger. Att förmedla livsberättelse kan för den unika personen 

betyda att hen själv får en klarare bild av sitt liv och sina känslor inför sitt liv och resulterar 

i att självkänslan stärks. Att dela med sig av en livsberättelse kan upplevas som en helande 

process vilket skapar delaktighet hos den berörde (Edvardsson & Backman, 2020, 66 - 67). 

I vården betonas att berättelser är riktgivande och ska tas på allvar. En livsberättelse kan 

beskrivas som navet som driver omvårdnaden där personen står i centrum. Genom 

livsberättelsen delger personen hopp, drömmar och förväntningar i livet (Edvardsson & 

Backman, 2020, 74 - 75). 

4.3.2 Personcentrerad vård i teori och praktik 

PCC kan tjäna som modell för hur man kan förbättra effektiviteten i vården. I en 

personcentrerad vårdmodell identifieras ett brett spektrum av hälso- och sjukvårdsbehov. 

En personcentrerad vårdmodell är strukturerad och målinriktad till att tillgodose personens 

behov. Vården tillhandahålls genom ett team i en arbetsgrupp och allt utvecklas kring 

personens egna förutsättningar som framkommer i livsberättelse, vilket kan beskrivas som 

hjärtat i vårdprocessen (Westphal, et.al. 2016, 20). För att implementera PCC i 

vårdprocessen behöver man involvera olika yrkeskategorier för att kunna uppfylla det 

efterfrågade vårdbehovet (McCormack & McCance 2016).  

4.3.3 Personcentrerad vård i omvårdnadspraxis 

För att vården ska räknas som PCC ska hälso- och sjukvårdens resurser och personal vara 

organiserad kring patienten istället för kring specialiserade avdelningar. Vården skall 

organiseras med utgångspunkt från patientens perspektiv i så kallade vårdkedjor. 

Patientfokuserade åtgärder förbättrar patientens kunskap om sin egen hälsa. Patienten 

känner sig mera tillfredsställd med vården, får bättre behandling och vård vilket minskar 

svårighetsgraden av sjukdomen. Positiva resultat har setts hos patienter som fått PCC. 

Vårdarna har beaktat patientens upplevda problem och anordnat tillgång till nödvändiga 

tjänster. Samarbetet och relation mellan vårdare och annan personal liksom relationen 
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vårdare – patient har förbättrats. Patienten har fått en mer individanpassad vård och därmed 

en högre kvalitet på vården. Patientens upplevelse av PCC är mer jämlika i relation till 

vårdare vilket gör att maktfördelningen som kan uppstå mellan vårdare och patient blivit 

mer jämn. Vårdaren ser personen bakom patienten liksom patienten ser personen bakom 

vårdarens professionella roll.  PCC hjälper även sjukvården att minska kostnaderna och 

förbättra tjänsterna (Edvardsson 2010; Sidani, et.al. 2014; Backman, et.al. 2019). 

Forskning visar att den mertid som tas för att lyssna och komma överens om en hälsoplan 

vid personcentrerad vård, betalar sig i form av högre tillfredsställese för patienten och 

kortare vårdtid på sjukhus. (Göteborgsuniversitetet, 2020) 

För att PCC skall kunna genomföras i omvårdnadspraxis måste hela organisationen förstå 

innebörden av vad PCC är och hur den genomförs. Vården vid PCC kan beskrivas som en 

vård som uppfyller, observerar och kontrollerar individuella behov hos varje unik individ. 

Patienten och anhöriga engageras i vården genom att vårdare förmedlar information och 

kunskap. För att man skall kunna förstå personen måste man vara bekant med personens 

specifika behov, såsom värderingar, preferenser samt hurudant mål för vården personen i 

fråga har. En hälsoplan skapas utifrån en bedömning av personens hälsa och genom den 

insamlade information som vårdare erhållit genom berättelse som patienten delgett 

vårdaren. (Edvardsson 2010; Sidani, et.al. 2014; Backman, et.al. 2019). 

 

5 Congential myasthenic syndrome (CMS) 

CMS är en mycket sällsynt muskelsjukdom som i det här examensarbetet kommer att 

speglas mot hur personcentrerad vård kunde gagna denna patientgrupp. För att få en 

djupare kunskap och kännedom om sjukdomen, beskrivs den utförligare i detta kapitel.  

Den första beskrivningen av CMS gjordes 1937 av Harold B Rothbart. Sjukdomen 

beskrevs sedan också av Frank B Walsh och William F Hoyt 1959. Kongential innebär att 

sjukdomen finns redan vid födseln och myasteni betyder muskelsvaghet (socialstyrelesen 

2018). CMS är en komplicerad grupp av sällsynta sjukdomar, en ärftlig 

muskelsjukdomsgrupp som finns i många olika former. Medfödd myasteni skiljer sig från 

myastenia gravis eftersom den störda kommunikationen mellan nerv och muskel inte beror 
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på antikroppar som vid Myastenia gravis, utan av genetiska defekter. Vid CMS kan 

mutationer förekomma i någon av de 32 CMS- generna (Finster 2019, 2).   

CMS kännetecknas kliniskt av uttröttbarhet och muskelsvaghet, vilket beror på en störning 

i överföring av impulser från nerver till muskler. Glatta muskulaturen i inre organen och 

hjärtmuskulaturen påverkas inte vid denna sjukdom. Svårighetsgraden för sjukdomen kan 

variera från patient till patient och därför kan man inte generellt förutsäga vilka 

funktionsnedsättningar som kan uppstå (NIH Nationale Institute of Neurological Disorders 

and Stroke 2019). 

Svårighetsgraden på CMS sträcker sig från mild, fasisk svaghet, till funktionshinder, 

permanent muskelsvaghet, andningsinsufficiens och tidig död (Finester 2019, 1).   

Utmärkande för CMS är att symtom ofta varierar över dagen och från dag till dag, liksom 

över veckor till månader. Det mest typiska för CMS är även en svaghet som ökar vid 

muskelaktivitet och som helt eller delvist lindras vid kortvarig vila. De olika sjukdomarna 

inom gruppen CMS kan indelas utifrån vilket protein som är avvikande eller var felet i 

impulsöverföringen uppstår, utifrån ärftlighet och vilka symtom uppstår (NIH Nationale 

Institute of Neurological Disorders and Stroke 2019). Alla subtyper av CMS delar de kliniska 

egenskaperna av uttröttbarhet och muskelsvaghet, men åldern på symtom och behandling 

varierar beroende på typ av CMS (Finester 2019, 1). 

5.1 Symtom, diagnostik och ärftlighet 

Om symtomen börjar i barndomen, upptäcker man främst att barnet kanske inte utvecklas 

i den takt man förväntar sig i de olika utvecklingsstadier, som att rulla från mage till rygg 

eller att lära sig att sätta sig upp och sitta. Vissa spädbarn kan också ha perioder av andnöd 

eller andningspauser. Om symtomen börjar hos småbarn eller förskolebarn, visas de som 

svaghet under de fysiska aktiviteter eller oförmåga att utföra åldersanpassade åtgärder, till 

exempel springa eller klättra. Om ögonmuskler är påverkade, kan barnet ha "lata ögon", 

dubbelseende eller nedhängande ögonlock (ptos). Om mun- eller halsmusklerna är 

involverade kan barnet ha svårt att tala, svälja eller suga. Graden av muskelsvaghet 

varierar mycket från dag till dag och minut för minut och i samband med infektioner kan 

det förekomma tillfälliga försämringar. Vanliga symtom är ptos, dubbelseende, nasalt prat, 

svårigheter att suga vid amning, sväljsvårigheter och svårigheter att gå eller springa, 
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uttröttbarhet samt muskelsvaghet vid ansträngning (NIH Nationale Institute of Neurological 

Disorders and Stroke 2019). 

CMS är en ärftlig, genetisk störning. Alla utom en känd subtyp är recessiva störningar, 

vilket innebär att ett barn måste ha två kopior av den onormala genen, en från vardera 

föräldern, för att kunna utveckla sjukdomen (Socialstyrelsen 2018). Vid diagnostisering 

av CMS jobbar man utgående från etiologi, klinisk undersökning, blodprover, 

elektrofysiologiska undersökningar, lungfunktionstester, polysomnografi, tensilon-test 

och muskelbiopsier samt gentester.  Man kan misstänka CMS om en person lider av lätt 

trötthet eller permanent svaghet i musklerna, oftast då i ögon-, ansikts-, bulbar-, axial-, 

andnings-, och benmuskler med början redan som nyfödd till barndomen (Finester 2019, 

13). 

5.2 Behandling och rehabilitering 

Behandlingen är olika för de olika sjukdomarna utifrån om defekten i impulsöverföringen 

sker före, i eller efter omkopplingsstället från nerver till muskler vilket gör att 

behandlingen skiljer sig från patient till patient beroende på vilken subtyp av sjukdomen 

patienten har (Socialstyrelsen 2018). Möjligheterna för behandling beror på den specifika 

subtypen av medfödd myasteni. De flesta läkemedelsbehandlingar försöker förbättra 

signalering mellan nervceller och muskler. Dessa läkemedel inkluderar pyridostigmin, 

fluoxetin, efedrin och 3,4-diaminopyridin. Behandlingar för att förändra immunsystemet 

används inte för denna form av myasteni. Det finns inga behandlingar för att bota den 

underliggande genetiska avvikelsen, vilket betyder att det är en livslång sjukdom (NIH 

Nationale Institute of Neurological Disorders and Stroke 2019). 

När det gäller CMS finns det endast symtomatisk behandling eftersom det finns så få 

patienter som har sjukdomen är det svårt att forska i lämplig läkemedelsbehandling. 

Patienter som drabbats av CMS kan ha nytta av fysioterapi, talterapi, arbetsterapi. För att 

garantera rörlighet kan ortros och rullstol användas. Generellt sett behöver patienter med 

CMS undvika hård fysisk träning och infektioner (Finester 2019, 16 - 17). 
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5.3 Att leva med CMS 

Det finns få beskrivningar av hur det är att leva med CMS och jag har heller inte hittat 

litteratur som beskriver upplevelsen av att leva med CMS, men väl dagsartiklar där både 

drabbade och anhöriga kommer till tals. I artiklarna framkommer att det har varit en 

ständig pågående process för att hitta en diagnos. En process som pågått flera år och härlett 

till många undersökningar. Vid diagnostillfället beskrivs att varken vårdpersonal eller 

anhöriga visste vad sjukdomen innebar. Artiklarna vittnar om patienter som på grund av 

sin sjukdom inte kan gå utan är rullstolsburen men att genom en fastställd diagnos och rätt 

medicinsk behandling, beskrivs barnets utveckling som ett mirakel. Barnet kunde börja gå 

och sträcka armarna över huvudet. Artiklarna vittnar även om en dröm att kunna vara som 

alla andra barn, att kunna springa och gå. Anhöriga upplever en oro över att ingen kan ge 

information om hur sjukdomen framskrider, eller vilka förutsättningar som finns för 

framtiden (Westin 2015; Rogvall 2017). 

 

6 Teoretisk utgångspunkt 

I studien används Erikssons teori om lidande som utgångspunkt. Eriksson anknyter 

begreppet lidande till hälsa och beskriver att lidande hör till livscykeln.  Lidande kan precis 

som hälsa uppfattas på olika nivåer: att ha ett lidande, att vara i lidande och att varda 

lidande. (Eriksson 1994, 64 – 65) 

Eriksson (1995, 76 – 78) sammanbinder begreppen lidande och hälsa och beskriver att 

eliminering av onödigt lidande ingår i den professionella omsorgen. (Eriksson 1995, 76 – 

78.) Lidandet är en kamp mellan det onda och det goda och mellan lidande och lust och 

liv och död. Lidande och lust är kärnan i allt mänskligt liv. Lidandet beskrivs som en kamp 

för människans värdighet och frihet att vara människa (Eriksson 1994, 11 - 12) 

Hälsa och lidande är förenade med varandra vilket gör att lidande även kan beskrivas som 

görande, varande och vardande.  
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FIGUR 1 Hälsans och lidandets dimensioner (Efter Eriksson 1993, s15, 1995, s. 18.) 

