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Sammanfattning  
Vårdkvalité kan beskrivas på olika sätt och ses utifrån olika perspektiv. För att driva 
vården framåt behövs patientens perspektiv. Hälso- och sjukvårdslagen beskriver att god 
vård ska bedrivas utifrån patienten, tillsammans med patienten. Studier på patientens 
upplevelse  av  vårdkvalité  relaterat  till  sjuksköterskan  är  få,  därför  är  syftet  med 
litteraturstudien  att  framhäva  patientens  upplevelse  av  vårdkvalité,  i  relation  till 
sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 18 artiklar har analyserats, fem exkluderades. Sex 
kvantitativa och sju kvalitativa  studier  inkluderades  i  resultatet.  Utifrån analysen  av 
artiklarna  skapades  tre  huvudteman:  Patienten  och  sjuksköterskan,  Patienten  i  
vårdandets centrum  och Sjuksköterskan som vårdare.  Ur dessa teman utformades sex 
underteman. Resultatet visar att sjuksköterskans roll är lika komplex som den är viktig 
för patientens upplevelse av vårdkvalité. För att patienten ska uppleva vårdkvalité måste 
patientens förväntningar och behov belysas. Det görs genom en god kommunikation 
mellan  sjuksköterska  och  patient.  Sjuksköterskans  sociala  egenskaper,  kunskap  och 
kompetens  är  viktig  för  patientens  upplevelse  av  vårdkvalité.  Utifrån  resultatet 
diskuteras  tre  huvudfynd:  patientens  behov,  patientens  förväntningar  och 
kommunikationen mellan sjuksköterska och patient.  Vidare diskuteras sjuksköterskan i 
relation till  patientens upplevelse av vårdkvalité och hur vården kan utvecklas på ett 
hållbart sätt. En av slutsatserna författarna av litteraturstudien kunde konstatera var att 
patientens subjektiva förväntningar på sjuksköterskan påverkar patientens upplevelse av 
vårdkvalité. 

Nyckelord: vårdkvalité, patientperspektiv, sjuksköterska, kommunikation, förväntningar,  
behov, kompetens, patientcentrerad
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“Det är viktigare att veta vilken slags person som har en viss sjukdom än att veta vilken 
sjukdom en person har.” 

Hippokrates



INLEDNING

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskriver att vården i Sverige ska bedrivas 
med god kvalité för att förebygga ohälsa, samt  hur viktig det är att förena ett patient- 
och sjuksköterskeperspektiv för att uppnå god vård. Målet för hälso- och sjukvården i 
Sverige  är  att  vårda  utifrån  människors  lika  värde  och  individens  värdighet.  Även 
Patientlagen  (SFS  2014:821)  beskriver  hur  alla  människor  ska  vårdas  med  respekt, 
värdighet  och utifrån allas lika värde.  Lagens viktigaste  mål  är att  stärka patientens 
ställning  och  göra  patienter  mer  delaktiga  i  sin  vård.  En  viktig  del  i  lagen  är 
vårdpersonalens ökade skyldighet i att informera patienten om dennes valmöjligheter, 
förväntningar  och  risker  som  finns  för  vård  och  behandling.  Vidare  lyfter  lagen 
patientens rätt till en vård av god kvalité baserad på beprövad erfarenhet och vetenskap. 
Sjuksköterskeföreningens “Värdegrund för omvårdnad” (SSF 2016) beskriver att  den 
som  är  i  behov  av  vård  ska  respekteras  och  mötas  med  öppenhet  för  dennes 
självbestämmande och integritet. Det är även av stor vikt att patienten får möjlighet att 
känna mening, hopp, tillit och ett lindrat lidande trots ohälsa. Grunden i omvårdnaden är 
att  den  är  personcentrerad  och  att  personen  ses  som  unik  och  bemöts  efter  sina 
förutsättningar. 

Patientens  hälsa  kan  påverkas  och  vara  beroende  av  sjuksköterskans  teoretiska 
kunnande, praktiska färdigheter och förmåga till samarbete med patienten. Litteraturen 
visar att vårdkvalité är ett mångdimensionellt begrepp. Det kan vara svårt att förklara 
vårdkvalité  som ett  generellt  begrepp  eftersom det  är  en  subjektiv  upplevelse.  Det 
betyder  att  sjuksköterskans  förmåga  till  en  väl  utförd  arbetsuppgift  inte  behöver 
garantera  upplevd  god  vårdkvalité  för  patienten.  Att  utgå  från  patientperspektivet 
kändes självklart för oss. Det är patienten vi vårdar och därför känns det viktigt att ta del 
av patientens upplevelse för att som sjuksköterska kunna vårda på ett professionellt sätt. 
Vi  vill  därför  framhäva  patientens  upplevelse  av  vårdkvalité  i  relation  till 
sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 
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BAKGRUND

Vad är vårdkvalité och hur kan det mätas?

Nationalencyklopedin (2016) definierar vårdkvalité som  “Graden av måluppfyllelse i 
vårdarbetet. Målet är bland annat att tillfredsställa i första hand patientens förväntningar 
och önskemål samt så långt det praktiskt är möjligt inte bara lindra symtom och bota 
sjukdom utan också ge god kroppslig och själslig omvårdnad.” Det är med fokus på 
denna  definition  som litteraturstudien  utförs.  Flera  aspekter  bör  tas  i  beaktning  när 
vårdkvalité undersöks. Wilde, Starrin, Larsson och Larssons (1993) intervjustudie på en 
infektionsavdelning  syftade  till  att  få  en  teoretisk  förståelse  av  vårdkvalité  från  ett 
patientperspektiv. Utifrån intervjuerna kunde tydliga mönster urskiljas vilket resulterade 
i att patienternas uppfattning av vårdkvalité kunde ses utifrån fyra (4) dimensioner som 
tillsammans utformade en helhet av vårdkvalité. 

Figur 1. Modell av vårdkvalité ur patientens perspektiv. Återskapad från Wilde et al. 
(1993). 

Dimensionerna ovan kan beskrivas på följande sätt:

1. Personalens medicintekniska kompetens med inriktning mot exempelvis behandling, 
omvårdnad och diagnostik.

2. Vårdmiljöns  fysisk-tekniska  förutsättningar,  exempelvis  att  den  utrustning  som 
behövs finns tillgänglig.

3. Personalens  identitetsorienterade  förhållningssätt,  exempelvis  att  patienten  möts 
med respekt och blir tagen på allvar.  

4. Vårdmiljöns sociokulturella atmosfär,  exempelvis att  patientens behov styr  vården 
och inte att vården styrs av personalens rutiner.

Enligt  Wilde  et  al.  (1993)  kunde  dimensionerna  tydliggöras  genom  att  två  (2) 
huvudkategorier ställdes mot varandra. Huvudkategorierna skapade därmed ett ramverk 
för  patientens  upplevelse  av  vårdkvalité.  Den  ena  huvudkategorin  var 
Vårdorganisationens  resursstruktur  som  både  utgjorde  personliga  egenskaper  hos 
vårdpersonalen, men också fysiska och administrativa kvalitéer relaterade till vårdmiljö, 
organisatoriska regler och teknisk utrustning. Den andra huvudkategorin var Patientens  
preferenser  som innefattade  patientens  upplevelse  av  den  faktiska  vården  samt  hur 
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viktig en aspekt av vården var för den enskilda patienten.  Litteraturstudien fokuserar 
främst på dimension ett (1), tre (3) och fyra (4) då dessa dimensioner är de som mest  
framhäver sjuksköterskan i relation till patienten. 
 

Ur dessa fyra dimensioner  arbetade Wilde et  al.  (1993) fram en metod för att  mäta 
vårdkvalité ur patientens perspektiv, QPP-frågeformulär (Quality of care from a Patient 
Perspective).  QPP-frågeformuläret  är  vanligt  förekommande  i  forskning  och 
utvecklades av Wilde et al. genom modellen för vårdkvalité presenterad i figur 1. Enligt 
Larsson,  Wilde-Larsson  och  Munck  (1998)  var  QPP-formuläret  uppbyggt  så  att 
patienten graderar upplevelsen av specifikt utvalda delar av vården så som de är (t ex 
“Känner du att du blivit behandlad med respekt av sjuksköterskorna?”) mellan 1–4 (1= 
stämmer inte alls, 4= stämmer precis). Sedan graderade de upplevelsen av de utvalda 
delarna utefter hur viktigt de ansåg den specifika delen av vården var (t ex “Hur viktigt 
är det för dig att bli behandlad med respekt av sjuksköterskorna?”), mellan 1–4 (1=av 
ingen betydelse, 4=av allra högsta betydelse). 

Grimby (1993, ss. 11–14) beskrev kvalité som ett mångdimensionellt begrepp med flera 
definitioner och påpekade vikten av att tydliggöra vad som avses med begreppet när det 
används.  Kvalité  kunde  definieras  som den  förväntade  upplevelsen  i  en  situation  i 
relation till  hur personen upplevde kvalitén av situationen. Kvalité förknippades ofta 
med känslan  av  behovsuppfyllelse  och kunde  betyda  olika  saker  för  olika  personer 
beroende på betraktarens perspektiv.  Patientens förväntan- och upplevelse av vården 
kunde enligt Grimby påverkas av hur vården förmedlades till patienten samt samspelet 
mellan  patient  och  vårdpersonal.  Grimby  menade  att  vissa  faktorer  kunde  påverka 
patientens  upplevelse  och  uppfattning  av  vårdkvalité,  exempelvis:  Personalen  (t  ex 
kunnig,  välutbildad  personal),  Trygghet  (t  ex  bemötande,  kunskap om hur  patienten 
egentligen  har  det) och  Delaktighet  (t  ex  låta  patienten  delta  i  sin  vård,  respektera 
patientens kunskap om sin egen sjukdom).

