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Sammanfattning    
 
Personal i hälso- och sjukvård är ålagda att arbeta för att vården skall vara av god 
kvalitet. Det finns ett starkt samband mellan upplevelsen av vårdkvalitet och 
omvårdnadskvalitet. Därför är det av vikt att beskriva patienternas upplevelse av 
omvårdnad av god kvalitet. Genom att använda livsvärldsperspektiv kan patientens 
upplevelse av god omvårdnadskvalitet fångas. För att beskriva omvårdnad av god 
kvalitet har en analys av tio kvalitativa studier genomförts. Resultatet visar på att 
omvårdnad av god kvalitet bör vara individanpassad och holistisk, det skall vara ett 
öppet informationsflöde mellan vårdgivare och patient och vården skall vara väl 
samordnad och främja kontinuitet. Sjuksköterskan skall vara kompetent och ha ett gott 
förhållningssätt för att patienten skall uppleva att omvårdnaden är av god kvalitet. För 
att tillgodose patienternas krav på vård av god kvalitet kan organisation enligt primär 
omvårdnad vara en lämplig lösning. Primär omvårdnad med patientansvarig 
sjuksköterska leder till ökad kontinuitet och samordning. Öppet informationsflöde och 
individanpassad vård kan bidra till att stärka patienternas känsla av sammanhang genom 
att vården blir begriplig, hanterbar och meningsfull. Vidare ger patienternas 
förväntningar och krav på kompetenta sjuksköterskor med gott förhållningssätt 
argument för att premiera sjuksköterskor som har lång erfarenhet både allmänt och från 
sitt specifika område. Det krävs erfarenhet för att ge omvårdnad av god kvalitet och en 
sjuksköterska är inte alltid direkt ersättningsbar med en annan sjuksköterska. Den 
erfarna sjuksköterskan har inte bara högre kompetens utan har även bättre möjlighet att 
ha ett gott förhållningssätt.  
 
 
Nyckelord: omvårdnadskvalitet, patientillfredställelse, vårdkvalitet, patientperspektiv, 
kvalitativa metoder
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INLEDNING 
I mitt arbete som sjuksköterska har jag arbetat med kvalitetsutveckling och i detta arbete 
har frågan ställts, vad är viktigt för att patienten skall uppleva att han/hon får god vård? 
Denna fråga är inte bara viktig i kvalitetsarbetet utan i varje sjuksköterskas vardag när 
ändliga resurser skall fördelas och omvårdnadsåtgärder skall prioriteras. I föreliggande 
litteraturstudie har jag därför valt att beskriva vad som kännetecknar omvårdnad som 
patienterna upplever vara av god kvalitet. 

BAKGRUND 
Personal inom hälso- och sjukvård är enligt lagar och föreskrifter ålagd att arbeta för 
hög patientsäkerhet och att vårdens skall vara av god kvalitet. Paragraf 28 i HSL säger 
”Ledningen av hälso- och sjukvård skall vara organiserad så att den tillgodoser hög 
patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främja kostnadseffektivitet” 
(Socialdepartementet, 1982).  

I författningen SOSFS 2005:12 krävs att verksamhetens resultat regelbundet skall följas 
upp och ett av vårdens viktigaste resultat är att patienten har fått sina krav tillgodosedda, 
användandet av kvalitetsledningssystem i vården aktualiserades också och där krävs att 
vårdgivaren skall inrätta ett ledningssystem för kvalitet och ett exempel på ett 
ledningssystem som kan uppfylla kraven i föreskriften är ISO 9001:2000 
(Socialstyrelsen, 2006b). Ett av kraven i standarden ISO 9001:2000 är att ”Som ett mått 
på kvalitetsledningssystemets funktion skall organisationen skaffa sig information över 
kunders uppfattning om huruvida organisationen har uppfyllt kundkraven eller inte” 
(Standardiseringen i Sverige [SIS], 2000, s.18). För att ha möjlighet att tillfredställa 
patienternas krav måste vi känna till vilka dessa krav är. 

I Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården – Vägledning för användning av 
EN ISO 9001:2000 (Standardiseringen i Sverige [SIS], 2005) definieras 
kundtillfredställelse som ”…graden av infrielse av behov och förväntningar på hälso- 
och sjukvården utifrån patientens/annan intressents bedömning.” (s.13) Sambandet 
mellan förväntningar och upplevelsen av kvalitet framhålls också ”Kundens/patientens 
upplevelse av kvaliteten på tjänsten, på alla nivåer i hälso- och sjukvården, återspeglar 
de förväntningar som kunden/patienten kan ha på tjänsten”. (s. 58) Vidare framhålls att 
”Det är viktigt att kundtillfredställelsen följs och att informationen från dessa 
undersökningar är tillgänglig…” (s. 58). 