Precis som man på görandets nivå talar om att människan kan ha hälsa kan hen också ha 

lidande som drivs av yttre omständigheter. Att ha lidande innebär att man blir främmande 

för sig själv och sitt inre vilket kan upplevas som ett problem som man endera måste lösa 

eller undvika. Om det inte lyckas att lösa eller undvika problemet försöker patienten fly 

från lidandet på olika sätt som till exempel genom förnekelse eller genom att döva ångesten 

och smärtan (Wiklund 2003, 99). 

Att vara lidande innebär ett sökande efter en upplevelse av hälsa genom 

behovstillfredsställelse. Man söker harmoni för att lidandet ska bli mindre påtagligt och 

man kan åtminstone tillfälligt uppleva balans i sin livssituation (Wiklund 2003, 100). 

Lidandet som vardande, hör ihop med människan begär, med det hen innerst inne önskar 

och vill. Att varda lidande kännetecknas av kampen mellan det man upplever som gott och 

det man fruktar. Det blir en kamp mellan liv och död, hopp och hopplöshet. I de fall där 

människan segrar i sin kamp innebär det att människan accepterar lidandet som en del av 

den livsprocess hen befinner sig i. Oavsett om lidandet uppträder på görandets, varandets 

eller vardandets nivå, kan lidandet upplevas outhärdligt (Wiklund 2003, 100). 

6.1 Lidandets tre delområden 

Wiklund (2003, 102) beskriver Eriksson lidande som den mest centrala upplevelsen i 

patientens värld och som kan ha sitt ursprung i olika delar av patientens verklighet och 

livssituation.  Lidande uppstår när människans upplevelse av sig själv hotas och beroende 

på vad som orsakar lidande kan man tala om sjukdoms-, vård- och livslidande. (Wiklund 

2003, 101 - 102). 
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6.1.1 Sjukdomslidande 

Sjukdomslidande kan orsakas av fysiska symtom som är orsakad av sjukdom, ett fysiskt 

symtom kan vara smärta. Smärta är en vanlig orsak till lidande i samband med sjukdom, 

ofta handlar det om ren kroppslig smärta. Relationen smärta – lidande är ett outhärdligt 

lidande som kan lindras genom att reducera smärtan. Smärtan kan indelas i kroppslig 

smärta förorsakad av sjukdom och behandling, själsligt och andligt lidande som orsakas 

av upplevelse av skam och skuld i relation till sjukdom eller behandling. (Eriksson 1994, 

83 – 84). De fysiska symtom kan göra att patienten känner sig begränsad och kan på 

görandets nivå förstås som en oförmåga att genomföra olika aktiviteter som man anser hör 

till livsprocessen och ett gott liv. Det som kännetecknas görandets nivå vid 

sjukdomslidande är att människan försöker fly undan lidandet till exempel genom 

bortförklaringar. På varandets nivå kommer sjukdomslidandet i form av begräsning i en 

upplevelse av otillfredsställelse i livet vilket människan då försöker komplettera genom 

behovstillfredsställelse så att hen får balans och harmoni i livet för en kort stund. 

Sjukdomslidandet vardande uppstår oftast i samband med när människan får sin diagnos 

och får sina farhågor och rädslor bekräftade (Wiklund 2003, 103 – 104). 

6.1.2 Vårdlidande 

Lidandet vid vårdlidande uppstår på grund av själva vårdsituationen. Eriksson beskriver 

många olika former av vårdlidande bland annat, helt utebliven vård, maktutövning vid 

vårdsituation, straff vid vårdande eller att patienten har kränkts.  Vårdlidande är 

individuellt och upplevs olika för varje person som upplevt vårdlidande. Kränkning av 

patientens värdighet utgör den vanligaste förekommande formen av vårdlidande.  

(Eriksson 1994, 84 – 99). På görandets nivå handlar vårdlidande om hur brister i vården 

samt brister i organisationen ökar patientens lidande såsom att utebliven vård leder till att 

symtom ökar. På varandets nivå uppstår lidande när patienten känner att sig fråntagen sin 

rätt att vara patient. Upplevelse av trygghet försvinner. På vardandets nivå utgår 

vårdlidandet från upplevelser av hot mot den gena värdigheten orsakad av vårdpersonalens 

agerande. (Wiklund 2003, 104 – 107). 
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6.1.3 Livslidande 

Livslidande är det lidande som är relaterat till allt vad det kan innebära att leva, att vara 

människa bland andra människor. Livslidande kan förorsakas av olika förändringar i 

människans livssituation, relationen mellan hälsa och ohälsa, samt den sociala sidan i 

människans liv (Eriksson 1994, 93 – 95). På görandets nivå vid livslidande förstås lidandet 

i relation till begreppet aktivitet. I varandets nivå framstår livslidande av upplevelse av att 

inte kunna leva upp till sin roll och på vardandets nivå kommer frågor om liv och död fram 

vilket gör att man blir tvungen att konfronteras med sin egen person, vem man är, har varit 

eller hoppas förbli (Wiklund 2003, 108 – 109). 

6.2 Grundsten för att lindra lidande 

Syftet med att lindra onödigt lidande är att sträva efter att eliminera de faktorer som 

påverkar att lidande uppstår. Förutsättningen för att vi ska kunna lindra lidande är att vi 

skapar en vårdkultur där vi välkomnar in patienten i vården och där människan upplever 

rätten och utrymmet att få vara patient. Att lindra lidande, lyssna, uppmuntra patienten, 

trösta, vara ärlig, trösta, att respektera patienten, att uppfylla önskningar samt att ge god 

vård är vårdarens grundsten för att lindra lidande. Varje patient ska ses som den unika 

person hen är (Eriksson 1994, 95 – 96). 

Som vårdare kan man låta patienten se sin livsprocess genom hälsans öga eller lidandets 

öga, skillnaden mellan dessa två är att om man ser lidande genom hälsans öga uppmuntrar 

vårdarna patienten att fokusera på de positiva upplevelserna och patienten kan se en 

framtid med möjligheter och inte leva ett liv i mörker där allt fokus ligger på just lidande. 

Genom att hjälpa patienten att se ett hopp inför framtiden förenklas processen för patienten 

att våga möta det svåra i livet och patienten kanske lär sig att försonas med lidandet och 

får ett gott liv trots sitt lidande (Wiklund 2003). 

 

 

 



17 
 

 
 

7 Syfte och frågeställning 

Syftet med mitt examensarbete är att beskriva hur personcentrerad vård kan lindra 

vårdlidande vid sällsynta sjukdomar  

Målsättningen för mitt examensarbete är att kunna förmedla kunskap till vårdpersonal för 

att personer med en sällsynt sjukdom skall kunna få ett optimalt bemötande och god vård. 

Avsikten är att genom ökad kunskap kunna i den mån det är möjligt lindra onödigt lidande 

hos personer som lider av en sällsynt sjukdom.  

1. Hur beskriver personer med sällsynt sjukdom sina förväntningar på vården? 

2. Hur beskriver personer med sällsynt sjukdom den vård de erhållit? 

3. Hur kan PCC implementeras i vård av sällsynt sjukdom? 

Den tredje frågeställningen besvaras med hjälp av ett konkret exempel. CMS är en sällsynt 

sjukdom och den används som ett ramverk för att konkret beskriva vården av sällsynt 

sjukdom. 

 

  

8 Metod 

Studien har en kvalitativ ansats med narrativ metod och utgår från fyra muntliga 

berättelser, samt sju livsberättelser. Narrativ metod används för att öka kunskap om hur 

personer med sällsynt sjukdom upplever sin sjukdom och vilka förväntningar som finns 

av vården.  Målsättningen är att kunna förmedla kunskap till vårdpersonal för att personer 

med en sällsynt sjukdom skall kunna få ett optimalt bemötande och god vård. I 

examensarbetet lyfts en specifik sällsynt sjukdom (CMS) fram och genom sjukdomen 

speglas hur personcentrerad vård kan gagna en speciell patientgrupp. Avsikten är att 

genom ökad kunskap kunna i den mån det är möjligt lindra onödigt lidande hos personer 

som lider av en sällsynt sjukdom.  

8.1 Narrativ metod 

Ordet narrative, narration och narrate kommer från latinets gnarus vilket betyder att veta, 

vara bekant med, expert på, kunnig i och narrö som betyder berätta eller skildra, samt från 

sakskrits gnȃ som betyder veta (Johansson 2009, 41).  Att berätta leder till en berättelse, 
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och en berättelse kan tolkas och omtolkas många gånger. I analysen delar man in 

berättelsen i mindre bitar som man undersöker varje del skilt för sig. När man tolkar en 

berättelse relaterar man delarna till en helhet. Genom tolkning får man en djupare 

förståelse av hela berättelsen (Henriksson 2017, 208). 

Narrativ metod används för att samla in material och analysera berättelser. En berättelse 

går att avgränsa från övrig framställning genom att den skildrar ett tids- eller 

handlingsförlopp med början, mitt och slut. Genom att berätta eller lyssna till berättelse 

strävar människan efter att förstå sig själv, varandra och omvärlden (Henriksson 2017, 

205). Att delge en berättelse handlar inte enbart om att skildra händelser i det förflutna 

utan det är också en form av kunskap eller ny kunskap som kan förmedlas till 

lyssnare/läsare (Johansson 2009, 41).  

Skillnaden mellan narrativ forskning och forskning med en allmän kvalitativ design är att 

narrativ forskning specifikt undersöker berättelsen och berättandet. I många forskningar 

tolkas berättelser för att få ett svar på en speciell forskningsfråga eller för att få kunskap 

och förståelse för en grupp människor eller en miljö. Berättelser öppnar upp möjligheten 

för vårdare att få en djupare förståelse för den unika personen (Henriksson 2017, 206 - 

207). Genom att använda narrativmetod i examensarbetet kan man välja att antingen 

referera informationen man fått genom att använda sig av citat, eller kombinera det 

insamlade materialet/data med diskussion. I detta examensarbete har jag valt att använda 

mig av det först nämnda alternativet i min forskning. Praktiska genomförandet av 

datainsamlingen innefattar muntliga berättelser samt livsberättelser som hämtats från 

internet. 

8.2 Urval och datainsamling 

Som datainsamlingsmetod har såväl muntliga berättelser som publicerade livsberättelser 

använts. Kriterierna för urval av informanter för berättelserna utgörs av att de själva eller 

deras barn har diagnostiserats med en sällsynt sjukdom eller är under utredning där 

misstanke om sällsynt sjukdom föreligger. Personerna som delgav berättelser är mycket 

kunniga inom sin eller barnets sjukdom och har en stor erfarenhet av vården och kan därför 

beskriva noggrant de upplevelser, erfarenheter och förväntningar av vården de erhållit. 
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Eftersom sällsynta sjukdomar är just sällsynta och på grund av ämnets karaktär var det 

svårt att få tillgång till många informanter och därmed få flera berättelser, vilket 

resulterade i att jag också valde att analysera livsberättelser som jag hämtade från ett öppet 

forum på internet med adressen sällsyntadiagnoser.se. Genom att ta med flera berättelser 

breddas perspektivet och materialet utökas. Många livsberättelser lästes men vid val av 

livsberättelser valdes de som svarade mot syftet i studien. Urval av det material som 

använts har skett i två steg. Steg 1 var att lyssna till muntliga berättelser som skrevs ner 

noggrant på 10 A4 sidor.  Därefter kopierades de utvalda livsberättelserna från internet, 

som då bestod av 18 A4 sidor. Allt material sammanfördes i en fil som därefter 

analyserades. 

8.3 Dataanalys 

Som dataanalysform används kvalitativ innehållsanalys. Detta för att kunna presentera 

resultatet på ett så omfattande sätt som möjligt. Syftet med analysen är att se olika mönster, 

skillnader och gemensamma drag i det samlade materialet (Henriksson 2017, 290). 

Analysen inleddes med att de muntliga texterna skrevs ner och sedan lästes varje berättelse 

(berättelser som jag erhållit via personliga bekanta) och livsberättelser (hämtad från 

internet) skilt för sig. De muntliga berättelserna skrevs ner noggrant medan 

livsberättelserna kopierades från internet. Både berättelserna och livsberättelserna bildade 

en sammanhängande text som lästes igenom flera gånger. I berättelserna och 

livsberättelserna sökte jag efter gemensamma drag som färgmarkerades och kodades var 

för sig och som sedan sattes i ett skilt dokument. De gemensamma dragen bildade en ny 

text som utgör resultatet i form av olika kategorier och subkategorier. I analysen fann jag 

fyra huvudkategorier och sex subkategorier (bilaga 2) som sorterades, granskades och 

presenteras som ny kunskap till läsaren. 