Vårdkvalité och vårdvetenskapen

Intervjustudien  av  Staniszewska  och  Ahmed  (1999)  utfördes  i  syfte  att  undersöka 
patienters  förväntningar  på  vården.  Staniszewska  och  Ahmed  beskrev  patienters 
upplevelse  av  vårdkvalité  som  beroende  av  ett  flertal  aspekter  där  sjuksköterskan 
utgjorde en stor del av den totala upplevelsen. Om sjuksköterskan brast i omvårdnaden 
kring patienten var det stor risk att patientens totala upplevelse av vårdkvalité sänktes. 
Dahlberg  och  Segesten  (2010,  ss.  47,  101–102,  109–111)  beskriver  att  målet  med 
vårdandet är patientens upplevda hälsa. Hälsa är inte enbart en frisk kropp utan också en 
känsla  av  välbefinnande,  mening  och  sammanhang.  Vidare  beskriver  Dahlberg  och 
Segesten (2010, ss. 103-104) patientperspektivet genom att lyfta patienten som kärnan i 
vårdandet.  Patienten ska ses som expert  på sig själv,  medan sjuksköterskan har den 
professionella kunskapen. 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (SSF 2014) belyser 
sjuksköterskans  personliga  ansvar  för  att  fortsätta  lära  och  utvecklas  genom  livet. 
Sjuksköterskan visar för patienten att  det ansvaret fullföljs  genom sitt  sätt  att  utföra 
vårdarbetet.  Dahlberg  (2002)  menar  att  det  är  viktigt  att  reflektera  över  att 
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sjuksköterskan har en maktposition baserad på sin professionella kunskap. Det innebär 
att vårdrelationen kan ses som asymmetrisk. Om patienten inte upplever sig hörd och 
sedd kan det leda det till att patienten inte deltar aktivt i sin vård. I en vårdande relation 
menar Wiklund (2003, ss. 155–157) att  det finns utrymme för patienten att  uttrycka 
behov, begär och problem, vilket kan ge patienten möjlighet till personlig utveckling 
och upplevd hälsa. Vidare menar Wiklund att den vårdande relationen genomsyras av 
tillit  och respekt,  sjuksköterska och patient emellan.  Sjuksköterskans fulla fokus bör 
vara  att  se  till  patientens  bästa  och  dennes  förmågor.  Genom att  se  till  patientens 
förmågor kan sjuksköterskan utveckla möjligheter för patienten. En god vårdrelation 
bidrar till en vårdande vård genom att undvika ett uppgiftsorienterat vårdande.

Dahlberg  och Segesten  (2010,  ss.  192,  195)  belyser  vikten  av  att  både  patient  och 
sjuksköterska är delaktig i den vårdande relationen. Den vårdande relationen syftar till 
att skapa vårdande möten mellan patient och sjuksköterska. Det vårdande mötet sker 
genom  att  patientens  hälsoprocesser  stödjs.  Sjuksköterskan  har  ansvaret  gentemot 
patienten att bjuda in till ett vårdande möte. Tilliten mellan sjuksköterska och patient i 
det vårdande mötet är av stor vikt. Inte minst för att patienten ska känna sig bekväm 
med att dela med sig av sina behov och önskningar. 

Vouri  (1988)  menade  att  de  patienter  som var  nöjda  med  vården  också  följer  den 
behandling och de råd som ges i större utsträckning. Ingen annan än patienten själv kan 
berätta  för  sjuksköterskan  vad  som är  viktigt.  Därför  kan  patientens  upplevelse  av 
vårdandet ses som den bästa indikatorn för vad som utgör god vårdkvalité.

Begrepp och definitioner

Genomgående  i  litteraturstudien  används  begreppet  kommunikation.  Enligt  Bergh 
(2013, ss. 9–11) kan kommunikation användas som samlingsbegrepp för information 
och  undervisning.  I  litteraturstudien  förekommer  även  begreppen  kompetens och 
medicinteknisk utrustning.  Kompetens  kan  beskrivas  som  ”Individens  förmåga  att 
använda sina samlade kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål” (Kvalitet och 
kompetens  2014).  Lagen  om  medicintekniska  produkter  (SFS  1993:584)  definierar 
begreppet medicinteknisk utrustning som ”…en produkt som enligt tillverkarens uppgift 
ska  användas,  separat  eller  i  kombination med annat,  för  att  hos  människor  påvisa, 
förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom…” 

Det är utifrån definitionerna ovan som författarna av litteraturstudien valt att använda 
begreppen genom hela litteraturstudien.   

PROBLEMFORMULERING

Vikten av att belysa och beskriva patientens upplevelse av vårdkvalité finns presenterad 
i  litteraturen,  så även komplexiteten i  begreppet  vårdkvalité.  Det  finns ett  behov av 
ytterligare forskning inom vårdkvalité ur ett patientperspektiv. Patientens upplevelse av 
vårdkvalité  i  relation  till  sjuksköterskan  omvårdnadsarbete  är  viktigt  för  såväl 
legitimerade sjuksköterskor som för dem under utbildning. Genom att belysa patientens 
upplevelse av vad som utgör god vårdkvalité, kan vårdpersonal tillsammans förbättra 
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vården  som  helhet.  Författarna  av  litteraturstudien  vill  därför  lyfta  fram  patientens 
upplevelse av vårdkvalité i relation till sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 

SYFTE

Syftet  med  litteraturstudien  är  att  framhäva  patientens  upplevelse  av  vårdkvalité  i 
relation till sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 

METOD

Författarna  har  genomfört  en  litteraturstudie  som metod enligt  Axelssons  (2012,  ss. 
203–204) beskrivning. Val av metod grundas i författarnas vilja att sammanställa delar 
av befintlig forskning passande litteraturstudiens syfte för att i resultatet utforma en ny 
helhet.  I  litteraturen  återkommer  behovet  av  ytterligare  forskning  kring  patientens 
upplevelse av vårdkvalité. Det behovet gjorde författarna av litteraturstudien nyfikna på 
forskningen inom ämnet, därför valdes litteraturstudie som metod. 

Datainsamling

Efter att författarna av litteraturstudien valt problemområde startades sökningen efter 
lämpliga  artiklar  med  en  pilotsökning.  Enligt  Axelsson  (2012,  ss.  208–209)  hjälper 
pilotsökningen till att precisera sökningen samt identifiera om det finns vetenskapliga 
artiklar inom området. Sökningarna utfördes i databaserna Cinahl och Medline eftersom 
de är inriktade mot omvårdnad och hälso- och sjukvård.  Efter upprepade sökningar 
identifierades relevanta sökord som användes för att utföra den slutgiltiga sökningen. 
För att  utveckla relevanta sökord användes Cinahl Headings och Svensk MeSH. De 
sökord  som användes  var  följande:  quality  of  care,  patient*  perspective,  quality  of  
nursing care, quality of health care, patient* experience i olika kombinationer samt med 
ytterligare avgränsningar (se bilaga 1). Inklusionskriterier var: studier utförda på vuxna, 
peer-reviewed  och  skrivna  på  engelska.  Exklusionskriterier  var:  studier  gjorda  på 
vårdkvalité  ur  annat  perspektiv  än  patientens.  Författarna  har  medvetet  valt  att  inte 
begränsa årtalen för artiklarnas publikation då materialet ansågs något begränsat. För att 
lokalisera  artiklar  motsvarande  syftet  lästes  flertalet  abstracts.  Efter  upprepade 
sökningar valdes 12 artiklar ut för närmare granskning. Relevanta resultat  i  Medline 
motsvarade de artiklar funna i Cinahl, därav inkluderades endast artiklar från Cinahl. 
Ytterligare sex (6) artiklar  påträffades genom referenslistor och söktes  upp manuellt 
genom databasen Summon via Högskolan i Borås biblioteks hemsida. Sökhistoriken för 
de artiklar som presenteras i resultatet beskrivs i bilaga 1. 

Granskning av valda artiklar

Granskningen påbörjades genom att de 12 artiklar som inkluderats efter sökning i 
Cinahl lästes igenom och relevansen för litteraturstudiens syfte undersöktes. Efter att ha 
funnit ytterligare sex (6) artiklar via referenslistor granskades även dessa. Fem (5) 
artiklar exkluderades då författarna ansåg att innehållet inte motsvarade 
litteraturstudiens syfte. Artiklarnas kvalité har granskats med inspiration från Friberg 
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(2012, ss. 138–139). Friberg ger förslag på hur kvalitativa och kvantitativa artiklar kan 
granskas för att avgöra om de ska inkluderas i studien. Utefter ett antal frågor, 
rekommenderade av Friberg (2012, ss. 138–139), ansåg författarna av litteraturstudien 
att samtliga artiklar inkluderade i resultatet vara av god kvalité. 

Dataanalys

Resultatet inkluderar totalt 13 artiklar, sju (7) kvalitativa och sex (6) kvantitativa, alla 
etiskt godkända. Dataanalysen påbörjades genom att artiklarna lästes igenom ett flertal 
gånger. För att underlätta dataanalysen användes markeringspennor i varje artikel för att 
markera de delar av innehållet som ansågs vara av relevans för litteraturstudiens syfte. 
Författarna av litteraturstudien klargjorde för varandra vilka färger som användes till 
vilken del av studien och analyserade sedan hälften av artiklarna var.  Ett medvetet val  
var  att  utelämna  de  delar  av  artiklarna  som  inte  direkt  handlade  om  patientens 
upplevelse av vårdkvalité i relation till sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Efter analys 
fördes  en  dialog  mellan  författarna  av  litteraturstudien  där  artiklarna  diskuterades. 
Flertalet  teman  återkom  i  de  valda  artiklarna  vilket  användes  till  att  utforma 
litteraturstudiens resultat.  Axelsson (2012, s.  212) menar att  huvud- och underteman 
bidrar till en tydlig struktur och gör resultatet mer begripligt. 

En  sammanställning  av  de  artiklar  som  analyserats  redovisas  enligt  “Riktlinjer  för 
examensarbete på kandidatnivå” (2016, s. 13) i bilaga 2. Bilagan ger en översikt av 
artiklar som inkluderats och dess syfte. Översikten tydliggjorde även vad som skiljde 
artiklarna åt och vad som överensstämde samt att artiklarnas resultat var av relevans för 
litteraturstudien. Artiklarna är baserade på studier utförda i Sverige, England, Island, 
Tjeckien, Ungern, Grekland, Cypern, Finland och USA.
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RESULTAT

Att sjuksköterskan tar del av patientens förväntningar på vården är viktigt för patientens 
upplevelse av vårdkvalité. Såväl sjuksköterskans sociala egenskaper som kompetens 
påverkar patientens upplevelse av den vård som ges. Genom god kommunikation 
mellan sjuksköterska och patient kan patientens behov synliggöras och bidra till att 
patienten kan vara delaktig i sin vård. 