För att kunna mäta och följa upp patienttillfredställelse måste vi veta vad som är god 
vårdkvalitet för patienterna och vad som kännetecknar vård av god kvalitet ur patientens 
perspektiv. 

Samband mellan omvårdnadskvalitet och vårdkvalitet 
Patientens upplevelse av kvaliteten på vården generellt och upplevelse av kvalitet på 
omvårdnaden har ett starkt samband. Larrabee, Ostrow, Withrow, Janney, Hobbs Jr. och 
Burant (2004) finner att patientens upplevelse av omvårdnaden är den faktor som 
starkast påverkar patienttillfredställelsen, följt av samarbetet mellan läkare och 
sjuksköterska. Likaså visar Yen och Lo (2004) att patientens upplevelse av 
omvårdnaden, koordinationen av vården och bekvämligheten var de faktorer som 
starkast påverkade tillfredställelsen med vården i stort.  
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Begreppet patienttillfredställelse 
Patienttillfredställelse har under lång tid varit en del av bedömningen av vårdkvalitet. 
Dock är begreppet fortfarande oklart. Loan, Mowinski Jennings, Brosch, DePaul och 
Hildreth (2003) jämför i sin studie personalsammansättning, antal vårdtimmar per 
patient och olika kvalitetsindikatorer, bland annat patienttillfredställelse. I studien 
framkom att på den avdelningen med högst personaltäthet och störst andel 
sjuksköterskor var patienterna nöjdast, men den hade också flest trycksår och 
nosokomiala infektioner. Fallskador var däremot vanligare på de avdelningarna med 
lägre personaltäthet och lägre andel sjuksköterskor.  

Ervin (2006) argumenterar mot att stora resurser läggs ner på att mäta 
patienttillfredställelse eftersom resultaten nästan alltid visar på hög 
patienttillfredställelse och att patienttillfredställelse reflekterar förväntningar minst lika 
mycket eller mer än kvaliteten på vården. Resulterar hög patienttillfredställelse i bättre 
resultat för patienten eller är patienttillfredställelse ett resultat i sig? 
Patienttillfredställelse behöver nödvändigtvis inte betyda bättre resultat för patienten. 
Till exempel kan patienten som fått många råd om livsstilsförändringar vara mindre 
nöjd med vården men få ett bättre resultat hälsomässigt än patienten som är mer nöjd. 
Detta på grund av att han/hon inte varit utsatt för samma mängd information om 
livsstilsförändringar och på grund av det kommer att få en försämrad hälsa. 

Att mäta patienttillfredställelse  
Det finns framförallt två sätt att mäta patienttillfredställelse, intervju och enkät. Wilde 
Larsson (2000) finner att resultaten av enkät och intervju är lika när frågorna berör 
medicinsk-teknisk kompetens och den fysiska miljön, men intervjuerna ger mindre 
positiva svar än enkäterna avseende ”mjukare” områden så som till exempel, om 
informationen var bra, om patienterna förstod vem som ansvarade för deras vård, om de 
fick vara delaktiga och om vårdpersonalen visade intresse för patientens kunskaper om 
sin sjukdom och tidigare erfarenheter. 

Hyrkäs och Paunonen (2000) finner i sin studie att i intervjuer framkommer andra 
kategorier som inte är med i den enkät som de använder sig av. Intervjuerna bidrar med 
ett djup och en rikedom som inte finns i de tämligen enformiga svaren i enkäten. Lumby 
och England (2000) beskriver hur patienterna uttryckte mer missnöje med vården ju mer 
ingående intervjuerna blev och Merkouris, Papathanassoglou och Lemonidou (2004) 
finner att patienterna svarar att det är ganska eller mycket nöjda, men har negativa 
kommentarer när de får chansen att tala öppet om sina erfarenheter.  

Larrabee och Bolden (2001) kommer i sin studie fram till att vårdgivare måste använda 
kvalitativa data ifråga om den egna populationens uppfattningar om 
omvårdnadskvaliteten för att kunna välja rätt mätinstrument för att mäta 
patienttillfredställelsen. Sammanfattningsvis visar ovanstående studier att enkäter tycks 
ha svårt att ge det djup och den förståelse som intervjun ger. 