8.4 Etiska perspektiv 

Forskningsetiken grundar sig på de moment som genomförs i ett forskningsprojekt både 

inför, under och efter genomförandet av en vetenskaplig forskning. Forskningsetik talar 

för att värna om alla typer av levnadssätt och försvarar människors värde och rättigheter 

(Henriksson 2017, 57 – 64). Under examensarbetets gång har jag reflekterat över mitt 

arbete. Min förförståelse för ämnet som anhörig till person med sällsynt sjukdom, kan lysa 

igenom även om strävan är att vara objektiv i förhållande till det insamlade materialet. Jag 
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har följt en god vetenskaplig praxis som beskrivs av Forskningsetiska delegationen (Tenk 

u.å). 

För att undvika missförstånd har ett muntligt samtycke delgetts informanterna (Bilaga 1). 

Jag har respekterat informanternas människovärde och självbestämmande rätt och 

genomfört undersökningen så att det inte medfört risker eller skador hos informanterna. 

Informanterna har fått information om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst 

kan avbryta deltagandet utan negativa påföljder. All information som kan röja 

informanternas identitet förvaras säkert och konfiskeras efter studiens avslut. 

 Förhoppningen är att studien skall förmedla kunskap till vårdpersonal för att personer med 

en sällsynt sjukdom skall kunna få ett optimalt bemötande och god vård. Avsikten är att 

genom ökad kunskap kunna i den mån det är möjligt lindra onödigt lidande hos personer 

som lider av en sällsynt sjukdom. I denna studie vill jag vara tydlig och noggrann både i 

dokumentering och i resultatet. Jag har varit källkritisk enligt bästa förmåga för att studien 

skall vara så pålitlig som möjligt. Bell (2006, 57) beskriver löfte om anonymitet som så 

att varken forskaren eller någon annan vet vem informanterna som deltagit i studien är.  

När det handlar om konfidentialitet är forskaren medveten om vem som medverkat i 

studien (Henriksson, 2017 s.73) I examensarbetet beaktas konfidentialitet genom att alla 

informanter blev informerad om syftet med studien och att berättelserna endast används 

som forskningsmaterial i denna specifika studie. Informanterna gavs löfte om 

konfidentialitet genom att de delgavs information om att det är endast jag som forskare 

och min handledare som kommer att ha tillgång till det nedskrivna materialet (Bilaga 1).  

Eftersom just sällsynta sjukdomar är sällsynta kan total avidentifiering vara svår att uppnå 

och risken finns att vårdande sjukvårdspersonal kan identifiera deltagarna men för att 

minimera risken för identifiering har jag valt att inte skriva ut vilka sjukdomar deltagarna 

representerar samt använt mig av korrekt svenska till stor del i det nerskrivna materialet 

istället för dialekt. 
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9 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen. 

Resultatredovisningen görs i form av allmänbeskrivande text och citat. Analysen av 

materialet svarar på frågeställningarna: Hur beskriver personer med sällsynt 

sjukdom sina förväntningar på vården? Hur beskriver personer med sällsynt sjukdom 

den vård de erhållit? Och hur kan PCC implementeras i vård av sällsynt sjukdom?  

Med hjälp av kvalitativ innehållsanalys redovisas det resultat som framkommit utgående 

från berättelser och livsberättelser i kategorier och subkategorier. Kategorierna skrivs som 

kapitel (9.1 – 9.4) och subkategorier som underkapitel. Kategorierna som presenteras 

är; När trygghet och tillit balanseras på en liten våg, Behov av kommunikation, 

information och samordning i vårdrelationer, Upplevelsen att som anhörig/patient 

bära huvudansvaret för vården samt att stiga in i en ny värld vid fastställande av 

diagnos. Nedan en illustration av kategorier och subkategorier.  

När trygghet och tillit balanseras på en 

liten våg 

- Kampen om rätt och god vård 

- När tryggheten upplevs otrygg 

Behov av kommunikation, information 

och samordning i vårdrelationer 

- Avsaknad av helhetsvård 

- Brist på kommunikation 

- Upplevelse av jämlik vård 

- Förväntningar på vården 

Upplevelsen att som anhörig/patient 

bära huvudansvaret för vården 

 

Att stiga in i en ny värld vid fastställande 

av diagnos 

 

 

Den tredje frågeställningen besvaras med hjälp av ett konkret exempel. CMS är en sällsynt 

sjukdom och den används som ett ramverk för att konkret beskriva vården av sällsynt 

sjukdom, kapitel (10). 
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9.1 När trygghet och tillit balanseras på en liten våg 

I analysen framkommer negativa upplevelser i mötet med vården. Dessa negativa 

upplevelser påverkar tryggheten och tilliten till vården.  

Ett grundläggande behov hos människan är trygghet. För att patient och anhörig ska känna 

trygghet jämt emot vårdare och vården och erhålla en fungerande vårdrelation krävs tillit 

till vården. I analysen betonas behovet av att få känna trygghet samt vikten av bemötande 

och förståelse i vårdrelationer. Vårdpersonalens utbildning och kompetens samt 

tillgänglighet och kontinuitet i vården påverkar anhöriga och patientens upplevelse av 

trygghet och tillit. Att skapa förtroende innebär att patient/anhöriga vågar lita på vårdarnas 

och de olika aktörernas professionalism.  

Att få ett barn som drabbats av en sällsynt sjukdom upplevs individuellt hos alla föräldrar. 

Som vårdare behöver man vara lyhörd för hurudant stöd som behövs i den situation när de 

inser att de just fått ett unikt barn med särskilda behov, eller när tecken på sjukdom 

framträder.  

 ” Barnmorskan sträckte över ett kort till en kurator och sa att vi kunde ringa dit om vi ville prata 

 med någon. Sen gick båda två ut ur rummet” (Livsberättelse 7) 

Att få bekräftat att man just fått ett unikt barn med särskilda behov kan upplevas väldigt 

traumatiskt hos föräldrarna alternativt inleds en förnekelseprocess där symtomen och 

sjukdomstecknen tonas ner. 

”man såg att det var någonting som var fel med vårt barn det var snarare så att man vill ju inte att 

barnet ska vara sjuk så jag tonade ner det själv i början och tryckte inte på så hårt själv från min 

sida att få hjälp” (Berättelse 4) 

”Jag tyckte att det var väldigt jobbigt att alla tittade på hen och såg en sjuk bebis, hens fel och 

brister, medan jag såg mitt fantastiska efterlängtade barn som verkade fungera som de flesta 

bebisar” (Livsberättelse 3) 

Vid sällsynt sjukdom kan symtomen framträda som diffusa och av den karaktär att endast 

föräldrar som känner sitt barn kan se den aktuella symtomen. Detta leder till att föräldrarna 

tvingas kriga sig fram i vården för att få bekräftelse i misstanken om att en eventuell 

sjukdom föreligger. Föräldrar vittnar om att de känner sig ifrågasatta, dåligt bemötta, 



23 
 

 
 

nedtystade och misstrodda av vårdpersonalen, en känsla som resulterar i oro över att 

misstanken om sjukdom inte tas på allvar. De känner sig förminskade i vården.  

”Vissa symtom som mitt barn hade kunde endast jag som mamma lägga märke till eftersom dessa 

symtom var så diffusa och ibland kändes det som att jag blev” huldi som enkel” när symtomen var 

så diffusa och inte stämde överens om det som vårdpersonalen tänkte” (Berättelse 1) 

”Att träffa samma läkare under en längre tid som på så sätt fick en samlad bild gjorde med tiden 

att denna läkare med tiden började se samma sak som mamma sett under hela mitt liv. För första 

gången tog någon mammas oro på allvar” (Livsberättelse 1) 

Att drabbas av en sällsynt sjukdom innebär att både patient och föräldrar ställs in för en 

ny okänd situation och vardag. En vardag av ovisshet som härleder till stress och oro över 

familjens kommande framtid. Den nya vardagen innebär att lära sig leva med sjukdomen 

och hitta individuella strategier. Det vittnas om att föräldrar och patienten själv tvingas 

inhämta tillräckligt med information och kunskap kring sjukdomen, såväl som information 

om olika behandlingsalternativ. Vården och vårdmiljön blir en vardag. Undersökningar 

och vårdtillfällen avlöser varandra.  

”Det som jag som mamma upplevde som tryggt efter oändligt antal sjukhusnätter på avdelningen 

var att ifall jag hade något jag funderade över så redan när jag ringde dit och presenterade mig 

som barnets mamma så visste alla vem det gällde, jag behövde inte berätta hela historien om vem 

barnet var, vilken sjukdom barnet hade osv” (berättelse 1) 

”Det har varit en stor trygghet att ha sjukhuset nära och det har varit suveränt med ett litet sjukhus 

när man har ett långtidssjukt barn, det har underlättat för oss. Alla kände en.” (berättelse 4)  

Föräldrar till barn med en sällsynt sjukdom vittnar om att det känns tryggt när de vårdas 

av samma vårdarpersonal under en längre tid. En vårdpersonal som känner till dem, deras 

barn samt sjukdomen. En vårdpersonal som har kompetens och yrkesskicklighet att 

bemöta efterfrågade behov, besvara förväntningar av vården och som har kunskap att ge 

individuell vård. Trygghet upplevs när individuell information ges gällande framtida vård 

och behandlingar. 

9.1.1 Kampen om rätt och god vård 

Anhörig/patient tvingas själva vara den drivande i vården för att få tillgång till utredningar 

som krävs för att nå en diagnos. Detta skapar missnöje hos både anhörig och patient. En 
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förutsättning för att få en fungerande vårdrelation är att förtroende skapas mellan 

anhörig/patient och vården.   

”Ibland fick jag armbåga mig fram för att undersökningarna skulle fortsätta, jag ville ju veta varför 

mitt barn inte mår bra, vad som är fel, få en diagnos, få hjälp så att mitt barn får må bra” (Berättelse 

2) 

”Till att börja med innan någon tog oss på allvar, skedde inte så mycket utan allt handlade mest 

om att vänta och se”.  (Berättelse 4) 

För att behålla förtroende och tillit till vården krävs det från vårdens sida att inbokade tider 

hålls och följs. Föräldrar och patienter vittnar om att speciellt avtalade telefontider inte 

hålls vilket upplevs som väldigt stressande och påfrestande. Ett avtalat telefonsamtal kan 

ha stor betydelse för den sjuke och dennes anhörig och leder till missnöje och onödigt 

lidande när planen inte följs.  

” Vi upplevde otaliga gånger att när man hade inbokad ring tid till läkare och ingen ringde, jag 

förstår att de är underbemannade och har stressigt men ändå väldigt irriterande varje gång man 

väntade ett telefonsamtal som aldrig kom” (Berättelse 4) 

Förtroendet sviktar också när föräldrar upplever sig ifrågasatt angående barnets symtom. 

Vårdpersonalen lyssnar inte till föräldrar eller patientens berättelser, alternativt avfärdar 

oron genom nonchalans, vilket påverkar föräldrar och patienten på ett negativ sätt och som 

i sin tur också påverkar vårdrelationen. 

” att bli ifrågasatt av vårdpersonal angående mitt barns symtom tärde mycket på mig som förälder” 

(Berättelse 1) 

Anhörig/patient kämpar för att få den vård som behövs både innan diagnos och efter 

diagnostisering. Det oaktat upplever de att vårdpersonal ignorerar deras kunskap gällande 

sjukdomen och symtom som de erhållit under åren.  

”Vår expertis om just vårt barn ignorerades inte heller sällan i kontakten med vården” 

(Livsberättelse 2) 

” Min mor var bekymrad och sökte hjälp från vården. Läkarna lugnade mamma och sa att jag var 

helt normal” (Livsberättelse 1) 
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I analysen framkommer svårigheter i att skapa en god relation och att känna tillit och 

trygghet i vården om helhetssyn och helhetsvård saknas.  

9.1.2 När tryggheten upplevs otrygg 

Personer som lever med en sällsynt sjukdom upplever otrygghet både inom vården, i 

vårdandet men även i vardagslivet. Otryggheten beror dels på avsaknad av information 

hos vårdpersonal, okunskap och kompetensbrist. 