Huvudtema Huvudtema Huvudtema
Patienten och sjuksköterskan Patienten i vårdandets 

centrum
Sjuksköterskan som vårdare

Undertema Undertema Undertema
Patientens förväntningar på 

sjuksköterskan
Patientens behov och 

delaktighet
Patientens upplevelse av 

sjuksköterskans kunskap och 
kompetens

Patientens upplevelse av 
sjuksköterskan

Kommunikation mellan 
sjuksköterska och patient

Patientens upplevelse av 
sjuksköterskans 

medicintekniska kompetens

Patienten och sjuksköterskan

Patientens  förväntningar  på-  och  upplevelser  av  sjuksköterskan  är  en  viktig  del  i 
patientens upplevelse av vårdkvalité. Ovanstående huvudtema kommer att beröra det 
ytterligare  genom  två  underteman:  Patientens  förväntningar  på  sjuksköterskan  och 
Patientens upplevelse av sjuksköterskan.

Patientens förväntningar på sjuksköterskan

Thorsteinssons  (2002)  kvalitativa  studie  på  patienter  med  olika  typer  av  kronisk 
sjukdom visade att de förväntningar patienten hade på sjuksköterskan var viktiga för 
resultatet  av  vårdandet.  Förväntningarna  på  sjuksköterskan  var  även  viktiga  för 
huruvida  patienten  upplevde sig bli  tillfredsställd  eller  missnöjd  med den vård  som 
gavs. Larrabee och Bolden (2001) menade att  upplevelsen av vårdkvalité baseras på 
patientens  egna förväntningar  av  en  perfekt  vård  och hur  de  upplevde den faktiska 
vården. Patienten förväntade sig att sjuksköterskan hade en central roll i vårdandet, var 
tillgänglig,  kunde  kommunicera  tillfredsställande  och  rådfråga  patienten.  Patientens 
förväntningar  berörde inte endast sjuksköterskans kunskap och kompetens utan även 
sociala egenskaper såsom empati,  vänlighet och sjuksköterskans rådgivande förmåga 
(Kvåle & Bondevik 2010; Larrabee & Bolden 2001). Det stämmer väl överens med 
Calmans (2006) intervjustudie som visade att  patienter ofta bedömde sjuksköterskan 
utifrån  två  olika  färdigheter:  sjuksköterskans  sociala  färdighet  och  sjuksköterskans 
medicintekniska färdigheter.

Patientens upplevelse av sjuksköterskan

Törnvall och Wilhelmsson (2010) utförde en studie med hjälp av QPP-frågeformuläret 
på  113 patienter  som behandlades  för  bensår.  Studien  visade  att  patienter  ansåg att 
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sjuksköterskans  sociala  egenskaper  var  viktiga  och  att  de  ofta  frågade  efter  den 
sjuksköterska  som uppfattades  vara  godhjärtad  och  ha  humor.  Berg,  Spaeth,  Sook, 
Burdsal  och  Lippoldts  (2012)  tvärsnittsstudie  på  patienter  som  utsatts  för  trauman 
visade att patienter som upplevde sjuksköterskan känslig, trevlig och sympatiskt även 
uppfattade  sjuksköterskan som bildad,  kompetent  och  erfaren.  Till  skillnad  från  när 
patienten  upplevde  sjuksköterskan  otrevlig,  vilket  kunde leda  till  att  sjuksköterskan 
upplevdes  mindre  kompetent  och  erfaren.  Vidare  beskrev  Berg  et  al.  vikten  av  att 
sjuksköterskan  värnade  om  relationen  till  patienten  eftersom  det  kunde  förbättra 
patientens upplevelse av såväl sjuksköterskans sociala egenskaper som kompetens. 

Izumi,  Baggs  och  Knafls  (2010)  studie  på  svårt  sjuka  patienters  upplevelse  av 
omvårdnad av kvalité visade att om patienten uppfattade sjuksköterskan som positiv (t 
ex  säker,  vänlig  och  respektfull)  upplevde  patienten  ofta  vården  som  bra  och 
kvalificerad.  Om sjuksköterskan  däremot  uppfattades  som kall  eller  elak  upplevdes 
vården  sämre.  Intervjuerna  utförda  av  Izumi  et  al.  visade  att  62,5  %  (n=10)  av 
deltagande patienter ansåg att de sjuksköterskor som utförde vård av kvalité var de som 
upplevdes  tycka  om  sitt  arbete  och  gjorde  det  lilla  extra  för  patienterna.  Det 
överensstämmer med Thorsteinsson (2002) som menade att de patienter som upplevde 
att sjuksköterskan gjorde sitt yttersta och vårdade utifrån patientens behov generellt var 
mer nöjda med kvalitén på vården.

Patienten i vårdandets centrum

Ytterligare  en  aspekt,  central  för  upplevd  god  vårdkvalité,  är  att  vården  utgår  från 
patienten och patientens behov. Huvudtemat kommer att beröra följande underteman: 
Patientens  behov  och  delaktighet  samt  Kommunikation  mellan  sjuksköterska  och  
patient.

Patientens behov och delaktighet

Abrahamsen  Grøndahl,  Karlsson,  Hall-Lord,  Appelgren  och  Wilde-Larsson  (2011) 
använde QPP-frågeformulär som mätinstrument i deras studie för att mäta patientens 
upplevelse av vårdkvalité. 468 patienter deltog i studien som visade att de patienter som 
skattade  välbefinnande  lågt  även  skattade  vårdkvalitén  låg  i  alla  fyra  dimensioner 
(dimensionerna finns förklarade i figur 1.). Abrahamsen Grøndahl et al. menade därför 
att  uppfyllandet  av patientens behov av välbefinnande var  viktigt  för att  möjliggöra 
patientens  upplevelse  av  god  vårdkvalité.  Även  Törnwall  och  Wilhelmssons  studie 
(2010) visade  att  de sjuksköterskor  som gjorde “det  lilla  extra”  fick  patienterna  att 
känna sig både sedda och hörda. De menade att om sjuksköterskan uppmärksammade 
detaljer  som  patienten  ansåg  viktiga,  kunde  det  i  slutändan  göra  stor  skillnad  för 
patientens upplevelse av vårdandet. Izumi et al. (2010) menade att vårdkvalité innebar 
att  patienterna  blev  behandlade  på  ett  sätt  som  visade  att  sjuksköterskan 
uppmärksammade patienternas behov av att bli sedda. Hälften (n=8) av patienterna i 
deras studie menade att sjuksköterskor som spenderade lite extra tid tillsammans med 
dem höjde patienternas upplevelse av vårdkvalité.

Med  hjälp  av  QPP-frågeformuläret  utfördes  en  studie  av  Persson,  Gustavsson, 
Hellström,  Lappas  och  Hultén  (2005)  på  patienter  med  stomi.  Studien  visade  att 
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patientens  delaktighet  i  beslutsprocessen  gällande  deras  vård  var  viktig,  men  att 
tillfällen för deltagande inte erbjöds tillräckligt ofta.  Eftersom patientens roll  är mer 
aktiv nu än den varit förr menar Persson et al. att det är viktigt att vården bedrivs i  
samarbete med patienten. Det samarbetet har sjuksköterskan möjlighet till  genom att 
möta patientens individuella behov och önskningar. Även Schröder, Ahlström och Wilde 
Larssons (2006) intervjustudie framhävde vikten av ett samarbete mellan patienten och 
sjuksköterskan i  planeringen av vården.  Där  samarbetet  försäkrade att  patienten och 
sjuksköterskan arbetade mot samma mål i vårdandet.

Izumi et al. (2010) menade att patienter ansåg att sjuksköterskor som bidrog till god 
vårdkvalité var de sjuksköterskor som ständigt drevs av att lära sig och bli bättre inom 
sitt yrke. Patienter i studien uppskattade när sjuksköterskan tog hjälp av dem för att lära 
sig och på så sätt  kunde utföra ett bättre vårdarbete.  Å ena sidan beskrev ett  flertal  
patienter i studien ett ökat behov av omtanke i från sjuksköterskan och sjuksköterskans 
förmåga till att vårda utan att rådgöra patienten när denne kände sig sårbar. Å andra 
sidan värdesatte andra patienter sjuksköterskans förmåga att se till deras autonomi och 
individualitet när de kände sig stabila. Båda scenarier uppskattades och upplevdes som 
god vårdkvalité.

Kommunikation mellan sjuksköterska och patient

Sjuksköterskor uppfattades generellt som den grupp inom sjukvården som i första hand 
skulle informera patienten, redogöra för vad som hade sagts och göra informationen 
begriplig för patienten. Även om det också fanns de patienter som inte var intresserade 
av att veta vad som skulle hända eller vad sjuksköterskan gjorde (Suhonen, Papastavrou, 
Efstathiou,  Tsangari,  Jarosova,  Leino-Kilpi,  Patiraki,  Karlou,  Balogh  och  Merkouris 
2012;  Törnwall  & Wilhelmsson  2010).  Izumi  et  al.  (2010)  menade  att  även  om få 
patienter i deras studie använde sig av termer som patientundervisning i bedömningen 
av vårdkvalité, ansågs det viktigt att sjuksköterskan kunde svara på patientens frågor 
samt informera om behandlingar  och mediciner.  Chappel,  Ziebland och McPhersons 
(2006) intervjustudie  visade  att  många patienter  glömde att  ställa  viktiga  frågor  till 
läkaren och hade därför behovet av att, i efterhand, ställa frågor till sjuksköterskan som 
förväntades  klargöra  det  läkaren  sagt.  Det  kunde  handla  om  att  sjuksköterskan 
kommunicerade med patienten om utförd undersökning, behandling eller att förbereda 
patienten på vad som kunde förväntas hända framöver. Patienterna i studien menade att 
det var viktigt att informationen var väl anpassad utefter deras förutsättningar. 