Livsvärldsperspektiv 
Genom att använda sig av ett livsvärldsperspektiv så fokuseras det på patientens 
upplevelse av omvårdnaden, helt i linje med intentionerna i socialstyrelsens handbok 
God vård – om ledningssystem och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 
(Socialstyrelsen, 2006a). Med ett livsvärldsperspektiv fokuseras det på hur patienten 
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erfar sitt välbefinnande och sin vård. För att få reda på hur patienter erfar vårdandet 
måste vi gå till dem och fråga, och samtidigt förhålla oss öppna och följsamma för 
patienternas levda värld. Förförståelse i form av teorier och modeller kan leda oss fel 
och patienternas unika erfarenheter anpassas till vår förförståelse (Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

Känsla av sammanhang 
Wilde Larsson och Larsson (1999) visar att det finns starka samband mellan patientens 
känsla av sammanhang (KASAM) och upplevelse av kvaliteten på vården och 
framförallt var detta samband starkt när det gällde mer abstrakta och känslomässigt 
laddade områdena inom vården. Detta samband finns inte när det gäller hur viktigt 
patienten upplever att de olika områdena är.  

Antonovsky (2005) beskriver KASAM som  
en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig 
men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under 
livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man 
skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är 
utmaningar, värda investering och engagemang (s. 46). 

Förhållandet mellan hälsa och ohälsa är inte att de endast är två motsatser utan varje 
person befinner sig på ett kontinuum mellan hälsa och ohälsa. Antonovsky flyttar fokus 
från frågan, varför människor blir sjuka, till varför vissa människor lyckas behålla hälsa 
trots stora påfrestningar och sjukdom. Människor som klarar stora påfrestningar har 
också generella motståndsresurser som gör det möjligt att klara dessa påfrestningar utan 
att drabbas av ohälsa. Hög KASAM är relativt stabil efter adolescensen medan en 
person med måttlig KASAM riskerar att få lägre KASAM under livet då man utsätts för 
påfrestningar och inte har tillräckliga motståndsresurser. Däremot kan KASAM höjande 
erfarenheter bidra till en stärkt KASAM (Antonovsky, 2005). I senare studier har 
framkommit att KASAM är påverkbart genom interventioner, i varje fall tillfälligt 
(Lindström & Eriksson, 2005). 

Sjuksköterskans kompetensutveckling 
Sjuksköterskans förmåga att ge omvårdnad av god kvalitet påverkas av hennes 
kompetens och erfarenhet. Benner, Tanner och Chesla (1999) beskriver hur 
sjuksköterskan utvecklas från novisen. Genom utbildningen blir hon avancerad 
nybörjare, som bara kan handla utifrån klara regler och handlar utifrån de teorier och 
kunskaper hon fått i utbildningen utan att förstå att den kliniska verkligheten inte passar 
in i teorierna. Den avancerade nybörjaren behöver rutiner för att strukturera upp de krav 
och förväntningar som finns på henne och hon fungerar bra i vården av relativt stabila 
patienter. Den avancerade nybörjaren kan inte se helheten utan ser omvårdnaden som en 
rad åtgärder att utföra oberoende av om den kliniska situationen förändras. Sedan 
utvecklas sjuksköterskan via stadierna kompetent och skicklig till stadiet expert. 
Experten ser helheten och förstår både vad som behöver göras och hur det skall utföras. 
Expertsjuksköterskan är öppen för fenomen i den specifika situationen och lyhörd 
gentemot patienten.  
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PROBLEMFORMULERING 
Sjuksköterskan har både laglig och etisk plikt att erbjuda vård och omvårdnad av god 
kvalitet och för att det skall vara möjligt måste sjuksköterskan veta vad som 
kännetecknar omvårdnad av god kvalitet ur patientens perspektiv. Det ingår också i 
sjuksköterskans yrkesroll att delta i kvalitetsutvecklingsarbete.  

Kvalitet är organisationens förmåga att tillfredställa kundens/patientens krav, därför är 
det viktigt att veta vilka dessa krav är. Patienttillfredställelse är som begrepp inte klart 
definierat och dess förhållande till andra kvalitetsindikatorer är oklart. För att kunna 
bedöma vilken kvalitet som den omvårdnad som ges har måste patienternas upplevelse 
och levda erfarenhet av vad som är god omvårdnadskvalitet och vad som kännetecknar 
omvårdnad av hög kvalitet undersökas. Patienternas upplevelse av 
omvårdnadskvaliteten är den faktor som starkast påverkar patienternas tillfredställelse 
med vården i stort. Enbart enkäter tenderar att missa det djup som krävs för att förstå 
patienternas upplevelse av omvårdnaden.  