”Som anhörig är man hela tiden på helspänn vid sjukdom eftersom man vet att hen har en 

sällsynt sjukdom, vilket gör att man vet att hen bär på ansvaret själv för sin sjukdom eftersom 

okunskapen är stor inom vården, bara en felmedicinering kan få katastrofala följder för hen” 

(Berättelse 1) 

”Jag kände av min omgivning hela tiden och scannade av känslor och vibbar runtomkring” 

(Livsberättelse 2) 

Föräldrar och patienter vittnar om att de måste ta egna beslut i vården och den fortsatta 

vården utan stöd ifrån vårdpersonal. Osäkerhet kring sjukdomen och okunskap är svår att 

handskas med. Många beslut måste tas på grund av kunskaps- och kompetensbrist, beslut 

som föräldrarna upplever som svåra och ångestfyllda. Osäkerheten kring besluten upplevs 

som påfrestande och föräldrarna önskar mer information och stöd från vårdpersonalen om 

olika alternativ när ett beslut ska tas. 

”Alla beslut som togs angående vården föll sist och slutligen på mig själv eftersom det var många 

olika läkare, vilket gjorde att ingen hade fullkontroll, de bara visste på ett ungefär vad vårt barn 

led av, hur vårt barn fungerande och vilka vårdbehov som fanns” (Berättelse 4) 

Otrygghet upplevs också när patienter och föräldrar upplever att vården inte finns där för 

dem när de behöver den. I Analysen framkommer att föräldrar måste ta hjälp av bekanta 

som jobbar inom vården för att få den vård som krävs till sitt unika barn. 

”Vi upplevde för att få de undersökningar och vård som vårt barn behövde hamnade vi och 

utnyttja  bekanta inom vården”. (Berättelse 4) 

Föräldrar och patienter som lever med en sällsynt sjukdom känner sig ensam och 

bortglömd i samhället, de känner sig socialt isolerade på grund av sjukdomen vilket skapar 

otrygghet samt sämre förutsättningar till ett gott och meningsfullt liv. 
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 ”ibland känner man nog sig väldigt ensam och utelämnad i samhället, speciellt i vårt fall där jag 

 hade räknat ut att jag kan som längst gå till soptunnan utan att mitt barn hinner dö under tiden” 

 (Berättelse 1) 

Känslan av ensamhet och social isolering ökar lidande. Personen kan känna meningslöshet 

i sin vardag, vilket även kan påverka livslusten och känslan av att leva ett meningsfullt liv.  

9.2 Behov av kommunikation, information och samordning i 

vårdrelationen 

Föräldrar till barn som drabbats av en sällsynt sjukdom har ett omfattande vårdbehov och 

behöver koordinerad vård och behandling från olika aktörer parallellt med varandra. I 

analysen framkommer det att det finns stora problem i både kommunikation, information, 

och samordning i vården. Föräldrar/patient vittnar om en avsaknad av helhetsvård, en 

skräddarsydd vård. Vid sällsynt sjukdom tvingar föräldrar/patient själv agera ”spindeln i 

nätet” för att samordningen skall fungera och för att få möjlighet till adekvat vård. Detta 

på bekostnad av föräldrarollen. 

”Att vara förälder till ett svårt sjukt barn, i ett sjukvårdssystem med bristande medicinsk 

samordning och utan kunskap om helhet, tar på krafterna” (Livsberättelse 3) 

 ”Man får själv samordna alla sina vårdkontakter” (Livsberättelse 6) 

”Som förälder är det ett heltidsjobb att koordinera alla undersökningar och läkarbesök” 

(Livsberättelse 3) 

Föräldrar och patienten vittnar om problem i att få god och betydelsefull information från 

vården. Internet blir den främsta källan att införskaffa information från gällande sjukdom 

och behandling. Brist på information upplevs som en källa till frustration hos både 

föräldrar och patienten. Upplevelsen är att för att de ska kunna vara delaktig i vården 

behöver de få konkret och saklig information samt få vara delaktig och uppdaterad under 

vårdens gång.  

”Ibland önskade jag att vi skulle ha fått vara mera delaktig i planeringen av kommande 

undersökningar, fått mera information om vad planen är, hur tankarna går, om det finns någon 

diagnos på lut osv.” (Berättelse 1) 

Den bristfälliga informationen är inte anpassad till patientens situation och förutsättningar, 

vilket leder till att inadekvat och otillräcklig information förmedlas. Föräldrar får göra 
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stora uppoffringar själva på grund av bristande information i olika vårdsituationer, 

situationer som kunde undvikas om informationsflödet fungerade korrekt. 

”Att resa med vårt sjuka barn var ingen enkel match men vi gjorde vårt bästa för att komma ner i 

tid till sjukhuset som fanns långt borta. Besöket tog 20 minuter och vi fick bara namn på en diagnos 

och den lilla informationen de hade att ge visste vi redan och hem for vi med uppmaningen om att 

läsa mera på internet” (Berättelse 4) 

Föräldrar/patient investerar inte bara mycket energi inom vården utan även på att ta sig till 

olika aktörer och vårdplatser, som ibland kan bestå av långväga resor. Att vården ska vara 

lättillgänglig uppfylls inte vid sällsynta sjukdomar.  

9.2.1 Avsaknad av helhetsvård 

Det är svårt att diagnostisera sällsynta sjukdomar och det krävs ofta omfattande 

utredningar för att en diagnos skall kunna fastställas. I analysen vittnas det om att patienten 

delas in i olika organ med olika specialister för varje organ, där läkare och vårdare inte vill 

se utanför sitt eget område. 

 ” Hjärtspecialisterna kunde enbart se till det som rörde hjärtat, njurläkarna såg till njurarna och 

 och så vidare, men ingen av de dussintal olika specialistenheterna, som snart var inkopplade, var 

 specialister på helheten.” (Livsberättelse 3) 

” Att sjukvården sedan delar in människan i olika organ med olika specialiteter som inte vill se 

utanför sitt område, gör det hela ännu mera komplicerat. Man får själv samordna och förmedla 

mellan alla vårdkontakter” (Livsberättelse 6) 

Allting blir så mycket mer komplicerat när helhetssyn saknas och allt större ansvar faller 

på föräldrarna och patienten att samordna vården.  

” det är som att bygga ett stort puzzel. Många läkare och vårdpersonal har var inkopplade och jag 

kände att vi fick en pusselbit här och där men det fanns ingen som byggde pusslet, det var jag själv 

som ansvarade för pusselbitarna och förmedlade det viktiga puzzelbitarna till följande läkare i 

hopp om att försöka få dem att passa in och ge en ny ledtråd till en ny puzzelbit” (Berättelse 2) 

Föräldrar och patient saknar en specialist som ser helheten och bygger ihop det unika 

pusslet vilket kan ha betydelse både i vården, vid diagnostisering och behandling. 

Önskemål framkommer om möjlighet att få en person som skulle ta över rollen och ”agera 

spindeln i nätet”, vilket skulle underlätta de berördas vardag enormt.  
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9.2.2 Brist på kommunikation 

Avsaknad av helhetsvård leder till brist i kommunikationen mellan vårdare – 

patient/anhörig. En god vård förutsätter en välfungerande kommunikation. 

Kommunikation innebär överföring av information från en person till en annan. Där 

omfattas verbal kommunikation mellan vårdpersonal men även informationsöverföring 

via journalsystem. Föräldrar vittnar om att kommunikation fungerar dåligt både i verbal 

kommunikation vårdpersonal emellan men även i journalsystemet. Vid sällsynt sjukdom 

är det viktigt att de många aktörerna har en effektiv kommunikation och att relevant 

information förmedlas mellan aktörerna. Kommunikation och samarbete mellan olika 

aktörer upplevs katastrofala och föräldrar/patient tvingas förse läkare och vårdare med 

information istället för tvärtom. 

”Kommunikationen var riktigt dålig, vid varje vårdkontakt med en ny läkare och vårdpersonal var 

det som att börja om från början och berätta hela sjukdomshistorien igen. När olika 

undersökningar skulle göras borde information om vilken sjukdom och i vilket tillstånd vårt barn 

är ha förmedlats till de som ska undersöka barnet” (Berättelse 4) 

”Ständiga läkarbesök men inte en ända läkare är påläst om syndromet. Det är faktiskt lite 

frustrerande att ständigt sitta och berätta om det. Vi tycker att läkarna ska veta innan vi kommer 

dit.” (Livsberättelse 7) 

Att få konkret och saklig information vid sällsynt sjukdom kan vara svårt eftersom det 

finns sparsamt med forskning på grund av dess sällsynthet. Avsaknad av forskning och 

kompetens leder till att anhörig/patient själva är tvungna att spendera dyrbar tid till 

informationssökning om patientens diagnos och hurudan vård som behövs. 

Anhörig/patient blir tvungen att lita på sig själv, den kunskap och erfarenhet de själva 

erhållit och skapat under sjukdomsförloppet. 

” Eftersom diagnosen var så ny fanns det väldigt lite information om den. Specialisten beklagade 

att inte kunna ge oss mer information” (Livsberättelse 1) 

Personer som lider av en sällsynt sjukdom har ofta kontakt med olika specialister och 

aktörer. Det vittnas om att hur samordning och kommunikation fungerat har till stor del 

haft sin grund i om de har fått en skräddarsydd vård, kontakt med läkare och vårdpersonal 

som har spetskompetens kring barnets sjukdom eller om det har varit stor omsättning av 

vårdpersonal, en vårdpersonal som saknar kunskap och kompetens kring sjukdomen. 
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9.2.3 Upplevelse av jämlik vård 

I studien vittnas det om att det ligger skillnader i tillgängligheten till adekvat vård beroende 

på om man lider av en mycket sällsynt sjukdom eller en lite vanligare sällsynt sjukdom. 

Upplevelsen är att de som drabbats av en mer sällsynt sjukdom får sämre vård än de som 

drabbats av en sjukdom som vårdpersonalen tidigare förvärvat kunskap om.  

”Vi upplevde också att det var stor skillnad till och med ”milskillnad” mellan den vård vi fick och 

den vård en annan familj fick som hade ett barn med en lite vanligare sällsynt sjukdom. De hade 

en trygg punkt i en och samma läkare medan vi slussades mellan olika läkare” (Berättelse 4) 

Vården beskrivs som varierande i aspekter om vilken kompetens vårdpersonalen har och 

det bemötande man får såväl som tillgänglighet till att få adekvat utredning och 

behandling. 

9.2.4 Förväntningar på vården 

Förväntningar på vården som framkommit i studien kan sammanfattas som önskemål om: 

Ökad kompetens där vårdpersonalen skulle bära på den kunskap som krävs i vården av just 

den specifika sällsynta sjukdomen. Bättre samordning, och god kommunikation mellan 

specialister och olika aktörer samt någon som har en helhetssyn över vården och kan ta 

över ansvaret att samordna vården 

” Det skulle kännas tryggt att ha någon som hjälper till vid olika ansökningar och som utvärderar 

och tar reda på vilka hjälpmedel som finns som skulle underlätta min vardag. Någon som är up to 

date och vet vad som gäller nu.” (Berättelse 3) 

Behov av stöd, och bättre information i olika sammanhang där beslut ska tas angående 

vård och behandling. Avlastning i det ansvar de själva bär på som skulle ge möjlighet till 

tillit i vårdsammanhang där föräldrar/patient även är trygg i att lämna över ansvaret till 

vårdpersonalen 

” Det vi saknade var att ha en som koordinerar vården, en person som kände till oss och tar hand 

om alla samtal, en som man kan ringa om både gällande hjälpmedel men som också orkar ringa 

om olika remisser och kolla så att de blir skrivna och sända, för när det är många inblandade blir 

det till inget, och det är ingen utom en själv som förälder som bär huvudansvaret” (Berättelse 4) 

 Tillgänglighet, en direktkontakt i vården för att enkelt nå den specialistkompetens de just 

då efterfrågar och är i behov av. Tillgång till god och kunskapsrik Information. 
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Regelbundenhet och kontinuitet i vårdförloppet, för att skapa trygghet och tillit i 

vårdrelationen. God kommunikation och individuell helhetsvård, eftersom god 

kommunikation är nyckeln till individuell helhetsvård, behov av individuell helhetsvård 

är stort och har stor betydelse för både föräldrar och patientens välmående, ökad 

delaktighet, att patienten och anhöriga blir inbjuden att delta i vårdplaneringen. 