Enligt Suhonen et al. (2012)  kunde bristen på adekvat information, det vill säga den 
information  som kändes  meningsfull  för  patienten,  leda  till  att  patienten  kände  sig 
mindre involverad i sin vård och därför också mindre tillfredsställd med vården som 
helhet.  Studien,  utförd  i  fem länder,  visade  att  patienterna  generellt  var  nöjda  med 
vårdkvalitén, men minst nöjda med den information som förmedlades. I studien utförd 
av Henoch, Lövgren, Wilde Larsson och Tishelman (2011) upplevde patienterna att de 
ofta fick den information som var nödvändig när det gällde medicinska undersökningar 
och behandlingar. Däremot upplevdes en generell brist i sjuksköterskans förmåga till att 
kommunicera,  speciellt  gällande  undervisning  i  patientens  egenvård.  Patienterna 
uttryckte  även  att  de  inte,  i  tillräckligt  stor  utsträckning,  fick  möjlighet  att  delta  i 
beslutsfattande  delar  gällande  sin  egen  vård.  Även  Schröder  et  al.  (2006)  påvisade 
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vikten av att informera patienten kring dennes sjukdomstillstånd. Kunskap om den egna 
sjukdomen kunde leda till att patienterna tidigt lärde känna igen sina symtom och på så 
sätt lära sig hur symtomen kunde hanteras. Thorsteinsson (2002) menade att bristen på 
kommunikation mellan sjuksköterska och patient kunde leda till såväl rädsla som oro 
och  irritation  för  patienten.  Om  patienten  däremot  upplevde  kommunikationen 
tillfredsställande  kunde  det  leda  till  ett  ökat  självförtroende.   I  intervjustudien  av 
Chapple et al. (2006) på en palliativ avdelning föredrog patienter, att i svåra stunder, tala 
med  sjuksköterskan  istället  för  att  tala  med  sina  anhöriga.  Patienterna  upplevde  att 
sjuksköterskan kunde bemöta dem på ett mer önskvärt sätt genom att inte var dömande 
och att de hade mer förståelse för de känslor som framträdde hos patienten.

Sjuksköterskan som omvårdnadsansvarig

Sjuksköterskan  är  viktig  för  patientens  upplevelse  av  vårdkvalité.  Underteman  som 
klargör det ytterligare presenteras nedan som: Patientens upplevelse av sjuksköterskans  
kunskap och kompetens  och Patientens upplevelse av sjuksköterskans medicintekniska  
kompetens.

Patientens upplevelse av sjuksköterskans kunskap och kompetens

Calman  (2006)  utförde  en  studie  då  patientens  syn  på  sjuksköterskans  kompetens 
studerats.  Studien  visade  att  om  sjuksköterskan  uppfattades  som  snäll  och  socialt 
kompetent upplevdes vårdandet som extra speciellt och personligt. Patienter i studien 
uttryckte  även  en  generell  svårighet  i  att  bedöma  sjuksköterskans  kompetens.  Att 
bedöma sjuksköterskan innebar att bedöma den person som vårdade dem, vilket bidrog 
till  stor  oro  för  patienten.  Calman  belyste  dock  att  patientens  bedömning  av 
sjuksköterskan inte går att undgå, trots upplevd svårighet. Det styrks av Izumi et al. 
(2010)  som  också  lyfte  fram  att  patienterna  ansåg  det  svårt  att  bedöma  huruvida 
sjuksköterskan  var  kompetent,  professionell  och  omtänksam.  Kvåle  och  Bondevik 
(2010) utförde en intervjustudie på en onkologavdelning där patienterna förväntade sig 
att sjuksköterskan hade den kompetens som behövdes och såg det som en självklar del i 
omvårdnaden, och en viktig del av upplevd god vårdkvalité. Det stöds även av Törnwall 
och Wilhelmsson (2010) som menade att sjuksköterskans kompetens utan tvekan är en 
viktig del i upplevd god vårdkvalité. 

Patienterna i Izumi et al. (2010) studie beskrev kompetenta sjuksköterskor utefter hur 
väl de mötte patientens upplevda dagliga behov, behov relaterade till behandlingar samt 
behovet av information. Flera av dessa patienter uttryckte att sjuksköterskans förmåga 
att snabbt svara på patientens behov var en viktig del i upplevelsen av vårdkvalité. För 
att det ska vara möjligt menade Izumi et al. att sjuksköterskan måste vara uppmärksam 
på  patientens  behov.  Vidare  ansåg  patienterna  att  en  kompetent  sjuksköterska  har 
kunskap kring patientens tillstånd och kunskap kring en god smärtlindring. Uppfattade 
patienten  sjuksköterskan  som  okunnig  i  en  vårdsituation  innebar  det  att  patienten 
upplevde sjuksköterskan generellt mindre kompetent.
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Patientens upplevelse av sjuksköterskans medicintekniska kompetens

I Larrabee och Boldens (2001) intervjustudie om patienters upplevelser av vårdkvalité 
uttryckte patienterna vikten av sjuksköterskans kompetens kring den medicintekniska 
utrustningen och momenten kring dessa. Patienterna förväntade sig att sjuksköterskan 
skulle  vara  medicintekniskt  kompetent  då  det  ansågs  viktigt  för  att  effektivt  kunna 
lindra  och behandla patientens  sjukdomstillstånd.  Izumi  et  al.  (2010) menade att  de 
sjuksköterskor som lyckas framhäva sin kännedom kring den sjukdom som patienten 
drabbats av och även lyckas lyfta fram sin medicintekniska kompetens, också lyckats 
lindra lidande hos patienten och få dem att känna sig trygga. Tvärtom ökade lidandet 
hos patienten om sjuksköterskan inte visade sig medicintekniskt kunnig. Izumi et al. 
beskrev att  desto skickligare patienten upplevde sjuksköterskan vara medicintekniskt 
kompetent desto högre värderade patienten sjuksköterskan.  Även Kvåle och Bondeviks 
(2010)  studie  visade  på  vikten  av  sjuksköterskans  medicintekniska  kompetens.  Den 
medicintekniska kompetensen ansågs vara en grundläggande del i- och för vårdandet 
och  om  sjuksköterskan  saknade  den  kompetensen  var  de  sociala  egenskaperna  av 
mindre betydelse. 
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DISKUSSION

Nedan diskuteras såväl vald metod som resultat. Författarna av litteraturstudien belyser 
såväl fördelar som nackdelar med valt tillvägagångssätt och presenterat resultat, samt 
gett förslag på möjlig framtida forskning. 

Metoddiskussion

Val av litteraturstudie som metod grundade sig i författarnas vilja- och utmaningen i att 
framhäva och sammanställa relevanta delar av befintlig forskning inom ramen för syftet 
av litteraturstudien. Att som författare ta lärdom av processen menar Axelsson (2012, s. 
205) att  en litteraturstudie på kandidatnivå är passande för.  Därför valdes empiriska 
studier i form av frågeformulär och intervjuer bort som metod, även om det hade kunnat 
bidra  till  djupare  kunskap  inom  ämnet.  Genom  att  granska  och  jämföra  tidigare 
forskning inom området vårdkvalité besvaras syftet med studien i resultatet. 

Valda sökmotorer var Cinahl och Medline eftersom de är inriktade mot omvårdnad och 
hälso-  och  sjukvården.  Sökningarna  i  Medline  gav  inga  nya  resultat  som  ansågs 
passande till studiens syfte, artiklar inkluderade i resultatet är hämtade från Cinahl och 
Summon via högskolan i Borås bibliotek. För att hitta artiklar motsvarade syftet med 
litteraturstudien användes ett flertal begränsningar, även dessa finns redovisade i bilaga 
1.  Ytterligare  begränsningar  vid  framtida  studier  är  möjligt,  även  möjligheten  att 
inkludera mer material och med fördel inhämta material på ett annat sätt genom att välja 
en annan metod. En svårighet var att hitta internationella artiklar, inom ramen för syftet 
med  litteraturstudien,  med  patientens  perspektiv  som  utgångspunkt.  Att  inkludera 
artiklar från såväl den somatiska vården som från psykiatrin var medvetet för att ge 
författarna och läsaren en inblick i sjukvården som helhet. Dock användes endast en 
artikel från psykiatrin vilket kan ses som en svaghet i resultatet.

I  enlighet  med  Axelsson  (2012,  s.  204)  och  “Riktlinjer  för  examensarbete  på 
kandidatnivå” (2016, s. 7) har såväl kvantitativa- som kvalitativa artiklar inkluderats. 
Det för ett mer innehållsrikt resultat, för att nå mindre utforskade områden samt för att  
studera valt ämne baserat på olika metoder och då få en bättre inblick i verkligheten. 
Vidare är flera av artiklarna baserade på studier utförda i Sverige (4) vilket ger studien 
relevans  för  användning inom den svenska  vården.  Dock kan en  mer  internationell 
spridning  vara  önskvärd  för  en  tydligare  global  bild  av  patienters  upplevelse  av 
vårdkvalité.  Årtalen för publiceringen av artiklarna begränsades ej eftersom författarna 
ansåg att det var något problematiskt att lokalisera artiklar som motsvarade syftet av 
litteraturstudien och önskade en bredd i materialet.

Flertalet sökta artiklar använda i resultatet är baserade på studier utförda med hjälp av 
QPP-frågeformulär  (4).  Det  kan  ses  som  en  styrka  relaterat  till  kontinuitet  i 
datainsamling som kan visa att patienter har liknande erfarenheter av vårdupplevelser. 
Samtidigt kan det tolkas som en svaghet då patienten inte får möjlighet att beskriva 
upplevelsen,  vilket  exempelvis  intervjustudier  hade  möjliggjort.  Därför  kan  fler 
empiriska intervjustudier vara önskvärt. Dialogen mellan författarna har varit öppen och 
kontinuerlig genom hela processen, vilket har minskat risken för missförstånd eller att 
innehållet i artiklarna misstolkats. Samtliga artiklar är översatta från engelska. Då det 
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finns risk att ord kan ha försvunnit i översättningen kan det påverka litteraturstudiens 
reliabilitet. Valda huvud- och underteman presenterar materialet på ett strukturerat sätt i 
syfte att ge läsaren en tydlig bild av patientens syn på vårdkvalité och sjuksköterskans 
del  av denna.  Författarna har  eftersträvat  en objektiv analysering av materialet  med 
medvetenhet  för  den förförståelse  som finns  eftersom båda har  erfarenhet  av arbete 
inom vården. Förförståelsen i sig utmanar objektiviteten i analysprocessen.