Därför är det viktigt att med kvalitativa metoder undersöka patienternas uppfattningar 
om god omvårdnadskvalitet och vad som kännetecknar omvårdnad av god kvalitet ur 
patientens perspektiv. Denna kunskap är en vägledning för sjuksköterskan när hon skall 
prioritera omvårdnadsåtgärder och när olika organisationer av vården värderas. 
Kunskapen kan också vara ett underlag för att kunna bedöma olika enkäters validitet. 
Därför har jag fokuserat på frågeställningen: Vad ser patienter som omvårdnad av god 
kvalitet?  

SYFTE 
Att beskriva vad som kännetecknar omvårdnad som patienterna upplever vara av god 
kvalitet. 

METOD 
För att förstå vad god omvårdnadskvalitet innebär och vad som kännetecknar 
omvårdnad av god kvalitet ur patientens perspektiv, genom att sammanställa tidigare 
forskning inom området, lämpar sig analys av kvalitativ forskning väl som metod. En 
sådan analys kan också bidra till att omsätta vetenskaplig kunskap till praktiskt 
användbar kunskap och fungera som vägledning för hur god omvårdnadskvalitet kan 
skapas i vårdarbetet (Friberg, 2006). 

Litteratursökning  
Den databas som användes främst var Cinahl och de sökord som användes var: patient 
satisfaction; quality of care; quality care; qualitative; patients; quality of nursing care; 
patients’ perceptions; patients’ expectations. Sökningen koncentrerades till artiklar som 
speglar längre vårdkontakter och artiklar som har öppenvård som kontext uteslöts. 
Sökning på Pubmed gav inga ytterligare träffar som efter genomläsning av abstract 
passade mot syftet med föreliggande litteraturstudie. Sökning genomfördes även på 
SweMed med sökorden omvårdnad och patienttillfredställelse som efter 
sekundärsökning resulterade i en artikel. Sökningarna på Chinal resulterade efter 
genomläsning av abstract till 19 artiklar som genomlästes och tio av dessa valdes bort 
på grund av att de speglade sjuksköterskornas perspektiv, var kvantitativa eller bara 
beskrev utan att analysera och redovisa resultatet på en högre abstraktionsnivå.  
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Detta gav tio artiklar som ligger till grund för analysen. Samtliga artiklar har publicerats 
i vetenskapliga tidskrifter och är publicerade mellan 1998 och 2006 förutom en artikel 
som är publicerad 1993. Den inkluderades då dess kontext är svensk och därför bidrar 
till ett för analysen intressant perspektiv. En artikel speglar äldrevård och en psykiatrisk 
vård, övriga vård på somatiska avdelningar. Artiklar med psykiatrisk vård och vård av 
äldre som kontext inkluderades för att öka bredden i det analyserade materialet.  

Samtliga artiklar grundar sig på kvalitativa empiriska studier. Datainsamlingen har skett 
genom intervjuer av mellan åtta och 199 patienter, fem studier är analyserade enligt 
grounded theory, tre med hjälp av innehållsanalys, en använder sig av fenomenologi 
och en fenomenografi (se bilaga 1). 

Analys 
Artiklarna analyserades enligt den metod Evans (2003) beskriver, där artiklarna först 
genomläses upprepade gånger med tyngdpunkt på resultatet och resultaten i varje artikel 
listas för att reducera varje studie till sina huvudresultat. Denna lista användes sedan för 
att finna gemensamma teman i de olika artiklarna och finna likheter och skillnader i 
resultaten i de olika studierna. Efter detta beskrivs det nya resultatet, med referenser 
tillbaka till de ursprungliga studierna, i delvis nya teman. I denna process bryts 
resultaten i varje studie ner för att tolkas om och grupperas om i olika teman och 
subteman. Slutligen kontrolleras att den nya beskrivningen har grund i och täcker in 
studierna som ligger till grund för analysen. Genom att sammanställa resultaten från 
flera kvalitativa studier och beskriva likheter och skillnader skapas en ny helhet och 
förståelsen för fenomenet ökas (Friberg, 2006). 
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RESULTAT 
Resultatet beskriver vad som kännetecknar den vård de patienter fått som upplever att 
de fått vård av god kvalitet på sjukhus eller vårdhem. Resultatet beskrivs i två 
huvudkategorier, vårdens attribut och sjuksköterskans attribut. Vårdens attribut beskrivs 
i tre subkategorier, individanpassad och holistisk vård, kontinuitet och samordning och 
öppet informationsutbyte. Sjuksköterskans attribut beskrivs i två subkategorier, hög 
kompetens och gott förhållningssätt. 
 

