
 

 

Patient- och medborgarmedverkan: vilka är effekterna? 
En studie av patient- och närståenderåden 
 
Medborgare, patienter och närstående deltar i dag i en rad olika aktiviteter som avser att öka 
inflytandet över beslutsfattandet i hälso- och sjukvården samt möjligheterna att bidra till 
utvecklingen av olika verksamhetsområden och vårdinsatser. Har sådant 
deltagande/medverkan några effekter och i så fall vilka? Detta är den centrala frågan i ett 
forskningsprojekt som drivs vid Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och 
vårdvetenskap. Forskningsprojektet är finansierat av Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv 
och välfärd. 
 
I forskningsprojektet kommer bland annat RCCs patient- och närståenderåd att studeras. I 
fokus står dels hur diskussion och beslutsfattande går till inom ramen för patient- och 
närståenderåden, dels vad rådens aktiviteter resulterar i (dvs. vilka effekterna blir). Effekter 
kan innebära alltifrån påverkan på politiska beslut eller vårdprocesser till ökad kunskap kring 
hälso- och sjukvårdens funktionssätt bland de som deltar. Ytterst avser forskningsprojektet 
bidra med kunskap som kan användas för att utveckla och förbättra patient- och 
medborgarmedverkan i regionerna. Idag saknas väsentligen kunskap kring kollektiva 
inflytandekanaler såsom patient- och närståenderåden.  
 
I studien av patient- och närståenderåden planeras data att inhämtas på två olika sätt, genom 
individuella intervjuer med deltagare samt genom observationer vid rådets möten (förväntas 
ske vid två tillfällen). Vid intervjuerna ställs exempelvis frågor kring deltagarnas roll, hur de ser 
på syftet med patient- och närståenderåden, dagordningen, maktförhållanden, inflytande och 
egen röst, personlig påverkan samt förbättringsområden. Vid observationerna studeras 
exempelvis rollfördelning, stämning, yttranden, dagordning och beslutsprocesser. Dessa två 
sätt att inhämta kunskap om patient- och närståenderåden kompletterar varandra. 
 
Datainsamlingen avser inga känsliga personuppgifter. Studien har etikprövats och 
Etikprövningsmyndigheten hade inte några etiska invändningar mot forskningsprojektet 
(2019-04650). Deltagarna i studierna kommer att tillfrågas på sedvanligt sätt och få både 
skriftlig och muntlig information om studiens syfte och genomförande. Studien är naturligtvis 
frivillig. Insamlat datamaterial kommer att förvaras så att ingen obehörig kan ta del av den (i 
ett system som är godkänt för förvaring av forskningsmaterial på Uppsala universitet). När 
studiens resultat redovisas kommer ingen enskild individ att kunna identifieras. 
 
Forskargruppen som genomför studien är baserad vid Institutionen för folkhälso- och 
vårdvetenskap, Uppsala universitet. Uppsala universitet är forskningshuvudman och projektet 
leds av docent Mio Fredriksson (Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap). Övriga medverkande 
är fil.dr Linda Moberg (Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap), fil.dr Filipa Sampaio (Inst. för 
folkhälso- och vårdvetenskap), och forskningsassistent/pol. mag. Anton Modig (Inst. för 
folkhälso- och vårdvetenskap). 

 