Resultatdiskussion

Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskan hade en stor betydelse i patientens 
totala  upplevelse  av  vårdkvalité.  Patientens  förväntningar  involverade  såväl 
sjuksköterskans sociala egenskaper som kompetens, kunskap, färdigheter och förmåga 
att  kommunicera.  Om  patienten  upplevde  någon  av  nämnda  förväntningar  på 
sjuksköterskan som bristfällig, påverkades patientens totala upplevelse av vårdkvalité 
negativt. Huvudfynd i litteraturstudiens resultat var patientens behov och förväntningar 
samt sjuksköterskans förmåga att kommunicera. Huvudfynden diskuteras vidare nedan. 

Författarna ansåg att det var något förvånansvärt att litteraturstudiens resultat visade på 
att  patientens  förväntningar  på  sjuksköterskan  var  så  höga.  Patientens  generella 
upplevelse  av  vårdkvalité  påverkades  till  stor  del  av  hur  patienten  upplevde 
sjuksköterskans  omvårdnadsarbete.  Radwins  (2000)  studie  utförd  i  syfte  att  belysa 
kännetecken för vårdkvalité visade, likt  litteraturstudiens resultat,  att  sjuksköterskans 
omtänksamhet, professionella kunskap, medicintekniska kompetens och personliga vård 
var  viktiga  aspekter  för  upplevd  god vårdkvalité.  Köberich,  Feuchtinger  och Farins 
(2016) utförde en studie på en intensivvårdsavdelning i Tyskland. Studien visade att 
patientens  utbildningsnivå  var  en  faktor  som  påverkade  patientens  upplevelse  av 
vårdkvalité. Hög utbildningsnivå ledde till högre förväntningar vilket kunde bidra till att 
patienter i större utsträckning blev besvikna på vården.

Baserat på resultatet av litteraturstudien anser författarna att patientcentrerad vård bör 
inledas med att sjuksköterskan tar del av patientens förväntningar på vården. Därmed 
bjuder sjuksköterskan in till  en vårdande relation. För att det ska vara möjligt måste 
sjuksköterskan kommunicera med patienten. Författarna av litteraturstudien kan se ett 
behov  av  ytterligare  forskning  kring  sjuksköterskans  förutsättningar  för  att  vårda 
patientcentrerat. Sjuksköterskan kan till viss del styra sitt arbetssätt och på så sätt närma 
sig patienten, dennes behov och förväntningar. Andra organisatoriska aspekter av vården 
kan påverka sjuksköterskans förmåga att utföra sitt arbete. Därför menar författarna av 
litteraturstudien  att  sjuksköterskan inte  ensam kan ta  ansvar  för  att  patienten  får  en 
positiv upplevelse av vårdkvalité. En fråga som väcktes under litteraturstudiens gång 
var,  vilka organisatoriska aspekter  försvårar  sjuksköterskans förutsättningar att  vårda 
patientcentrerat? 

Att utgå från ett evidensbaserat arbetssätt betyder att utgå från patientens förutsättningar 
och önskemål, bästa tillgängliga kunskap samt professionens kunskap och skicklighet. 
Alltid med patienten i centrum av vårdandet (Socialstyrelsen 2009). I litteraturstudiens 
resultat  kan  det  utläsas  att  sjuksköterskans  förmåga  att  tillgodose  patientens  behov 
ligger till grund för såväl patientens upplevelse av vårdkvalité som för möjligheten att 
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uppnå en god vård. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 300–303) finns en tradition 
av  ett  äldre  tankesätt  och  arbetsmodeller  inom sjuksköterskeyrket  vilket  innebär  att 
vården exempelvis kan vara mer uppgiftsorienterad än patientcentrerat. De menar att 
traditionen försvårar  utvecklingen av vården där  patienten får  vara i  centrum. Dock 
påpekar  de  att  medvetenheten  om dessa  traditioner  främjar  möjligheten  för  ett  mer 
framskridet och vårdvetenskapligt grundat vårdande. 

Författarna av litteraturstudien anser att en patientcentrerad vård möjliggörs genom att 
sjuksköterskan bidra med vård som utförs på en vårdvetenskaplig- och evidensbaserad 
grund. Det innebär att sjuksköterskan håller sig uppdaterad och följer forskningen inom 
området.  För  att  vården  ska  utvecklas  borde  all  vårdpersonal  reflektera  över  sina 
respektive uppdrag. Alla professioner tillför något i patientens vård och för att det ska 
bli vårdande för den enskilde måste patienten alltid vara i centrum. Det är viktigt att 
olika generationer av vårdpersonal tar del av varandras kunskap och erfarenheter för att 
tillsammans hjälpa patienten att uppleva god vårdkvalité. 

Bristfällig kommunikation mellan sjuksköterska och patient kan utgöra en risk för att 
missförstånd uppstår.  Missförstånd mellan sjuksköterska och patient  kan leda till  att 
patientens behov inte framgår, vilket i sin tur kan försämra patientens upplevelse av 
vården. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 109, 190–191) ser samarbetet mellan patient 
och sjuksköterska som viktigt för att uppnå god vård. Samspelet mellan sjuksköterskans 
professionella kunskap och patientens expertkunskap om sig själv ligger till grund för 
en  god  vård  med  patientens  behov  i  centrum.  Litteraturstudiens  resultat  visar  att 
patientens upplevelse av vården är subjektiv, vilket sjuksköterskan måste förhålla sig till 
för att patienten ska kunna uppleva god vårdkvalité. Birkler (2007, ss. 33–35) menar att 
det är  grundläggande för vårdandet att  sjuksköterskan är medveten om och försöker 
förstå, så långt det är möjligt, att patientens världsbild är förändrad och skiljer sig från 
sjuksköterskans. 

Utifrån detta resonemang anser författarna av litteraturstudien att även sjuksköterskan 
bör ses som en person med egna erfarenheter som påverkar vårdandet. Sjuksköterskans 
utmaning  ligger  i  att  sätta  sin  förförståelse  åt  sidan,  vara  medveten  om  den  och 
reflektera kring den. En risk med ett oreflekterat arbetssätt kan vara att sjuksköterskan 
med sin förförståelse inte är öppen för patientens subjektiva upplevelse. Det i sin tur kan 
leda till ett slentrianmässigt vårdande där patienten inte står i centrum.

Resultatet  av  litteraturstudien  visade  att  kommunikationen  mellan  patienten  och 
sjuksköterskan kunde ses som en central  del i  en patientcentrerad vård.  Genom god 
kommunikation kunde sjuksköterskan ta del av patientens behov för att veta hur vården 
borde anpassas, vilket även kunde leda till ett ökat förtroende mellan sjuksköterska och 
patient.  Patienten  förväntade  sig  att  sjuksköterskan  kan  kommunicera  och  klargöra 
information. Esmaeili, Cheraghi och Salsalis (2014) studie på patientens upplevelse av 
patientcentrerad vård i Iran belyste att en viktig komponent i patientcentrerad vård var 
kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Vidare påpekar Esmaeili et al. att 
det inte bara var upp till sjuksköterskans förmåga att tyda patientens förväntningar som 
avgör huruvida patientcentrerad vård kan uppnås. Det kunde även påverkas av ekonomi- 
och tidsaspekter.  
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Även  om patientens  upplevelse  av  vårdkvalité  är  subjektiv  visade  litteraturstudiens 
resultat att patienters upplevelser ofta överensstämmer. Resultat kan bidra till en ökad 
medvetenhet om patienters upplevelser av vårdkvalité i relation till sjuksköterskan. Den 
medvetenheten kan gynna såväl den etablerade vården som sjuksköterskeutbildningen 
samt bidra till att utveckla vården på ett hållbart sätt. För att vården ska utvecklas måste 
fokus vara på patienten och dennes behov. Patientlagen (SFS 2014:821) belyser vikten 
av patientens delaktighet i såväl utformandet som utförandet av vården. Bergh, Friberg, 
Persson  och  Dahlborg-Lyckhage  (2015)  utförde  en  studie  i  syfte  att  undersöka 
sjuksköterskans förutsättningar för patientundervisning.  Genom fokusgruppsintervjuer 
med  chefer  inom primärvården  visade  studien  att  bristande  kommunikation  mellan 
vårdpersonal och patient kunde leda till ökade kostnader för vården. Chefer i studien 
menade att många patienter uppsökte vård i primärvården direkt efter utskrivning från 
sjukhuset,  för  att  få  kunskap och förståelse kring sin hälsa.  Vidare beskrev chefer  i 
studien att förklaringen till detta kunde vara att patientundervisningen inte var anpassad 
efter patientens behov i olika vårdkontexter, vilket i sin tur leder till en ökad kostnad för 
vården. Bergh et  al.  menade att eftersom patientundervisning är av högt ekonomiskt 
intresse för vården var det av stor vikt att sjuksköterskan försäkrade sig om att patienten 
var  förberedd och hade den kunskap och förståelse för  sin  hälsa som krävdes,  före 
utskrivning från sjukhus.

En  fungerande  kommunikation  mellan  sjuksköterska  och  patient  är  sjuksköterskans 
ansvar och betydelsefull för patientens upplevelse av vården samt för att minska vårdens 
kostnader. Det bidrar till en mer hållbar vård i framtiden. Därför kan kommunikationen 
mellan vårdinstanser också vara viktig för att patienten inte ska “falla mellan stolarna”. 
Vårdkostnader kan minska genom att information och undervisning når patienten vid 
rätt tid och på rätt plats. Det kan också leda till att patienten har möjlighet till att utföra 
en bättre egenvård och på så sätt inte behöver uppsöka vården i samma utsträckning.
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SLUTSATSER

Litteraturstudien  visar  att  upplevelsen  av  vårdkvalité  är  individuell  och  baseras  på 
patientens subjektiva upplevelser av vården. Patientens förväntningar på sjuksköterskan 
är stora och upplevelsen av vårdkvalité har stor relation till hur sjuksköterskan arbetar. 
Sjuksköterskans  förmåga  att  se  till  den  enskilda  patienten  är  fundamentalt  viktigt  i 
vårdandet, inte minst för att kunna ta del av patientens behov och vårda utifrån dem. 
Resultatet  av  litteraturstudien  visar  att  patienter  värdesätter  sjuksköterskans  sociala 
egenskaper  samt  den  kompetens  och  kunskap  patienten  upplever  nödvändig  för 
vårdandet.  För  att  uppnå  god  vårdkvalité  måste  en  ständig  kommunikation  mellan 
patient och sjuksköterska pågå. Vilket även kan gynna en hållbar utveckling av vården. 