 

Individanpassad 
och holistisk 
vård 

Sjuksköterskans 
attribut 

Hög 
kompetens 

Gott 
förhållnings- 
sätt 
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Vårdens 
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God vård 

Figur 1 

Vårdens attribut 
Här redovisas hur vården bör vara organiserad och vilken kultur som bör finnas i 
organisationen för att patienterna skall uppleva att de får omvårdnad av god kvalitet. 
Med organisation avses att vården bör vara organiserad för att främja kontinuitet och 
samordning. Med kulturen i organisationen avses den inställning till informationsutbyte 
och individanpassning som finns i organisationen. 

Individanpassad och holistisk vård 
Generellt genom samtliga studier oberoende av kontext är att patienter vill ha 
individanpassad och holistisk vård. Attree (2001) beskriver hur individualiserad vård 
som är anpassad till patientens behov ses som god vård. Individualiserad vård med 
holistiskt synsätt innebär att se patienten som en hel människa och visa respekt för 
individers rättigheter, värdighet och rätt till enskildhet. Patienter uppskattar även 
personal som visar ett intresse för dem som individer. Likaså berömde patienterna i 
Radwins (2000) studie de sjuksköterskor som lärde känna sina patienter och tog hänsyn 
till deras individuella känslor, uppfattningar, hur sjukdomen påverkar patientens liv och 
patienternas föredragna copingstrategier. 
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I did not ever feel as if I was a “breast cancer patient.”…In [my nurse’s] eyes, I was a young 
professional who was being treated for breast cancer who had her own set of special needs and 
peculiarities. That my nurse…integrated in the treatment plan. (Radwin, 2000, s.185) 

Vårdtagarna i Chao och Roths (2005) studie förväntar sig att deras individuella behov 
skall beaktas. För att de skall vara nöjda skall deras individuella smak rörande till 
exempel mat, bad och påklädning respekteras. Schmidt (2003) visar att varje patients 
tidigare erfarenheter gör deras upplevelse av sjukhusinläggningen unik och att patienten 
vill att sjuksköterskan skall beakta deras särart. Patienten önskar även att 
sjuksköterskorna skall vara fokuserade på dem när de gav dem vård.  

It was very much more personal, more one-on-one. It was – you knew the care they were giving 
you was specifically for you and not like they were treating the masses. You knew it was for 
you.  (Schmidt, 2003, s. 395) 

Individuella krav möts genom att sjuksköterskan identifierar varje patients unika behov 
och inte behandlar alla patienter lika. Everything they did made you feel as if I was 
special and the only one there.”  (Brooks, 1999, s. 333). Genom att lyssna på patienten, 
ge patienten tid att prata, se patienten som en unik person och ta patienten på allvar som 
en vuxen person så bekräftas patienten. Detta är av stor vikt för patienterna som är extra 
utsatta på grund av psykisk sjukdom (Schröder, Ahlström & Wilde-Larsson, 2006). Att 
möta varje patient som en unik person förutsätter att vårdgivaren både visar intresse för 
patienten och efterfrågar varje patients unika behov. Vårdgivaren skall även kunna sätta 
sig in i patientens situation och förstå hur patienten upplever situationen. Vårdgivare 
skall inte vara för hårt styrda av rutiner så att de inte i viss mån kan anpassa sig till varje 
patients önskemål (Wilde, Starrin, Larsson & Larsson, 1993). Patienterna kände att 
vården var individualiserad när vården anpassades efter patienternas liv, till exempel 
arbete och fritidsintressen. De patienter som fick individanpassad omvårdnad fick ökat 
välbefinnande då de hade möjlighet att vara autentiska och kunde sänka garden utan att 
förlora värdighet. Den individanpassade omvårdnaden bidrog också till ökat mod och 
ökad följsamhet till behandlingar (Radwin, 2000). 