9.3 Upplevelsen att som anhörig/patient bära huvudansvaret för 

vården 

Det vilar generellt ett stort ansvar på föräldrarnas/patientens axlar både före 

diagnostisering och efter diagnostisering. Föräldrarna känner det yttersta ansvaret över 

sina barn och är barnets beskyddare. Det ansvar föräldrarna och patienterna tar på sig i 

samband med en sällsynt sjukdom är mycket stort, och kanske till och med lite 

överväldigande i vissa sammanhang. Ansvaret består av att sköta samordningen kring 

barnets vård och att informera sjukvården om barnets tillstånd och symtom, men även 

ansvaret över att förmedla erhållen kunskap vidare till vården.  

”Jag känner att jag bär själv ansvaret över min vård, att jag själv måste kunna veta och förklara 

varför jag har vissa symtom och vad allt beror på” (Berättelse 3) 

” När man har ett barn med en sällsynt sjukdom bär man nog tyvärr ansvaret själv för vården av 

barnet, det medicinska sköter läkarna men åtminstone i vårt fall så fanns det ingenting beskrivet 

om själva vården utan vi har själva fått stånga oss fram” (Berättelse 1) 

Ansvaret är inte som vilket ansvar som helst, utan det är ett stort ansvar som kan handla 

om liv. Detta ansvar är ett heltidsjobb och kräver mycket kunskap, tid och energi av både 

patient och föräldrar. Tid och energi de gärna skulle spendera på föräldrarollen. Detta 

ansvar medför både oro och ångest hos både anhörig och patient. 

”Hur ska jag klara av att förklara för och instruera läkarna så att hen får en god vård?” 

(Livsberättelse 6) 

”En enda infektion kunde äventyra allt och vi mätte både kroppstemperatur och saturation flera 

gånger om dagen. Att blanda mediciner blev en del av vardagen – vi var glada över att vi hade en 

vardag” (Livsberättelse 3) 

”Efter att barnet fått sin diagnos och när vi träffat på nya läkare och vårdpersonal har jag som 

mamma ett flertal gånger fått förklara åt läkare och vårdpersonal vad det är för sjukdom, vad 

diagnosen innebär och skillnaden mellan denna sjukdom och en snarlik sjukdom” (Berättelse 1) 
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På grund av bristande kompetens och okunskap vid sällsynta sjukdomar får oftast anhörig 

eller patienten ta på sig vårdarrollen. Vilket betyder att de själva hamnar och bära ansvaret 

över barnets eller sin egen vård, både hemma men även på sjukhuset. Föräldrarna lär känna 

sitt barn och ser barnets behov av vård på ett helt annat sätt än vad vårdpersonal gör som 

inte känner barnet.  

 ”Vi insåg ofta att vi hade mer kunskap om just medicinska kontraindikationer än de behandlande 

 läkarna, som med få undantag saknade helhetsbilden” (Livsberättelse 3) 

” I vården bär jag nog alltid huvudansvaret för mitt barns vård, läkarna frågade alltid, vad vill du 

vi ska göra, vilket var jättejobbigt och tog mycket energi, att inte ens på sjukhuset kunde jag släppa 

på ansvaret, likaså måste vi ta alla besluten själva och ibland kände jag nog att det skulle ha varit 

skönt att ha åtminstone en som någon gång kunde ta över ansvaret, som kände vårt barn och vårt 

barns sjukdom och vårdbehov, så att jag kunde ta semester från ansvaret åtminstone för en stund 

någon gång” (Berättelse 4) 

Föräldrarna upplever att ansvaret inte bara gäller själva vården utan även det 

administrativa. I analysen framkommer det att just den administrativa delen är en sak där 

det brister inom vården, vilket leder till frustration och missmod hos föräldrar och 

patienten.  

”Ansvaret föll på mig själv att kolla så utlovade remisser skickades iväg, från att läkaren sa att han 

skriver en remiss skulle jag själv ringa och ringa och se till att remissen verkligen blev iväg skickad 

och det hände aldrig att den blev iväg skickad. Jag ringde och kollade, fick svar att remissen inte 

blivit skickad, väntade några dagar och ringde igen, och sen när man fick svaret att remissen blivit 

skickad behövde man ännu en gång ringa och kolla så att den verkligen var skickad” (Berättelse 

4) 

Föräldrarna önskar de kunde lita på de löften som ges, utlovas en undersökning, förväntas 

att remisser skrivs och undersökningstid bokas, där brister det ofta vid sällsynta 

sjukdomar. Föräldrarna vittnar om att de själva tvingas vara den drivande i vården genom 

att söka aktivt efter nya undersökningar för att nå en diagnos. Förhoppningar finns att med 

en fastställd diagnos få tillgång till resurser och behandlingar som behövs i vården av 

sjukdomen.  
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9.4 Att stiga in i en ny värld vid fastställande av diagnos 

Vid sällsynt sjukdom saknas möjligheten att diagnos kan ställas i samband med debut av 

de första symtomen. Förloppet blir istället en mycket mer komplicerad och utdragen 

process. Föräldrar/patient tvingas ofta resa långa vägar till olika aktörer innan en korrekt 

diagnos kan ställas. 

”helt fantastiskt var att de tog hela världen till hjälp för att få en diagnos åt vårt barn” (Berättelse 

1) 

Processen att få en diagnos kan ta från veckor till år och den förlängda tiden till diagnos 

och utebliven adekvat behandling sätter sina spår både hos föräldrar och patient. Denna 

tid är en tung tid både psykiskt, fysiskt, socialt men även ekonomiskt för hela familjen. Att 

få en diagnos har stor betydelse för välmående hos både föräldrar och patient. Syftet med 

en diagnos är att man genom en kartläggning av symtom, finner rätt behandling och att 

man kan ge patienter och anhöriga en prognos för framtiden. En säkerställd diagnos 

upplevs som viktigt ur flera perspektiv, dels kan en diagnos vara avgörande för att få den 

vård och behandling som krävs och dels för att patient/anhöriga ska uppleva att de tas på 

allvar. En säkerställd diagnos beskrivs som en lättnad även i de fall där bot inte finns att 

tillgå.  

”När vi såväl fick en diagnos upplevde vi en lättnad, ovissheten att inte veta var värst och man 

levde mellan hopp och förtvivlan hela tiden, men förstås hoppades man ju på att hen skulle ha en 

sjukdom som hen överlever med vilket hen tyvärr inte hade, men ändå skönt att få en diagnos så att 

man inte behövde ha några förväntningar utan göra det bästa av situation så länge hen levde” 

(Berättelse 4) 

”Pusselbitarna föll på plats och vi fick något att förhålla oss till.” (Livsberättelse 5) 

I berättelserna vittnas det om att föräldrar upplever en stress och oro som är relaterat till 

personens symtom och tillstånd men även en oro över familjens framtida förutsättningar. 

Föräldrar/patient känner ofta uppgivenhet när diagnosen dröjer. 

” Hoppet och förtvivlan, ångest och rädsla går hand i hand när man väntar på någon form av 

diagnos och ovissheten är värst när man inte vet någonting om sitt barns framtid” (Berättelse 2) 

”Att leva ett helt liv och känna att något är fel, att man inte är som alla andra, utan att få en diagnos 

är såklart väldigt jobbigt” (Livsberättelse 2) 
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Att få en fastställd diagnos upplevs av många som viktigt även om diagnosen kan leda till 

att framtiden kommer att levas med en livslång kronisk sjukdom där botande behandling 

inte finns att tillgå. Känslorna i samband med diagnostisering varierar från lättnad till 

vemod och skräck. 

”Då rasade vår värld och skräcken över att hen skulle lida, vara sjuk eller att vi skulle förlora 

honom tog över våra liv för en tid” (Livsberättelse 4) 

”Den dagen när jag såg läkaren faktiskt skriva in min diagnos i min journal, det var en vändning 

för mig! Äntligen fick jag bekräftelse utifrån på att det inte var MIG det var fel på! (Livsberättelse 

2) 

En diagnos kan bestämma gränser för personens beteende, vad som hör till sjukdom och 

diagnos och vad som hör till personens personlighet. Att få en diagnos påverkar personens 

självbild, självförtroende och hur personen uppfattas av utomstående personer. Vid 

sällsynt sjukdom identifieras personen ofta med symtom innan någon diagnos är fastställd. 

”Det var sjukdomen som var alla dessa saker som jag identifierat mig med hela mitt liv, inte jag 

som person. För mig var det en uppenbarelse. Att äntligen få en förklaring och en ryggrad att luta 

emot. Nu kan jag ”försvara” mig mot dem runtomkring mig” (Livsberättelse 2) 

”Min diagnos gjorde stor skillnad för min självkänsla och för min vård” (Livsberättelse 1) 

I analysen framkommer en längtan efter en diagnos. Diagnosen är ett bevis som stärker 

upplevelse av ohälsa. En revansch mot samhället där de ibland upplevts som lata och 

tråkiga. Det vittnas om att det finns skillnader i bemötande före och efter diagnostillfället. 

Bemötande efter diagnostillfället upplevs som mera positivt, patienten kan använda sin 

diagnos som bevis på att de verkligen har en sjukdom. Mötet med vården blir mera 

respektfullt när läkare och vårdpersonal har något att utgå ifrån i vården.  

”Att få en diagnos innebar att få revansch. Jag var inte alls lat och dum. Jag hade ju helt andra 

förutsättningar än andra. Jag jobbade i uppförsbacke för att orka med skola och fritidsaktiviteter.” 

(Livsberättelse 1) 

”Visst har livet ibland varit riktigt tufft på grund av min diagnos. Jag har stundvis fått kämpa mer 

än många andra, men det har också gjort mig till en starkare individ” (Livsberättelse 6) 

”Som patient är jag oftast diagnosexperten” (Livsberättelse 6) 
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Eftersom diagnosen är sällsynt blir patient och anhöriga ofta diagnosexperter i vården, 

vilket kan påverka den erhållna vården på ett negativt sätt. Att leva med en sällsynt diagnos 

är komplicerat och krävande. Genom att få en individanpassad helhetsvård kunde man 

lindra onödigt lidande, skapa bättre förutsättningar samt livsmening.  

 

10 Att implementera personcentrerad vård vid CMS  

Målsättning med studien är att beskriva hur PCC (personcentrerad vård) kunde underlätta 

livet för patienter med sällsynt sjukdom och minska onödigt vårdlidande. Den tredje 

frågeställningen: Hur kan PCC implementeras i vård av sällsynt sjukdom? Besvaras 

genom att konkretisera ett exempel av en sällsynt sjukdom, CMS (congential myasthenic 

syndrome), och beskriva hur patienter kan betjänas av PCC. Svaret på frågeställningen ges 

i form av reflektioner som bygger på den teoretiska bakgrunden beträffande PCC i kapitel 

(4) och CMS i kapitel (5) samt från analysen av det insamlade materialet. 

I analysen framkommer avsaknad av helhetsvård, en tystnadkultur, upplevelse av 

ensamhet och ett ansvarstagande över vården orsakad av kompetensbrist, dålig 

samordning och brist i kommunikationen.  

Hälso- och sjukvården behandlar idag mycket effektivt olika enskilda sjukdomstillstånd, 

men helhetsbilden av patienten och dennes perspektiv, erfarenhet, kunskap och medverkan 

saknas i vården. Genom att implementera PCC kunde man använda samhällets resurser 

mer effektivt, vårdperioder på sjukhus kunde förkortas, patienten kunde känna sig tryggare 

och de medicinska komplikationerna minskar. (Göteborgsuniversitet 2020)  

Förväntning av vården beskrivs i resultatet som önskemål om ökad kompetens, bättre 

kommunikation, ökad delaktighet, tillgänglighet och kontinuitet i vårdförloppet, god 

kommunikation och en individuell helhetsvård. Genom att implementera och tillämpa 

PCC vid CMS kunde patienten betjänas av PCC genom att onödigt vårdlidande minskar. 

Patienten får en skräddarsydd vård, blir förstådd och lyssnad på och kan överlåta ansvaret 

över vården till professionella som har den kunskap och kompetens som krävs i vården av 

patienten.  
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För att belysa mitt resonemang i kapitlet har jag läst två berättelser som finns i tidskriften 

Expressen (Rogvall) och Svt nyheter (Westin), där intervjuer med patienter som har CMS 

ingår. Utöver detta är också Berättelse 3 baserat på CMS. Citat som används i kapitel 10.1 

- 10.2 är hämtade från dessa två berättelser samt från Berättelse 3.   