Förslag på fortsatt forskning och kliniska implikationer

Ytterligare forskning kan med fördel bedrivas inom sjuksköterskans ansvarsområden då 
det  är  beskrivet  att  sjuksköterskan  har  en  stor  del  i  patientens  totala  upplevelse  av 
vårdkvalité. Studier på organisatorisk nivå rekommenderas för en ökad helhetsbild av 
vad  som  påverkar  patientens  upplevelse  av  vårdkvalité  samt  sjuksköterskans 
förutsättningar. Vi kan inte se några begränsningar för ytterligare forskning i ämnet då 
vi anser att all  forskning inom hälso- och sjukvård bidrar till  utveckling för vården. 
Förhoppningarna  med  litteraturstudien  är  att  den  kan  bidra  till  reflektion  för  såväl 
legitimerade sjuksköterskor som sjuksköterskor under utbildning. Nationalencyklopedin 
(2016) definierar vårdkvalité “...som graden av måluppfyllelse i vårdarbetet…”. Det vi 
frågar oss är vems mål som ska uppfyllas, patientens eller vårdorganisationens?

Kliniska implikationer 

Utifrån resultatet av litteraturstudien vill vi rekommendera sjuksköterskor att:
 

• Ta del av patientens förväntningar och behov genom att samtala med patienten 
för att på så sätt göra patienten delaktig i sin vård och vården blir vårdande. 

• God kommunikation och patientundervisning bidrar till en patientcentrerad vård 
såväl som till en hållbar utveckling. 

• Reflektera över hur du som sjuksköterska påverkar patientens upplevelse av 
vårdkvalité. Bidra till en god arbetsplats genom att uppmuntra din chef att ge dig 
och dina kolleger möjlighet till personlig utveckling för att fortsätta trivas med 
ert arbete. Er arbetsplatsmiljö och ert välmående påverkar i slutändan även 
patienternas upplevelse av vårdkvalité. 

20 20



REFERENSER

*= använd i resultatet

*Abrahamsen  Grøndahl,  V.,  Karlsson,  I.,  Hall-Lord,  M-L.,  Appelgren,  J.  &  Wilde 
Larsson,  B.  (2011).  Quality  of  care  from  patients´perspective:  impact  of  the 
combination  of  person-related  and  external  objective  care  conditions.  Journal  of  
Clinical Nursing, 20, ss. 2540–2551. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2011.03810.x 

Axelsson,  Å.  (2012).  Litteraturstudie.  I  Granskär,  M.  (red.)  & Höglund-Nielsen,  B. 
(red.)  Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-och sjukvård.  Lund: Studentlitteratur 
AB, ss. 203–218.

*Berg, G., Spaeth, D., Sook, C., Burdsal, C. & Lippoldt, D. (2012). Trauma Patient 
Perceptions  of  Nursing  Care:  Relationships  Between  Ratings  of  Interpersonal  Care, 
Technical Care, and Global Satisfaction. Journal of Trauma Nursing, 19(2), ss. 104–
110. DOI: 10.1097/JTN.0b013e3182562997

Bergh, A-L. (2016) Sjuksköterskors patientundervisande arbete- Ett otydligt fält.  Diss. 
Göteborgs universitet. Göteborg: Ineko AB.

Bergh,  A-L.,  Friberg,  F.,  Persson,  E,  &  Dahlborg-Lyckhage,  E.  (2015).  Registered 
Nurses´Patient  Education  in  Everyday Primary Care  Practice:  Managers´Discourses. 
Global Qualitative Nursing Research, ss. 1–12. DOI: 10.1177/2333393615599168

Birkler, J. (2007). Filosofi och omvårdnad Etik och människosyn. Stockholm: Liber

*Calman, L. (2006). Patients view of nurses competence.  Nurse Education Today, 26, 
ss. 719–725. DOI: http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1016/j.nedt.2006.07.016 

*Chapple, A., Ziebland, S. & McPherson, A. (2006). The specialist palliative care nurse: 
A qualitative study of the patient’s perspective. International Journal of Nursing 
Studies, 43, ss. 1011-1022. 
DOI:http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1016/j.ijnurstu.2005.11.007

Dahlberg, K. (2002). Vårdlidande- det onödiga lidandet. Vård i Norden, 63(22), ss. 4–8. 
DOI: 10.1177/010740830202200101 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa & vårdande i teori och praxis. Stockholm: 
Natur och kultur. 

Esmaeili, M., Cheraghi, M. & Salsali, M. (2014). Cardiac patients’ perception of
patient-centred care: a qualitative study.  British Association of Critical Care Nurses,  
21(2), ss. 91–104. DOI: 10.1111/nicc.12148

Friberg,  F.  (red.)  (2012).  Dags  för  uppsats  -  Vägledning  för  litteraturbaserade  
examensarbeten. Lund: Studentlitteratur AB. 

21 21

http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1016/j.ijnurstu.2005.11.007
http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1016/j.nedt.2006.07.016


Grimby,  U. (1993). Arbeta med kvalitet.  Utveckling av standards och indikationer i  
vården. Lund: Studentlitteratur. 

*Henoch, I.,  Lövgren, M., Wilde Larsson B. & Tishelman, C. (2011).  Perception of 
quality of care: comparison of the views of patients´ with lung cancer and their family 
members.  Journal  of  Clinical  Nursing,  21,  ss.  585–594.  DOI:10.2222/j.1365-
2702.2011.03923.x

Högskolan  i  Borås  (2016).  Riktlinjer  för  examensarbete  på  kandidatnivå  i 
huvudområdet  vårdvetenskap.  Akademin  för  vård,  arbetsliv  och  välfärd.  
http://www.hb.se/Global/Akademi%202/Student/Riktlinjer%20och
%20mallar/H16_Riktlinjer%20-%20Kandidat_exarbete.pd  f   [2016-11-01]

*Izumi, S., Baggs, G. J. & Knafl, A. K. (2010).  Quality nursing care for hospitalized 
patients with advanced illness: concept development. Nursing & Health, 33(4), ss. 299–
315. DOI: 10.1002/nur.20391

Kvalitet  och  kompetens  i  samverkan  (2014).  Definition  av  kompetens. 
http://www.keks.se/definition-kompetens/ [2016-11-01]

*Kvåle, K. & Bondevik, M. (2010). Patient´s perception of the importance of nurses 
knowledge about cancer and its treatment for quality nursing care.  Oncology Nursing 
Forum, 37(4), ss. 436–442. DOI: 10.1188/10.ONF.436-442

Köberich,  S.,  Feuchtinger,  J.  &  Farin,  E.  (2016).  Factors  influencing  hospitalized 
patients’  perception  of  individualized  nursing  care:  a  cross-sectional  study.  BMC 
Nursing, 15(14), ss. 1–11. DOI: 10.1186/s12912-016-0137-7

*Larrabee, J. & Bolden, L. (2001). Defining patient-perceived quality of nursing care. 
Journal of Nursing Care Quality, 16(1), ss. 34–60. DOI: 10.1188/10.ONF.436-442

Larsson, G., Wilde Larsson, B. & Munck, M.E. (1998). Refinement of the questionnaire 
'quality  of  care  from the  patient's  perspective'  using  structural  equation  modelling. 
Scandinavian  Journal  of  Nursing  Science,  12,  ss.  111–118.  DOI:  10.1111/j.1471-
6712.1998.tb00484.x

Nationalencyklopedin (2016). Vårdkvalitet. 
http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v
%C3%A5rdkvalitet [2016-10-19]

*Persson, E., Gustavsson, B., Hellström, A-L., Lappas, G. & Hultén L. (2005). Ostomy 
patients perception of quality of care.  Journal of Advanced Nursing, 49(7), ss. 51–58. 
DOI: 10.1111/j.1365-2648.2004.03263.x

Radwin, L. (2000). Oncology patients perceptions of quality nursing care. Research in  
Nursing & Health, 23, ss. 179–190. DOI: 10.1002/1098-240X(200006)23:3<179::AID-
NUR2>3.0.CO;2-T

22 22

http://dx.doi.org/10.1002/1098-240X(200006)23:3%3C179::AID-NUR2%3E3.0.CO;2-T
http://dx.doi.org/10.1002/1098-240X(200006)23:3%3C179::AID-NUR2%3E3.0.CO;2-T
http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A5rdkvalitet
http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A5rdkvalitet
http://dx.doi.org/10.1188/10.ONF.436-442
http://www.keks.se/definition-kompetens/
http://onlinelibrary.wiley.com.lib.costello.pub.hb.se/doi/10.1002/nur.20391/abstract
http://www.hb.se/Global/Akademi%202/Student/Riktlinjer%20och%20mallar/H16_Riktlinjer%20-%20Kandidat_exarbete.pd
http://www.hb.se/Global/Akademi%202/Student/Riktlinjer%20och%20mallar/H16_Riktlinjer%20-%20Kandidat_exarbete.pd
http://www.hb.se/Global/Akademi%202/Student/Riktlinjer%20och%20mallar/H16_Riktlinjer%20-%20Kandidat_exarbete.pd


*Schröder, A., Ahlström, G. & Wilde Larsson, B. (2006).  Patients´perceptions of the 
concept  of the quality of care in  the psychiatric  setting: a phenomenographic study. 
Journal of Clinical Nursing, 15, ss. 93–102. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2005.01241.x

SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet 

SFS 1993:584. Lag om medicinsktekniska produkter. Stockholm: Socialdepartementet 

SFS 1982:763. Hälso-och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet 

Socialstyrelsen  (2009).  God  Vård-Kunskapsbaserad  och  ändamålsenlig  vård.  
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-72/Documents/God%20v
%C3%A5rd%20Kunskapsbaserad%20och%20%C3%A4ndam%C3%A5lsenlig%20v
%C3%A5rd.pdf [161123]