Genom att patienten erkändes som individ så fick han/hon känslan av att personalen 
hade en genuin omsorg om honom/henne. Genom att patienten fick känslan att 
personalen hade tid för just honom/henne så kände patienten sig erkänd som individ. 
Personalens interpersonella förmåga är av största vikt för att patienten skall känna sig 
erkänd som individ. Flexibla besöksrutiner och möjlighet att påverka maten bidrar 
också till att patienten känner sig erkänd som individ. I motsats skapar brist på 
flexibilitet en känsla av avpersonifiering. Det finns även ett nära samband mellan att 
känna sig respekterad som individ och vara tillräckligt informerad (Walker, Brooksby, 
McInerny & Taylor, 1998).  

Öppet informationsflöde 
Öppen tvåvägskommunikation ses som en grundläggande egenskap på vård av god 
kvalitet och är nödvändigt för utvecklandet av en god relation mellan patient och 
vårdpersonal. Kommunikation ses av patienterna som nödvändig för att personalen skall 
förstå deras behov och problem, likaväl som det är nödvändigt för att patienterna skall 
veta vad som pågår. Även råd och förklaringar sågs som viktig information från 
sjuksköterskan till patienten och anhöriga. Patienterna upplever det positivt att bli 
inkluderad i sin vård, i de val och beslut som fattas (Attree, 2001). Patienten bör ges 
möjlighet och stöd att delta i besluten angående sin vård. Vissa patienter vill lämna över 
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beslutet till vårdgivaren ”experten” men de flesta vill ändå vara informerade om vad 
som händer och få uttrycka hur de känner sig (Wilde et al., 1993). Patient och personal 
behöver samarbeta för att etablera vårdplan och gemensamma mål. Patienterna behöver 
få ordentlig information om sitt hälsotillstånd, sina symtom och hur de kan handskas 
med dem, för att kunna delta i besluten om sin vård. Information om vården är frivillig 
eller inte och olika behandlingsalternativ är också viktig. När patienterna är 
välinformerade kan de utöva sin rätt till självbestämmande gällande sin vård och till 
exempel val av kontaktperson (Schröder et al., 2006).  

I mean, I didn’t know a thing, I’d never heard of compulsive thoughts or actions. I thought: ´ 
What’s happening? I’m going mad.’ But when I got the chance to talk to the psychologist and 
he described it and explained it, I had some understanding of it and could work on it. It didn’t 
frighten me anymore once I’d got proper answers to my questions.  (Schröder et al., 2006, s. 98)   

Genom att dela med sig av sin professionella kunskap till patienten kan sjuksköterskan 
ge patienten möjlighet att bli delaktig och ta kontroll över sin vård. Sjuksköterskan med 
erfarenhet av tidigare liknande situationer kunde guida patienten genom behandlingen 
och förklara vad som skulle hända (Radwin, 2000). 

Many times I’ve asked [the nurse] questions about my chemo. I’ve said, ”What’s been your 
experience with your patients administering Taxol?” …[My nurse] gave me a scenario of other 
peoples’ experiences… My book doesn’t tell me, say the nausea or the vomiting. Was it 
severe?… I can ask [my nurse], “How did this lady deal with the nausea? Did it continue into 
the next day?”(Radwin, 2000, s. 185) 

Information bör vara begriplig och vårdgivaren skall vara på samma nivå som patienten 
och inte se ner på patienten för att patienten skall ta till sig informationen. Patienten 
måste ges möjlighet att ställa frågor och diskutera informationen. Information, speciellt 
negativ skall inte ges för plötsligt utan förvarnig (Wilde et al., 1993). Schmidt (2003) 
visar att det inte är den formella patientundervisningen som patienterna beskriver i 
första hand utan de beskriver hur de fick svar på sina frågor och de förklaringar som 
sjuksköterskan erbjöd i direkt samband med vården.  

Walker et al. (1998) fann att det var läkarens roll att hålla patienten informerad om sitt 
tillstånd och sin behandling men sjuksköterskan erbjöd mest information om 
tillvägagångssätt vid operationen och vården. Patienter ville inte ställa frågor då de inte 
ville framstå som dumma eller uppehålla personal som är upptagen. De kände även att 
personalen hade en attityd som avskräckte dem från att ställa frågor. Vissa patienter 
ville inte ha information om diagnos, behandling och prognos, då det kändes 
skrämmande. Det är viktigt att identifiera varje patients informationsbehov. Genom att 
patienterna är välinformerade så skapas förtroende för vården. När vårdpersonalen inte 
kan förutsäga eller förstå patienternas informationsbehov så minskar förtroendet för 
vården. Däremot framhåller Brooks (1999) sjuksköterskan som den huvudsakliga källan 
till information. Läkarna förväntades endast komma in kort och snabbt förklara att allt 
var bra medan sjuksköterskan förväntades förklara vad som sagts och hålla reda på vad 
som händer. 