10.1 En individuell sjukdom med individuella förutsättningar 

CMS är en mycket ovanlig, ärftlig, genetisk muskelsjukdom som kännetecknas av 

muskelsvaghet i nästan alla muskelgrupper. Sjukdomen indelas i flera olika subtyper och 

symtom och behandling varierar beroende av subtyp. På grund av sällsyntheten, minimalt 

med forskning och att den ger sig uttryck i olika subtyper finns det ingen klar linje över 

vilken vård en CMS patient behöver. Sällsyntheten gör att sjukdomen är 

svårdiagnostiserad och vägen till en diagnos kan räcka många år.  

 ” När jag var liten fick jag ingen diagnos, de kunde inte hitta vad som var fel” (Rogvall, 2017) 

”Det har varit en ständig pågående process för att hitta en diagnos, så vi har lämnat prover och 

gjort all möjlig utredning” (Rogwall, 2017) 

Sjukdomen kan beskrivas som en individuell sjukdom med individuella förutsättningar. I 

den forskning jag har tagit del av finns det inget eller sparsamt beskrivet om själva vården 

vid CMS. Det finns ingen botande behandling endast symtomatisk behandling. 

Muskelsjukdomen kännetecknas av muskelsvaghet som påverkar nästan alla 

muskelgrupper och som kan variera från lindriga symtom hos en del personer till kraftig 

funktionsnedsättning hos andra personer.  

 ”Jag gillar inte att sitta i rullstol, jag skulle göra vad som helst för att kunna gå” (Westin, 2015) 

 ”Det gör henne svag i alla kroppens muskler” (Rogvall, 2017) 

Det är svårt att förutspå hurudan vård patienten behöver vid diagnostisering av CMS 

eftersom sjukdomen kan ändra över tid med variation i måendet som också kan ändras från 

dag till dag och från minut till minut.  

 ” I tuffare perioder får jag planera dagen i minsta detalj för att orka” (berättelse 3) 

” Med hjälp av Efedrin, ett slags dopingpreparat, kunde hen plötsligt gå och sträcka armarna 

ovanför huvudet. ” (Rogvall, 2017)  
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På grund av sjukdomens karaktär och sällsynthet krävs det ofta att det finns många aktörer 

involverade i vården såsom fysioterapeuter, ergoterapeuter, läkare, sjuksköterskor, 

habiliteringsteam, och socialvård, för att personen ska få en fungerande vardag. Men som 

framkommit i resultatet saknas både kompetens, helhetssyn och samordning i vården.  

” Det vi fick höra var att det finns fem personer till med samma sjukdom i hela världen, därför kan 

ingen läkare säga till oss hur det hela kommer att fortsätta” (Westin, 2015) 

”För mig skulle det underlätta enormt om det fanns en ruta som ”ploppade” upp i min journal som 

varje vårdare och läkare måste läsa när de öppnar min journal, där det skulle finnas information 

om min sjukdom” (Berättelse 3) 

Koordineringen av vården kunde förbättras genom implementering av PCC och leda till 

ett ökat samarbete och ett förbättrat informationsflöde mellan olika aktörer. Personen 

kunde få möjlighet att vara mera delaktig i vården genom att delge sin livsberättelse vilket 

blir grunden för både en kortsiktig och långsiktig hälsoplan, en hälsoplan som uppdateras 

kontinuerligt och ändras enligt behov. Hälsoplanen upprättas mellan professionella aktörer 

och patient. Hälsoplanen består av överenskommelse om mål och aktiviteter för att uppnå 

en förbättrad hälsa. (Göteborgsuniversitetet 2020) 

Vid PCC värdesätter och respekterar vårdaren personens egen syn på hälsa genom att 

beakta individuella behov och önskemål. Partnerskap ingås mellan kompetent 

yrkesverksam vårdpersonal och patienten. Fokus i livsberättelsens innehåll är patientens 

upplevelse och tolkning av sitt tillstånd, hur och på vilket sätt symtom påverkar det dagliga 

livet samt vilka möjligheter och resurser patienten har i sin livssituation. Livsberättelsen 

kan vara läkande och öka möjligheten att finna lindring av symtom och lidande hos 

patienten. (Göteborgsuniversitet 2020) 

” Då diagnosen är så sällsynt forskas det inte inom området och det finns heller inga rapporter om 

andra drabbade att tillgå” (Westin, 2015) 

Genom att implementera personcentrerad vård hjälper man patienten att identifiera sina 

egna förmågor, utveckla kunskap och kompetens kring sin egen hälsa. PCC bidrar till ett 

ökat självförtroende och delaktighet vilket kunde lindra ensamhetskänslan som 

framkommit i analysen och leda till möjlighet till meningsfull aktivitet.  
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”att lära känna nya vänner är svårt när man tillbringar största tiden inom hemmets fyra väggar, 

likaså är det svårt för mig att hitta någon vettig sysselsättning eller fritidsintresse utanför hemmet.” 

(Berättelse 3) 

PCC utgår från patientens förmågor, vilja och behov och garanterar att varje unik människa 

behandlas med värdighet, medkänsla och respekt (Vårdförbundet u.d) 

”Varje ny situation leder till ett ständigt ältande och funderande från min sida samt även en 

frustration att veta att det är bara jag som känner till min kropp, oftast bara jag som vet hur min 

kropp fungerar” (Berättelse 3) 

Som tidigare framkommit belyser PCC att se hela människan och att man kan sätta sig in 

i den andres livssituation. Implementering av ett personcentrerat synsätt tillsätts för att 

möta de förväntningar som finns på god vård och gott bemötande där patienten kan vara 

trygg och känna tilltro till vården och få en meningsfull vardag. 

Genom att implementera PCC vid CMS kunde patienten få en god helhetsvård, en 

skräddarsydd vård. En ”vårdring” kunde skapas kring patienten, bestående av kompetent 

yrkesverksamma inom alla yrkeskategorier. En ”vårdring” kunde leda till att patienten 

känner sig bekräftade och inger trygghet i att överlämna ansvaret kring vården till en 

kunnig och kompetent vårdpersonal. Patienten kunde känna sig mera tillfredsställd med 

vården vilket ökar tilliten till vården och minskar onödigt lidande. 

Genom att implementera personcentrerad vård kunde man besvara de problem som 

framkommit i analysen såväl som de förväntningar som finns av vården.  

10.2 Praktisk användning av PCC vid CMS 

För att implementera och bibehålla PCC i partnerskap mellan vårdaktörer och personen 

som är i behov av vård beskrivs tre kliniska rutiner som kan användas vid CMS och som 

beskrivs utgående från den teoretiska bakgrunden och resultatet. PCC innebär att man 

tillskriver patienten både rättigheter och ansvar när det gäller den egna vården 

(Göteborgsuniversitet, 2020), i betydelsen ansvar över sin egen hälsa.  

I den första rutinen beskrivs hur man kan fånga upp och lyssnar till patientberättelser. Att 

lyssna till patientens livsberättelse ger vårdaren inblick och förståelse i personens egen syn 

och tolkning av hälsa och ohälsa. (Svenska Sjuksköterskeföreningen 2019) 
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”Vid varje vårdmöte förutom hos min enda läkare måste jag alltid berätta hela livshistorien, oftast 

är de inte pålästa och bara har ögnat genom mina papper vilket inte känns tryggt.” (Berättelse 3) 

Vårdaren fångar upp beskrivningar av symtom och andra tecken på ohälsa och lidande 

samt personens egen kapacitet, resurser, mål och förutsättningar som påverkas av 

personens livssituation och som kan ha betydelse för vården (Svenska 

Sjuksköterskeföreningen 2019). Vårdaren skapar en individuell helhetssyn som gynnar 

patienten i dennes vård. Patientens självförtroende stärks genom att vårdaren bemöter och 

bekräftar patientens känslor med respekt, och patienten känner sig mera delaktig i vården  

 ”Bemötande är A och O för hur vårdrelationen fungerar” (Berättelse 3) 

Den andra rutinen består i att etablera partnerskap genom den information som 

framkommit vid patientberättelser. Man kan etablera partnerskap med personen genom att 

diskutera möjliga mål för behandling samt reflektera över fördelar och nackdelar, risker 

och konsekvenser, evidens och erfarenhet kring olika mål och strategier. Man tryggar 

patientens behov av förståelse och ökar samordning mellan olika vårdaktörer (Svenska 

Sjuksköterskeföreningen 2019).  

”Ibland kan man få en känsla av att vårdpersonal undviker en eftersom de inte känner till 

sjukdomen” (Berättelse 3) 

Denna rutin ökar tillfredsställelse av vården. Den upplevda tystnadskulturen bryts när 

patienten upplever sig förstådd och bekräftad samt ökar upplevelse av ett gott bemötande. 

En fungerande kommunikation mellan patient och vårdare, men även mellan olika aktörer 

lindrar lidande och skapar förtroende vilket bidrar till upplevelse av god vård.  

Den tredje rutinen handlar om dokumentation, att noggrant dokumentera patientens 

förståelse, tolkning, prioriteringar, mål och värderingar. En noggrann dokumentation 

underlättar kontakten mellan olika vårdaktörer och svarar på det efterfrågade vårdbehovet 

delaktighet och ökad samordning. Dokumentation som är mer personlig behöver få samma 

vikt som klinisk information för att upprätthålla en personcentrerad vård. (Svenska 

Sjuksköterskeföreningen 2019).  

”Att behöva förklara om och om igen angående min sjukdom kan vara väldigt irriterande, när 

ingen förstår hur jag menar, lyssnar bara halvhjärtat på vilka symtom jag har och hur jag upplever 

symtomen” (Berättelse 3) 
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Dokumentationen vid PCC ska vara levande, ständigt uppdaterad, och följa med patienten 

genom hela vårdkedjan. (Göteborgsuniversitetet, 2020) 

Genom att implementera PCC kunde man besvara behov såväl som förväntningar som 

framkommit i analysen. Personer som drabbats av en sällsynt sjukdom kunde få ett 

optimalt bemötande och god vård.  

 

11 Metoddiskussion 

Syftet med metoddiskussionen är att påvisa kvaliteten i studien, och ett kritiskt 

förhållningssätt är betydelsefullt. I studien är det viktigt att diskutera såväl styrkor som 

begränsningar och svagheter i den genomförda studien (Henriksson 2017, 412). 

Trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet är termer som fungerar som 

indikatorer på god vetenskaplig kvalitet i en kvalitativstudie och genom att diskutera detta 

kan man påvisa hur den vetenskapliga kvaliteten i arbetet har säkerställts (Henriksson 

2017, 429). 

I denna studie valdes den narrativa metoden eftersom syftet med studien är att beskriva 

hur personcentrerad vård kan lindra vårdlidande vid sällsynta sjukdomar och som 

exemplifieras i examensarbetet av CMS. Genom den narrativa metoden kunde jag ta del 

av personers upplevelse och förväntningar i vården.   

Eftersom studien består av berättelser och livsberättelser används induktiv metod, jag vill 

i mitt material komma så nära informanternas upplevelse som möjligt för att på bästa sätt 

kunna skildra deras upplevelse av vården.  

För att öka överförbarheten och trovärdigheten i en studie är det viktigt att det finns 

variationer i urvalet (Henriksson 2017, 412). Urvalet i denna studie begränsades till 

personer som själv lider av en sällsynt sjukdom, föräldrar till ett barn med en sällsynt 

sjukdom eller där misstanke om sällsynt sjukdom föreligger. Det faktum att alla fyra 

informanterna finns i Österbotten valde jag också att ta med livsberättelser som är hämtade 

från internet för att få större variation i urvalet, ett bredare perspektiv och mer material att 

analysera. 
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Enligt Henriksson (2017, 413) påverkas informanterna av hur och på vilket sätt frågorna 

ställs samt likaså av vem och var intervjuerna görs i arbetets överförbarhet, trovärdighet 

och giltighet. Informanterna fick själva berätta fritt om sina känslor, upplevelser och 

förväntningar i vården, men en intervjuguide användes som grund för berättelsen (Bilaga 

1). Informanterna fick också själv välja om de ville träffas på en överenskommen plats 

eller om intervjun görs per telefon. Två av intervjuerna genomfördes per telefon och två 

av intervjuerna i informantens hem. De muntliga intervjuerna bandades inte in utan skrevs 

ner ordagrant men med korrekt svenska istället för dialekt för att analysen skulle vara 

begripligare och för att boendeort inte skulle avslöjas genom dialekten och på så sätt kunna 

kännas igen av vårdpersonal eller andra personer. Materialet lästes igenom flera gånger 

innan analysprocessen påbörjades.  