SSF (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-
svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 
[161017]

SSF  (2016).  Värdegrund  för  omvårdnad.  http://www.swenurse.se/globalassets/01-
svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-
publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf [161017]

Staniszewska, S. & Ahmed, L. (1999). The concepts of expectation and satisfaction: do 
they capture the way patients evaluate their care? Journal of Advanced Nursing, 29(2), 
ss. 364–37. DOI: 10.1046/j.1365-2648.1999.00897.x

*Suhonen, R., Papastavrou, E., Efstathiou, G., Tsangari, H., Jarosova, D., Leino-Kilpi, 
H., Patiraki, E., Karlou, C., Balogh, Z. & Merkouris, A. (2012). Patient satisfaction as 
an outcome of individualised nursing care,  Scandinavian Journal of Caring Sciences, 
26(2), ss. 372–380. 
DOI: http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/j.1471-6712.2011.00943.x

*Thorsteinsson, L. (2002). The quality of nursing care as perceived by individuals with 
chronic illnesses: the magic touch of nursing.  Journal of Clinical Nursing, ss. 32–40. 
DOI: 10.1046/j.1365-2702.2002.00575.x 

*Törnvall, E. & Wilhelmsson, S. (2010). Quality of nursing care from the perspective of 
patients  with  leg  ulcers.  Journal  of  Wound  Care,  19(9), ss.  388–395.  DOI: 
10.12968/jowc.2010.19.9.78222

Vouri,  H.  (1988).  Patient  satisfaction:  An  attribute  or  indicator  of  quality  care. 
International Journal of Health Care Quality Assurance, 1(2) ss. 29–32. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1108/eb006071

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och kultur. 

23 23

http://dx.doi.org/10.1108/eb006071
https://dx.doi.org/10.12968/jowc.2010.19.9.78222
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2702.2002.00575.x/abstract
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-72/Documents/God%20v%C3%A5rd%20Kunskapsbaserad%20och%20%C3%A4ndam%C3%A5lsenlig%20v%C3%A5rd.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-72/Documents/God%20v%C3%A5rd%20Kunskapsbaserad%20och%20%C3%A4ndam%C3%A5lsenlig%20v%C3%A5rd.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-72/Documents/God%20v%C3%A5rd%20Kunskapsbaserad%20och%20%C3%A4ndam%C3%A5lsenlig%20v%C3%A5rd.pdf
https://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2005.01241.x


Wilde, B., Starrin, B., Larsson, G. & Larsson, M. (1993). Quality of Care from a Patient 
Perspective: a Grounded Theory Study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 7(2), 
ss. 113–120. DOI: 10.1111/j.1471-6712.1993.tb00

24 24



BILAGOR 

Bilaga 1. Sökhistorik

Databas Sökord Avgränsningar
Antal 
träffar

Granskad
e artiklar

Valda 
artiklar i 
resultatet

Cinahl

(MH "Quality of Nursing Care") 
OR (MH "Quality of Health 
Care") AND “patient* 
perspective” OR “patient* 
experience”

 254   

Cinahl

(MH "Quality of Nursing Care") 
OR (MH "Quality of Health 
Care") AND"patient 
perspective" OR "patient* 
experience"

References 
Available; Abstract 
Available; English 
Language

71 5  

Cinahl
"quality of care" AND "patient* 
perspective" 

 112 12  

Cinahl
"quality of care" AND "patient* 
perspective" 

References 
Available; Abstract 
Available; English 
Language

51 12 7

Cinahl
TI "quality of care" AND TI 
"patient* perspective"

References 
Available; Abstract 
Available; English 
Language

3 2  

Medline
"quality of care" AND "patient* 
perspective" 

Abstract Available; 
English Language

246 0  

Medline
TI "quality of care" AND TI 
"patient* perspective" 

Abstract Available; 
English Language

19 0  

Summo
n

"Patients views of nurses 
competence"

 15 1 1

Summo
n

"Defining Patient-Perceived 
Quality of nursing care"

 40 1 1

Summo
n

"Patients perception of the 
importance of nurses knowledge 
about cancer and its treatment 
for quality nursing care"

 8 1 1

Summo
n

"Quality nursing care for 
hospitalized patients with 
advanced illness: concept 
development"

 7 1 1



Databas Sökord Avgränsningar
Antal 
träffar

Valda 
artiklar

Valda 
artiklar i 
resultatet

Summo
n

"Patients perceptions of hospital 
care: building confidence, faith 
and trust"

 9 1 1

Summo
n

"The quality of nursing care as 
perceived by individuals with 
chronic illnesses"

 9 1 1

Totala antalet använda artiklar i resultatet 13



Bilaga 2. Artikelöversikt

Författare, 
årtal, titel och 
tidskrift

Syfte Metod och urval Resultat 

Abrahamsen 
Grøndahl, V, 
Karlsson, I., 
Hall-Lord, M-
L., Appelgren, 
J. & Wilde-
Larsson, B.
2011

“Quality of care 
from patients' 
perspective: 
impact of the 
combination of 
person-related 
and external 
objective care 
conditions.”

Journal of 
Clinical 
Nursing

Syftet med studien var att 
beskriva patienters 
uppfattning av vårdkvalité 
och undersöka sambandet 
mellan personrelaterade och 
yttre objektiva vårdvillkor 
som potentiella 
förutsägelser för dessa 
uppfattningar.

QPP- frågeformulär. 

Data samlades in från 528 
patienter vid fem sjukhus i 
Norge. 

Resultatet har presenterats i 
tabeller utifrån två teman:

• Personrelaterade: kön, 
ålder och psykiskt 
välbefinnande.

• Yttre objektiva: antal 
sjuksköterskor på 
avdelningen, antal 
överbeläggningar. 



Berg, G., 
Spaeth, D., 
 Sook, C., 
Burdsal, C. & 
Lippoldt, D. 
2012.

“Trauma 
Patients 
Perceptions of 
Nursing Care: 
Relationships 
Between 
Ratings Of 
Interpersonal 
Care, Technical 
Care and Global 
Satisfaction.“

Journal of 
Trauma 
Nursing

Syftet är att undersöka 
patientens uppfattning av 
förhållandet mellan teknisk- 
och mänsklig vård, och en 
övergripande 
patienttillfredsställelse. 

En prospektiv tvärsnittsstudie 
med telefonundersökningar. 

Deltagarna hade nyligen 
skrivits ut från ett 
traumacenter. 

Exklusionskriterier:

• Patienter som inte 
kunde tillhandahålla 
sitt telefonnummer

• Icke engelsktalande
• Led av någon svår 

mental sjukdom.
• Sitter i fängelse
• Var avliden. 

Utskrivna patienter rings upp 
och får betygsätta (1–6) hur 
tillfredsställda de var med 
sjuksköterskans 
mellanmänskliga förmåga (t ex 
artighet, vänlighet) och 
tekniska förmåga (t ex. 
noggrann, kompetent). 
Deltagarna fick definitioner på 
använda termer.

273 deltagare och en 
svarsfrekvens på 63,9%.

Resultatet visar att det finns 
starka relationer mellan 
teknisk- och mänsklig vård 
och övergripande 
patienttillfredsställelse. 



Calman, L. 
2006.

“Patients view 
of nurses 
competence.”

Nurse 
Education 
Today

Syftet med studien var att 
utveckla en Grounded 
theory av patientens 
uppfattning av 
sjuksköterskors kompetens, 
guidad av forskningsfrågan: 
hur konstruerar patienten 
begreppet kompetens hos 
sjuksköterskor? Syftet är att 
utveckla en teoretiskt 
förståelse av patientens syn 
på sjuksköterskans 
kompetens och att informera 
samt generera bevis för 
framtida planering av 
patienters delaktighet i 
sjuksköterskeutbildningen.

En Grounded theory utförd på 
ett sjukhus i Skottland. 

Exklusionskriterier var de 
patienter som inte kunde ge sitt 
samtycke till att delta i studien.

27 patienter involverades. 
Ålder: 20–78 år. Fördjupade 
intervjuer utfördes. 
Datainsamlingen påbörjades 
sent 2001 och avslutades 2003. 

Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. 
Dataanalysering med hjälp av 
QSR-NVIVO, ett kvalitativt 
analyspaket, där teman 
framkom. 

• Grunden i 
sjuksköterskans 
kompetens beskrevs av 
patienterna som 
teknisk vård och 
omvårdnadskunskap. 

• Den tekniska vården 
ansågs vara självklar 
och patienten såg det 
som ett sätt att 
skyddas.

• Eftersom den tekniska 
kompetensen antas 
finnas blir de sociala 
attributen hos 
sjuksköterskan den 
viktigaste indikatorn 
på god vårdkvalité.

• Studien visar på en 
osäkerhet hos 
patienterna gällande 
bedömning av 
sjuksköterskans 
kompetens.

Chapple, A., 
Ziebland, S., & 
McPherson, A.
2006
“The specialist 
palliative care 
nurse: A 
qualitative study 
of the patients' 
perspective.”

International 
Journal of 
Nursing Studies

Syftet med studien var att 
undersöka erfarenheterna 
hos de patienter som säger 
sig vara dödligt sjuka med 
fokus på sjuksköterskans 
roll och arbete.
. 

Narrativa intervjuer. 

41 personer från England och 
Wales med dödliga sjukdomar 
på en palliativ avdelning. 

Analysmetod: Kombination av 
tematisk analys och Grounded 
theory.

Resultatet har presenterats 
utifrån fem teman:

• Praktisk hjälp.
• Lyssnar och pratar om 

deras känslor.
• Klinisk information 

och rådgivning.
• Kommunikation.
• Tillgänglighet och 

flexibilitet.

Henoch, I., 
Lövgren, M., 
Wilde-Larsson, 
B. & Tishelman, 
C.
2012

Syftet med studien var att 
undersöka eventuella 
skillnader mellan personer 
med lungcancer och deras 
familjemedlemmars olika 
aspekter av vårdkvalité. 

Förkortad version av QPP-
frågeformuläret där författarna 
utökade frågeformuläret 
genom att lägga till 6 
påståenden/frågor.

Resultatet har presenterats 
utifrån patienters och 
familjemedlemmars svar på 
QPP-formulärets fyra teman:

• Medicinteknisk 



“Perception of 
quality of care: 
comparison of 
the views of 
patients' with 
lung cancer and 
their family 
members.”