De onkologiska patienterna som ingick i Radwins (2000) studie hade goda kunskaper 
om patofysiologi och olika behandlingar och kände sig inkluderade som partners när 
deras kunskaper respekterades av sjuksköterskan. Att vara inkluderad som partner 
resulterade i ökat välbefinnande. I motsats resulterade avsaknad av respekt för 
patienternas kunskaper i ilska.  
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Kontinuitet och samordning 
Att ha kontinuitet i sina vårdkontakter är särskilt viktigt för patienter med långvariga, 
allvarliga och/eller flera sjukdomstillstånd.  Radwin (2000) finner att patienten 
spenderar mer tid med sjuksköterskan än andra vårdgivare och att få träffa samma 
sjuksköterska vid flera följande möten är viktigt. Kontinuitet gav både förtroende och 
ökat mod bland de onkologipatienter som ingick i studien. 

[When you have] a belief that you’re receiving the best of care, the belief that your professionals 
who are involved in your treatment are the best you can have… then there is [a] profound 
healing energy released…. (Radwin, 2000, s. 183) 

Brist på kontinuitet kunde vara mycket prövande för patienterna, men i vissa fall kunde 
byte av sjuksköterska vara en lättnad för patienten när det saknades förtroende i 
relationen (Radwin, 2000). 

Brooks (1999) visar att det är av stor vikt för patienten att kunna identifiera sin 
sjuksköterska. Det är viktigt att informera patienten om vem som ansvarar för hans vård 
och patienten skall få en möjlighet att lära känna den som är ansvarig. Patienterna 
uppskattar vårdgivare som för information vidare, genom att vården samordnas så 
känner patienten att alla vårdgivare känner till vilka åtgärder som fungerat tidigare och 
då behöver inte nästa vårdgivare pröva samma overksamma åtgärder. Patienterna kände 
även en lättnad att inte behöva ge samma information flera gånger. God samordning 
ledde till ökat förtroende (Radwin, 2000;Schröder et al., 2006;Wilde et al., 1993). 

Även i Larrabee och Boldens (2001) studie framhöll patienterna samordningen av 
vården som en viktig del av god omvårdnad. Många patienter såg det som 
sjuksköterskans roll att fungera som kontaktperson mellan doktorn och patienten och de 
skulle: ”…keep things straight” (s. 38) 

Patienterna behöver även stöd efter utskrivning, genom antingen uppföljning via 
telefon, hembesök eller återbesök. Patienterna önskade även att det är bra samarbete 
mellan vårdpersonalen på sjukhuset och vårdare utanför sjukhuset. Det är viktigt för 
patienten att lätt kunna komma i kontakt med sin vårdinrättning, vetskapen att det bara 
är att lyfta på telefonen bidrar till känslan av trygghet (Schröder et al., 2006).  

It means so much, just knowing you can ring and talk to somebody… You may not have to go 
there; perhaps they can give you advice over the phone. (Schröder et al., 2006, s. 97) 

Sjuksköterskans attribut 
Här beskrivs de egenskaper som patienter ser som viktiga hos sjuksköterskor och övrig 
vårdpersonal. Viktigt är att sjuksköterskan har hög kompetens och har ett gott 
förhållningssätt.  

Hög kompetens 
Wilde et al. (1993) visar att det är viktigt för patienten att det finns kompetent personal 
som kan erbjuda korrekt och försiktigt genomförd undersökning och att korrekt diagnos 
ställs ”what is most important is to get cured when you are sick.”(s. 115) Den 
medicinsk-tekniska kompetensen består av undersökning, diagnos, behandling och 
smärtlindring. 

I Thorsteinssons (2002) studie uttrycker de flesta deltagare fullständigt förtroende för 
den kliniska kompetensen hos sjuksköterskorna och många hade inte övervägt 
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möjligheten att inte lita på sjuksköterskan. Tacksamhet, säkerhet och förtroende 
beskrivs som effekter av god omvårdnad. 

When they[‘the perfect nurses’] are there, I am completely relaxed – I do not have to think – I 
do not have to be afraid. (Thorsteinsson, 2002, s. 36) 

Brooks (1999) visar på att patienterna uppfattar hur tekniskt skickliga sjuksköterskorna 
är, och samtidigt har de stort förtroende för sjuksköterskorna och det är underförstått att 
de skall vara kompetenta. ”The staff was qualified – so I expected them to know what 
they were doing.” ”I was sure they knew what they were doing.” (s. 332) Patienterna 
förväntar sig även försäkringar, förklaringar och förslag till lösningar av sina problem 
av sjuksköterskan. 