Att banda in de muntliga berättelserna skulle ha ökat tillförlitligheten ytterligare, men jag 

gjorde ett medvetet val att låta informanterna berätta utan att banda, skrev ner under tiden 

och verifierade med informanterna att jag förstått rätt. I efterhand har jag insett att jag 

kunde ha styrt upp intervjun bättre med mera ledfrågor och tilläggsfrågor under 

intervjusituationen som kunde ha gett djupare svar på en del områden. Jag kunde ha frågat 

mer konkret om förväntningar av stöd från samhället i form av stödgrupper eller andra 

hjälpinstanser och inte bara förväntningar av vården. 

Att låta utomstående personer granska överenstämmelse mellan kategorier och 

underkategorier ökar studiens trovärdighet och överförbarhet (Henriksson 201, 432). För 

att öka trovärdigheten och överförbarheten har min handledare fått ta del av både det 

nerskrivna materialet och analysprocessen samt resultatet från dataanalysen.  

En stor utmaning i detta arbete har varit att inte låta min egen förförståelse som anhörig 

till person med sällsynt sjukdom lysa igenom för ämnet. Jag har strävat till att vara objektiv 

i förhållandet till det insamlade materialet och strävat till att resultatet inte skulle påverkas 

av den kunskap jag har förvärvat genom livserfarenhet samt den kunskap jag förvärvat 

genom bakgrunden.  

Det forskningsetiska ställningstagandet har respekterats och följts under hela 

forskningsprocessen. Informanternas integritet har beaktats genom att all information har 

behandlats konfidentiellt vilket också framkommer i (bilaga 1). 
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12 Resultat diskussion 

I kapitlet diskuteras de resultat som erhållits, jämförs med tidigare forskning och bakgrund 

samt reflekteras mot den teoretiska utgångspunkten. De huvudsakliga fynden som 

framkom i analysen resulterade i fyra huvudkategorier bestående av: när trygghet och tillit 

balanseras på en liten våg, behov av kommunikation, information och samordning i 

vårdrelationen, upplevelse att som anhörig/patient bära huvudansvaret för vården samt 

att stiga in i en ny värld vid fastställande av diagnosens. I analysen framkom också sex 

underkategorier, kampen om rätt och god vård, När tryggheten upplevs otrygg, avsaknad 

av helhetsvård, brist i kommunikation, upplevelse av jämlik vård och efterfrågade 

vårdbehov.  

Som teoretisk utgångspunkt används Erikssons teori om lidande. I studien framkommer 

att brist i vården ökar lidande hos personer som lider av en sällsynt sjukdom, dessa brister 

uttrycks som informationsbrist i själva vården samt avsaknad av information under själva 

utredningen och behandlingen, kommunikationsproblem mellan vårdare och patient, dålig 

samordning mellan olika vårdinstanser och vårdaktörer vilket leder till att ansvaret för 

vården faller på patient och anhöriga,  tystnad från vårdens sida, brist på förståelse, dåligt 

bemötande, avsaknad av trygghet och tillit i vårdrelationen, ekonomiska svårigheter 

orsakad av sjukdom, social isolering, samt fördröjd diagnos som orsakar oro och rädsla.  

Förväntningar som finns på vården är: ökad kompetens hos vårdpersonal, ökad 

delaktighet, behov av stöd, avlastning i det ansvar de själv bär på, tillgänglighet, tillgång 

till adekvat information, regelbundenhet och kontinuitet i vårdförloppet samt en god 

kommunikation och individuell helhetsvård.  

I studien framkommer att oberoende av vilken sällsynt sjukdom personerna lider av, 

upplever de snarlika problem inom vården och att det mest framträdande behovet för 

patient och anhöriga är en väl anpassad information och kommunikation. En adekvat given 

information minskar lidande och ökar tillfredsställelse i vårdsammanhang. Genom en bra 

given information känner både patient och anhöriga sig delaktiga i vården, vilket skapar 

en god kommunikation och vårdrelation. Både patient och anhöriga uttrycker vikten av en 

god kommunikation mellan patient – vårdare - olika vårdenheter. De känner en trygghet i 

att veta att vårdpersonalen känner till sjukdomen och situationen och uttrycker att det är 
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krävande att träffa många olika vårdare. Genom en god kommunikation kunde man 

reducera en del av lidande hos dessa personer.  

En fungerande kommunikation leder till ökad samordning, möjlighet till god information 

och ett gott bemötande samt att personen och anhöriga känner sig delaktig och trygga med 

vården. Eth, et al. (2012) och O´Hagans, et al. (2013) beskriver kommunikation som en 

integrerad del i vården som har stor betydelse i vårdresultatet. Kommunikation och 

relationer påverkar patienternas erfarenhet av vården, förbättra patienternas upplevelse av 

behandlingsregimer samt kliniska resultat, vårdkvalitet och patientsäkerhet ( Eth, et. al. 

2012; O´Hagan, et. al. 2013, 1344).  

I studien framkommer det att patient och anhöriga upplever tystnad från vårdens sida. 

Patientbemötande har stor betydelse för att kunna ge en god omvårdnad och genom 

bemötande kan man öka patientens tillfredsställelse av vården. För att kunna ge optimal 

omvårdnad krävs det att vårdpersonalen har en fördjupad kunskap i vad gott bemötande 

innebär i vårdsammanhang. Korta och ytliga kontakter leder såväl ensamt som 

tillsammans med ett dåligt bemötande, och leder ofta till att patienten inte vill ta upp 

känsliga ämnen (Ekström & Holm 2012, 2). Gott bemötande utgörs av betydande delar 

såsom hjälpsamhet, vänlighet och artighet. Sjuksköterskan behöver vara medveten om sitt 

bemötande och hur det framställs vid bemötande av patienten. Ett gott bemötande hos 

patienten innehåller respekt och kännetecknas av att patienten upplever vården som 

givande (Carlsson & Petterson 2011, 1 – 2). 

Att få en diagnos har stor betydelse för patient och anhöriga. Johansson och Johansson 

(2014, 8) beskriver diagnosens betydelse som så: att få en diagnos är som att få ett namn 

på sitt lidande, och som kan vara kraftfullt och betydande för den unika personen fast det 

inte alltid kanske leder till en konkret behandling. Människans identitet besannas i 

samspelet mellan det privata och det samhälleliga och därför blir vissa individer sina 

diagnoser när diagnosen blir en del utav personens identitet. Genom en diagnos kan 

individen känna tillhörighet och påverka sin egen självbild, genom en insikt av att det finns 

någon annan som är likadan som de själva. Någon med samma diagnos, samma upplevelse 

eller erfarenhet (Johansson & Johansson 2014, 8). 

De fyra grundläggande ansvarsområden för sjuksköterskor att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande, och i vårdens natur ligger respekt för 
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mänskliga rättigheter, rätten till liv och egna val, till värdighet och att bli bemött med 

respekt (Svenska sjuksköterskeföreningen 2017). Alla som jobbar inom hälso- och 

sjukvård har en genuin känsla och tanke att patienten nog är den som är huvudperson i 

mötet med vården, men ändå kan man både från teoridelen och resultatet i studien 

konstatera att personer med en sällsynt sjukdom upplever att de blir reducerad till en 

sjukdom eller ett symptom som inte fungerar som det ska, vilket gör att dessa personer kan 

relatera till Erikssons teori om både sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. För att 

reducera lidandet och få ett lyckat resultat av vården, behöver den unika personen vara i 

fokus, få vara delaktig i vården, ha ett vårdteam med specialister runt sig som hjälper till 

att samordna vården och möjliggör att personerna får en meningsfull vardag. För att detta 

ska vara möjligt och ge ett gott resultat kunde man införa personcentrerad vård som grund 

i vården av dessa personer, som beskrivs i teoridelen som en vård som baserar sig på 

personens livsberättelse och upplevelser och baserar sig på personens egen unika förmåga, 

kunskap, förutsättningar och önskemål. 

I teoridelen framkommer det att det nationella programmet för sällsynta sjukdomar (2019 

– 2023) har tre olika centrala punkter som lyfts fram, delaktighet, ökad kompetens, samt 

effektivare samordning. Utgående från resultatet kan man se att dessa tre centrala punkter 

svarar på de förväntningar som finns på vården och på så sätt kan man dra slutsatsen om 

att det finns en medvetenhet om att dessa förväntningar existerar hos personer som lider 

av en sällsynt sjukdom. 

 

13 Slutsats 

Jag ville genom denna studie lyfta fram en utsatt grupp i samhället, personer som drabbats 

av en sällsynt sjukdom. Genom studien ville jag beskriva hur personcentrerad vård kan 

lindra vårdlidande vid sällsynta sjukdomar. Målsättningen för examensarbetet är att kunna 

förmedla kunskap till vårdpersonal för att personer med en sällsynt sjukdom skall kunna 

få ett optimalt bemötande och god vård. Avsikten är att genom ökad kunskap kunna i den 

mån det är möjligt lindra onödigt lidande hos personer som lider av en sällsynt sjukdom. 

Resultatet visar att en individuell helhetsvård kunde lindra lidande och skapa trygghet hos 

både patient och anhöriga. I studien framkommer ett behov av PCC, en individanpassad 

vård. Kunskapen kan vara av värde för vårdpersonal som träffar på patienter som drabbats 
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av en sällsynt sjukdom för att på ett professionellt kunna möta de känslor och upplevelser 

som kan uppstå i vården av en person som drabbats av en sällsynt sjukdom. Genom studien 

har jag insett hur viktigt det är, att se varje patient som en unik person, med egna 

förutsättningar. Jag har även fått en stor förståelse av vikten att börja använda 

personcentrerad vård i ett större perspektiv inom vården, för att lindra onödigt lidande både 

hos patienter och anhöriga vid sällsynt sjukdom.  

 

14 Avslutning 

Att utföra denna studie har varit väldigt lärorikt och givande men även utmanande. Genom 

att fördjupa mig i tidigare studier har jag fått en djupare kunskap inom området och 

erfarenhet av vad forskning innebär och jag har lärt mig mycket under processen. Den 

kunskap och den förståelse jag tillägnat mig under studiens gång gällande 

föräldrar/patienters upplevelse och förväntningar av vården vid sällsynta sjukdomar, 

kommer jag att ha stor nytta av i mitt arbete som sjukskötare. Jag förstår vikten av att 

arbeta personcentrerat på ett helt annat sätt nu, hur man kunde lindra onödigt lidande 

genom ett fungerande samarbete, där man jobbar utifrån patientens individuella behov, där 

man välkomnar in patienten i vården.  

Som det framkommit i studien är sällsynta sjukdomar just sällsynta och det är svårt att 

hitta relevant forskning så mitt förslag till fortsatt forskning är att man kunde forska och 

fördjupa sig ännu mera i hur man kunde påverka samhället till att använda personcentrerad 

vård som en naturlig del i vården.  

Till sist vill jag tacka mina informanter som ställde upp och delade med sig av deras unika 

historia och gjorde forskningen möjlig att utföra. Jag vill också tacka min handledare som 

funnits som stöd och hjälp genom hela processen. Tack 
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Jag är en sjukskötarstuderade som studerar på Yrkeshögskolan Novia, och håller nu på 

med mitt examensarbete.  

Jag har valt att skriva om att tillämpa personcentrerad vård vid sällsynta sjukdomar, och 

önskar därför ta del av just Er berättelse till min forskning.  

Jag är glad att Ni ställer upp och att jag får ta del av Er berättelse av hur det är att leva med 

en sällsynt sjukdom/ upplevelsen att få ett barn med en sällsynt sjukdom, hur Ni upplever 

vården vid sällsynt sjukdom samt vilka förväntningar som finns på vården, Era tankar och 

känslor kring vården och om Ni känner att ni får skräddarsydd vård.  

Jag önskar få ta del av Er upplevelse via en berättelse som jag analyserar, tolkar och som 

beskrivs genom en resultatredovisning i mitt examensarbete. Ert deltagande är 

konfidentiellt, dvs. det är bara jag och min handledare som tar del av berättelsen och 

berättelsen kommer endast att användas för denna studie och sparas inte någonstans. Ni 

får berätta fritt och jag skriver ner Er berättelse ordagrant.  Ert deltagande är frivilligt och 

ni kan när som helst avbryta Ert deltagande om ni så önskar.  