Journal of 
Clinical 
Nursing

Även relationen mellan 
vårdkvalité och personliga 
och hälsorelaterade 
egenskaper. 

Patienter och 
familjemedlemmar från en 
svensk patientföreningsgrupp 
för personer med lungcancer. 
  94 patienter och 95 
familjemedlemmar deltog.

Analysmetod: Spearmans 
rangkorrelation. 

kompetens.
• De fysiskt tekniska 

villkoren. 
• Identitetsorienterat 

synsätt. 
• Sociokulturell miljö. 

Författarna utökade 
frågeformuläret genom att 
lägga till 6 påståenden/frågor 
gällande telefontillgänglighet, 
omhändertagandet och 
psykiskt/fysisk hälsa.

Izumi, S,. 
Baggs, G.J. & 
Knafls, A.K. 
2010.

“Quality 
nursing care for 
hospitalized 
patients with 
advanced 
illness: concept 
development.”

Nursing & 
Health

Syftet är att, som en del av 
utvecklandet av ett 
mätinstrument, definiera 
konceptet vårdkvalité. Samt 
att identifiera attribut från 
perspektivet av patienter 
drabbade av svår sjukdom.

En hybridmodell. Modellen 
tillåter en jämförelse mellan 
teoretisk litteratur och 
empirisk data vilket var 
önskvärt. 

Modellen innehåller tre faser: 
teoretisk fas (få en förståelse 
för den litteratur som finns 
inom ämnet), fältarbete (semi - 
strukturerade intervjuer på 
sjukhus. över 18 år, 
engelsktalande, inlagda över 
tre dagar och mer än två 
sjukhusinläggningar inom tolv 
månader) och analysfas 
(resultatet från de två tidigare 
faserna integreras. Attribut 
upptäckta i fältarbetsfasen 
jämförs med den teoretiska 
litteraturen)

• Kvalité saknar tydlig 
definition.

• Betydelsen varierar, är 
komplext och 
multidimensionellt.

• Patientsäkerhet 
används som en 
indikator på kvalité

• Viktiga attribut: 
Tekniska färdigheter, 
empati, 
omtänksamhet, bra 
uppförande, bra 
kommunikation och 
social kompetens. 

• Avsaknad av 
sjuksköterskans 
kognitiva och tekniska 
färdigheter = lägre 
kvalité.

• Att individuella behov 
möts.

Kvåle, K. & 
Bondevik, M. 
2010

“Patients 
perception of the 
importance of 
nurses 
knowledge about 
cancer and its 

Syftet är att få insikt i hur och varför 
patienters uppfattning av 
sjuksköterskors kunskap om cancer 
och dess behandling relaterar till 
omvårdnad.

Intervjuer. Spelades in, 
transkriberades och 
analyserades. 

Vetenskaplig 
fenomenologisk ansats.

Utförd på en 
onkologavdelning i 
Norge. Tio kvinnor och 

Patienten ansåg 
sjuksköterskans kunskap 
om cancer och dess 
behandling som 
grundläggande och tog för 
givet att de hade den 
kompetensen. 

Tre teman som visar 
varför den kunskapen är 



treatment for 
quality nursing 
care”

Oncology 
Nursing Forum

tio män mellan 25–80 år. 
Palliativt och kurativt 
vårdade och mentalt samt 
fysiskt starka nog att 
delta. 

viktig identifierades:
• patienten känner 

sig trygg och 
säkert, lidande 
minskar genom att 
användbar 
information 
erbjuds. 

• Förebygger och 
minskar lidande 
under behandling.

• minskar lidande 
genom kunskap 
om hur bieffekter 
och symtom på 
sjukdomen 
lindras.

Larrabee, J. & 
Bolden, L. 2001

“Defining 
patient-percieved 
quality of 
nursing care.“

Journal of 
Nursing Care 
Quality

Syftet med studien är: 
• Att identifiera dimensioner 

av vårdkvalité från den 
sjukhusvistande patientens 
perspektiv.

• Jämföra och kontrastera 
dessa resultat med andra 
kvalitativa studier, 
undersöka definitioner på 
kvalité.

• Jämföra och kontrastera de 
resultaten med valda 
instrument som mäter 
patienttillfredsställelse med 
omvårdnaden på sjukhus.

Deskriptiv studie som är 
en del av en deskriptiv 
korrelationsstudie som 
undersöker vad som kan 
förutspå patientens 
upplevelse av 
vårdkvalité. 

I huvudstudien samlades 
kvantitativ data in och 
sedan intervjuades 
patienterna om deras 
beskrivning av bra 
omvårdnad. Materialet 
spelades in och 
transkriberades.  

Deltagarna var över 18 år, 
kunde prata engelska, bra 
syn och satt inte i 
fängelse. 199 personer 
deltog. 107 män och 92 
kvinnor.

Studien utfördes i USA.

Analyseringen gav fem 
teman:

• förse patientens 
behov

• behandla patienten 
trevligt

• bry sig om 
patienten 

• vara kompetent, 
utföra rask vård. 

Persson, E., 
Gustavsson, R., 
Hellström, A., 
Lappas, G. & Hultén, 
L.
2005

Syftet med studien var att 
bedöma vårdkvalitén hos 
patienter med stomi, ur ett 
patientperspektiv.

Tvärsnittsstudie med 
QPP-frågeformulär. 

Analysmetod: 
SPSS 10.1, chi-square 
test. 

• De flesta patienterna var 
otillfredsställda med 
vårdkvalitén.

• Otillfredsställande var: 
informationen och 
inbjudan om deltagande i 
beslutsprocessen och 



“Ostomy patients' 
perceptions of quality 
of care.”

Journal of Advanced 
Nursing

Upplevelsen av 
vårdkvalitén hos 91 
patienter med stomier i 
Göteborg. 

samtal kring sexuella 
aspekter.

Schröder, A., 
Ahlström, G & 
Larsson Wilde, B.
2006

“Patients' perceptions 
of the concept of the 
quality of care in the 
psychiatric setting: a 
phenomenographic 
study.”

Journal of Clinical 
Nursing

Syftet med studien var att 
beskriva hur patienter 
uppfattar begreppet 
vårdkvalité inom 
psykiatrisk vård. 

Intervjustudie av såväl 
utskrivna som inlagda 
patienter på en 
psykiatrisk avdelning. 

Analysmetod: 
Fenomenografisk 
ansats. 

20 patienter 
intervjuades från en 
psykiatrisk avdelning på 
Örebros 
Universitetssjukhus. 

Fem teman framkom:
• Att patientens värdighet 

respekteras.
• Patientsäkerhet.
• Patientens tillfrisknande.
• Patientens uppfattning av 

vården.
• Vårdmiljön.

Ytterligare två teman som ej 
framkommit tydligt i andra 
studier:

• Hjälp att minska 
patientens skam. 

• Ses som vem som helst. 
Suhonen, R., 
Papastavrou, E., 
Efstathiou, G., 
Tsangari, H., 
Jarosova, D., Leiono- 
Kilpi, H., & Patiraki, 
E., Karlou, C., 
Balogh, Z & 
Merkouris, A. 2012

“Patients satisfaction 
as an outcome of 
individualised nursing 
care.”

Scandinavian Journal  
of Caring Sciences

Syftet är att undersöka 
sambandet mellan 
individanpassad vård och 
patienttillfredsställelse på 
kirurgiska patienter från 
fem europeiska länder.

Tvärsnittsstudie med 
frågeformuläret 
”individulized care 
scale” och ”the patient 
satisfaction scale”.

1315 patienten. 
Svarsfrekvensen på 
78%. 

Analys med 
beskrivande statistik, 
Pearsons korrelations 
koefficienter och 
flerstegs 
regressionsanalyser.  

• Vården var delvis 
individanpassad.

• Patienterna var mest 
nöjda med den tekniska 
aspekten av vården och 
minst nöjda med den 
information som givits. 

• Det finns en positiv 
korrelation mellan 
individanpassad vård och 
patienttillfredsställelse. 

Thorsteinsson, L. 
2002

“The quality of 
nursing care as 
percieved by 
individuals with 
cronic illnesses: the 
magic touch of 
nursing.”

Journal of Clinical 
Nursing

Syftet med denna studie 
var att undersöka hur 
personer med kroniska 
sjukdomar uppfattade 
kvalitén på vården för att 
förbättra vårdkvalitén. 

Dialoger mellan 
deltagare och författare. 
11 deltagare (8 kvinnor 
och 3 män) med 
kroniska sjukdomar från 
Island deltog.

Fenomenologisk 
forskningsansats där 
“Vancouver School of 
Doing Phenomenology” 
användes som metod 
vid dataanalysen.  

Resultatet presenteras genom att 
använda patienternas exakta ord. 
Utifrån dialogerna framkom fem 
teman:

• Sjuksköterskor som ger 
vård av hög kvalité

• Effekter av hög 
vårdkvalité.

• Effekter av låg 
vårdkvalité.

• Kringliggande faktorer.
• Konsten att vara patient. 



Törnvall, E. & 
Wilhelmsson, S.
2010
“Quality of nursing 
care from the 
perspective of patients 
with leg ulcers.”
Journal of Wound 
Care

Syftet med studien är att 
undersöka och analysera 
vårdkvalitén i 
primärvården ur patienter 
med bensårs perspektiv. 
Samt att bestämma den 
subjektiva betydelsen 
patienten fäster vid vissa 
aspekter av vårdkvalité. 

Förkortad version av 
QPP-Frågeformulär.

Analysmetod:
Kvalitativ 
innehållsanalys, chi-
squaretest och Mann-
Whitney.  

15 patienter inom 
primärvården i sydöstra 
Sverige med bensår 
tillfrågades.

• Patienten var generellt 
nöjda med omsorgen 
relaterat till hur de såg 
verkligheten. 

• Majoriteten ansåg att 
vårdkvalitén var hög.

• Viktigast för patienterna 
var att sjuksköterskan var 
vänlig och omtänksam. 

• Svaga delar av vården 
var: informationen från 
sjuksköterskan, 
patientorienterad vård, 
kontinuitet och 
smärtlindrande.
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