 Tack för att Ni deltar



 
 

 
 

 

 

Bilaga 2.    Data analys i tabell 

Kategori 

 

När trygghet och 

tillit balanserar på 

en liten vågdö 

Subkategori Citat Berättelse/Liv

sberättelse 

 

 

” Barnmorskan sträckte över ett kort till en kurator och sa att vi kunde ringa dit om vi ville prata med någon. Sen gick 

båda två ut ur rummet” 

Livsberättelse 

”Det har varit en stor trygghet att ha sjukhuset nära och det har varit suveränt med ett litet sjukhus när man har ett 

långtidssjukt barn, det har underlättat för oss. Alla kände en.” 

Berättelse 

Kampen om rätt 

och god vård 

”Ibland fick jag armbåga mig fram för att undersökningarna skulle fortsätta, jag ville ju veta varför mitt barn inte mår 

bra, vad som är fel, få en diagnos, få hjälp så att mitt barn får må bra” 

Berättelse 

” att bli ifrågasatt av vårdpersonal angående mitt barns symtom tärde mycket på mig som förälder” Berättelse 

När tryggheten 

upplevs otrygg 

”Som anhörig är man hela tiden på helspänn vid sjukdom eftersom man vet att hen har en sällsynt sjukdom, vilket gör att 

man vet att hen bär på ansvaret själv för sin sjukdom eftersom okunskapen är stor inom vården, bara en felmedicinering 

kan få katastrofala följder för hen” 

Berättelse 

”Jag känner mig socialt isolerad på grund av min sjukdom, att lära känna nya vänner är svårt när man tillbringar största 

delen av tiden inom hemmets fyra väggar”. 

Berättelse 



 
 

 
 

Behov av 

kommunikation, 

information och 

samordning i 

vårdrelationen 

 ”Att vara förälder till ett svårt sjukt barn, i ett sjukvårdssystem med bristande medicinsk samordning och utan kunskap 

om helhet, tar på krafterna” 

Livsberättelse 

”Man får själv samordna alla sina vårdkontakter” Livsberättelse 

Avsaknad av 

helhetsvård 

” Hjärtspecialisterna kunde enbart se till det som rörde hjärtat, njurläkarna såg till njurarna och  och så vidare, men 

ingen av de dussintal olika specialistenheterna, som snart var inkopplade, var specialister på helheten.” 

Livsberättelse 

” Att sjukvården sedan delar in människan i olika organ med olika specialiteter som inte vill se utanför sitt område, gör 

det hela ännu mera komplicerat. Man får själv samordna och förmedla mellan alla vårdkontakter” 

Livsberättelse 

Brist i 

kommunikation

en 

”Kommunikationen var riktigt dålig, vid varje vårdkontakt med en ny läkare och vårdpersonal var det som att börja om 

från början och berätta hela sjukdomshistorien igen. När olika undersökningar skulle göras borde information om vilken 

sjukdom och i vilket tillstånd vårt barn är ha förmedlats till de som ska undersöka barnet” 

Berättelse 

”Ständiga läkarbesök men inte en ända läkare är påläst om syndromet. Det är faktiskt lite frustrerande att ständigt sitta 

och berätta om det. Vi tycker att läkarna ska veta innan vi kommer dit.” 

Livsberättelse 

Upplevelse av 

jämlik vård 

”Vi upplevde också att det var stor skillnad till och med ”milskillnad” mellan den vård vi fick och den vård en annan 

familj fick som hade ett barn med en lite vanligare sällsynt sjukdom. De hade en trygg punkt i en och samma läkare medan 

vi slussades mellan olika läkare” 

Berättelse 

Efterfrågade 

vårdbehov 

” Det skulle kännas tryggt att ha någon som hjälper till vid olika ansökningar och som utvärderar och tar reda på vilka 

hjälpmedel som finns som skulle underlätta min vardag. Någon som är up to date och vet vad som gäller nu.” 

Berättelse 

” Det vi saknade var att ha en som koordinerar vården, en person som kände till oss och tar hand om alla samtal, en som 

man kan ringa om både gällande hjälpmedel men som också orkar ringa om olika remisser och kolla så att de blir skrivna 

och sända, för när det är många inblandade blir det till inget, och det är ingen utom en själv som förälder som bär 

huvudansvaret” 

Berättelse 

Upplevelse att som 

förälder/patient 

bära 

 ”Jag känner att jag bär själv ansvaret över min vård, att jag själv måste kunna veta och förklara varför jag har vissa 

symtom och vad allt beror på” 

Berättelse 



 
 

 
 

huvudansvaret för 

vården 

”Hur ska jag klara av att förklara för och instruera läkarna så att hen får en god vård?” Livsberättelse 

Att stiga in i en ny 

värld vid 

fastställande av 

diagnos 

 ”helt fantastiskt var att de tog hela världen till hjälp för att få en diagnos åt vårt barn” Berättelse 

”Att leva ett helt liv och känna att något är fel, att man inte är som alla andra, utan att få en diagnos är såklart väldigt 

jobbigt” 

Livsberättelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 3    Översikt över artiklar 

Författare Namn Årta

l 

Metod Resultat 

Abrahamsson E., 

Sääskilahti I 

Sjuksköterskors 

erfarenhet av 

personcentrerad vård. 

2019 En allmän litteraturöversikt 

där åtta artiklar av kvalitativ 

metod och två artiklar av 

kvantitativ metod analyseras 

Sjuksköterskor kunde skapa en vårdrelation genom att göra patienter delaktiga där 

patienters individuella preferenser beaktades. 

Broman E. & Hautala 

E 

Patienters upplevelser av 

personcentrerad vård 

2019 Kvalitativ litteraturstudie det ansågs viktigt av patienterna att bli behandlade och ses som unika personer av 

sjuksköterskor, detta möjliggjorde bildandet av en relation 

Carlsson M. & 

Pettersson S. 

Jag är inte bara patient – 

jag är människa också.! 

2011 Systematisk litteraturstudie 

med kvalitativ analys 

Resultatet visar att upplevelsen av bemötande kan påverkas på många olika sätt. 

När patienterna upplevde att vården var individuellt anpassad till den enskilda 

individen, att sjuksköterskan hade en god kommunikativ förmåga samt att 

patienterna kunde uppleva en relation till sin sjuksköterska bidrog det till att 

patienterna kunde uppleva ett gott bemötande. 

Currie G., Szabo J. 

 

 

"It is like a jungle gym, 

and everything is under 

construction": The 

parent's perspective of 

caring for a child with 

a rare disease 

2019 En tolkningsfenomenologisk 

metod tillämpades i denna 

undersökning. Femton 

föräldrar till barn med 

sällsynta sjukdomar deltog i 

semistrukturerade intervjuer 

Resultetet visade att på grund av sjukdomens sällsynthet och okunkskap om 

sjukdomen, finns det en ökad belastningen på familjen i förhållande till 

”sällsynthet” förutom ”funktionshinder”. 

Currie G., 

Szabo J 

 

It would be much easier 

if we were just quiet and 

disappeared': Parents 

silenced in the 

experience of caring for 

children with rare 

diseases. 

2019 En hermeneutisk 

fenomenologisk metod. 

Femton föräldrar till barn 

med sällsynta 

neuroutvecklingssjukdomar 

deltog i semistrukturerade 

intervjuer 

Föräldrar upplevde tystnad eller att de tystas ner i interaktioner med hälso- och 

sjukvårdssystem och föräldrar gör stora ansträngningar för att bli hörda och få de 

tjänster inom hälso- och socialsystemen som behövs.  



 
 

 
 

Edvardsson D. Innes, 

A. 

Measuring Person-

centered Care: A Critical 

Comparative Review of 

Published Tools 

2010 Litteraturstudie Tolv verktyg som var berättigade till granskning identifierades. Åtta verktyg har 

tagits fram för utvärdering av långtidsvård, tre för sjukhusvård 

Edvardsson, D., 

Sjögren, K., Lood, Q., 

Bergland, Å., 

Kirkevold, M., & 

Sandman, P.-O. 

 

A person-centred and 

thriving-promoting 

intervention in nursing 

homes: study protocol 

for the U-Age nursing 

home multi-centre, non-

equivalent controlled 

group beforeafter trial 

2017 Kvalitativa 

forskningsintervjuer 

 

 

Studien förväntas ge belägg som kan ligga till grund för ytterligare forskning, 

policy och praxis utveckling av om och hur personcentrerad vård kan förbättra 

välbefinnandet. 

Ekström K. Holm M. 

 

 

Ett bra bemötande för 

upplevelsen av vården. 

 

2012 En litteraturstudie 

genomfördes där nio artiklar 

sammanställdes. Av dessa 

var sex kvantitativa och tre 

kvalitativa 

I resultatet kunde tre teman urskiljas, vilka karaktäriserar det goda bemötandet.  

Entwistle V, Ian S. 

Watt 

Treating Patients as 

Persons: A 

CapabilitiesApp roach to 

Support Delivery of 

Personcentered Care 

2013 capabilities approach 

 

 

Modellen av PCC kan bidra till att skapa bättre mätningar ochinterventioner. 

 

Finester Josef 

 

Congential myastenic 

syndrome 

2019 Systematisk litteraturstudie CMS-system är en alltmer erkänd grupp genetiskt överförda defekter, som 

vanligtvis svarar positivt till läkemedel som förbättrar den neuromuskulära 

överföringen.  

Huyard C. 

 

What if anything, is 

specific about having 

rare disorders? 

Patients´judgements on 

being ill and being rare 

2009 semistrukturerade intervjuer 

med 29 patienter och 15 

föräldrar till personer som 

lider av en sällsynt sjukdom 

Patienternas erfarenhet skulle förbättras avsevärt om vårdpersonalen kunde 

uppfylla förväntningarna speciellt när det gäller information. 



 
 

 
 

Olga Husson, Eugenie 

Younger, Alison 

Dunlop, Lucy Dean, 

Dirk C. Strauss, 

Charlotte Benson, 

Andy J. Hayes, Aisha 

Miah, Winan van 

Houdt, Shane Zaidi, 

Myles Smith,   John 

Williams  Robin L. 

Jones,Winette T. A. 

van der Graaf  

Desmoid fibromatosis 

through the patients' 

eyes: time to change the 

focus and organisation 

of care? 

 

 

2018 Intervjustudie Diagnostisk fördröjning berodde på bristande förståelse mellan patienter och 

vårdpersonal. Vissa patienter fick en initial diagnos av cancer, vilket orsakar 

betydande lidande. Behandlingsbesluten var utmanande och patienterna upplevde 

osäkerhet bland vårdpersonal om optimala behandlingar. 

 

Magnusson A. 

 

Personcentrerad vård på 

mediernas dagordning – 

ökad medvetenhet hos 

medborgarna? 

2018 För att få material till 

studien har sökningar gjorts i 

mediearkivet 

Olika begrepp som handlar om att se den enskilde som en individ eller en person 

med möjlighet att vara delaktig och påverka sin situation som patient eller brukare 

har ökat i medieflödet såväl i tryckt press som på webben 

Moore L. Britten N. 

Lydahl D. Naldemirci 

Ö.Elam  M. Wolf A. 

 

Barriers and facilitators 

to the implementation of 

person‐centred care in 

different healthcare 

contexts 

2017 Kvalitativ studie PCC har potential att omvandla patientvård och klinisk praktik. För att PCC-

strategin ska bli framgångsrik måste det dock ske en förändring av tänkesättet för 

att ge utrymme, tid och möjlighet att fokusera på det narrativa och partnerskapet 

 

O’Hagan, s., Manias, 

E., Elder, C., Pill, J., 

Woodward-Kron, R., 

McNamara, T., Webb, 

G. & McColl G 

What counts as effective 

communication in 

nursing? Evidence from 

nurse educators’ and 

clinicians’ feedback on 

nurse interactions with 

simulated patient. 

2014 Fokusgrupper och 

individuella intervjuer 

 

 

I denna studie har man undersökt kommunikationsaspekter mellan sjukskötare 

och patienter 

 

Powell R.  Doty A. 

Casten R Rovner B. 

Rsing K 

A qualitative analysis of 
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