Patienter uppskattar sjuksköterskor som ”vet vad dom gör” och delar med sig av sina 
tidigare erfarenheter av vård av patienter med samma diagnos eller behandling. Genom 
att sjuksköterskan delar med sig av sina tidigare erfarenheter skapar hon ökad optimism 
och ökat mod hos patienterna. Teknisk kompetens avseende att koppla dropp, ta 
blodprover och övervaka cellgiftsbehandlingar ses också som en viktig del av 
sjuksköterskans professionella kunskap. Praktiska kunskaper ledde till ökat förtroende 
för vården (Radwin, 2000).  

En tredjedel av patienterna i Larrabee och Boldens (2001) studie ansåg att god 
omvårdnad innebar att sjuksköterskan hade lämpliga kunskaper och färdigheter. Detta 
framhölls genom kommenterer som: ”they know what they are doing” och “they do 
their work right” (s. 38) 

Schröder et al. (2006) visar att patienterna har ett behov att få sina problem undersökta, 
få en diagnos och erbjudas olika behandlingar. Behandlingen skall vara individanpassad 
och effektiv. Patienterna med psykiska problem i studien har ett behov att möta 
kompetent personal. Personalen skall vara skicklig, ha empati, självkännedom, sociala 
färdigheter, humor och ha en attityd som är personlig men inte påträngande. Tecken på 
att personalen är engagerad är att de spenderar mycket tid tillsammans med patienterna 
och tar initiativ att närma sig patienterna. 

There need to be highly trained staff – more so than on the ordinary wards. I mean, on the other 
wards the staff are making beds and that, but on the psychiatric ward it’s very, very important 
that you’ve got somebody you can talk to. The staffs need to have a passionate interest in 
people, need to be humane and to like people. (Schröder et al., 2006, s. 97) 

Gott förhållningssätt 
Beskrivningen av sjuksköterskan förhållningssätt har strukturerats upp i rubrikerna 
uppmärksam, tillgänglig, omtänksam, respektfull och trevlig och personlig för att 
tydliggöra vad som kännetecknar ett gott förhållningssätt. 

Uppmärksam 
Patienter uppskattar sjuksköterskor som är uppmärksamma och tar sig an patienternas 
behov omedelbart. Den uppmärksamma sjuksköterskan tar sig tid, fullföljer och går rakt 
på sak. Uppmärksamhet gav ökat förtroende för vården. Förtroende betydde för 
patienterna att de litade på att de skulle skyddas mot skada, få pålitlig hjälp inom rimlig 
tid när de behövde och att sjuksköterskorna skulle vara ärliga mot dem (Radwin, 2000).  

Också i Attrees (2001) studie lovordar patienterna sjuksköterskor som förutser deras 
behov, erbjuder hjälp villigt, tittar till dem och fullföljer det som de lovat. I Larrabee 
och Boldens (2001) studie beskrivs god vårdkvalitet också som att sjuksköterskan är 
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vaksam och ser till patienterna. ”when I don’t call, they come check on if I need pain 
medicine, or if my IV is OK, or if I’m OK.” (Larrabee & Boldens, 2001, s.37) 

Thorsteinsson (2002) beskriver kroniskt sjukas upplevelse av god omvårdnadskvalitet 
med att sjuksköterskan är känslig för deras behov och inte tvekar att tillfredställa dessa.  

Den akutvårdsavdelning som Brooks (1999) studerade var välbemannad med hög andel 
sjuksköterskor per patient och den var byggd så att patienterna ständigt kunde se sin 
sjuksköterska. Detta ledde till att patienterna kände att de aldrig behövde be om något 
utan sjuksköterskorna förutsåg deras behov. ”You didn’t have to call for assistance they 
were so attentive.” (s. 331) Samma positiva känsla av att vara övervakad beskriver 
Schmidt (2003). Att veta att om något hände dem så skulle de uppmärksammas 
upplevdes som positivt och viktigt av patienterna och det skapade trygghet. 

One of them would, I mean, they didn’t walk with me, but she’d be where she could see what I 
was doing, that I was all right, that I wasn’t going to slip or anything. (Schmidt, 2003, s. 396) 

Många patienter är oroliga för att vara till besvär och ses som besvärliga patienter. 
Genom att titta in till patienterna, så känner patienterna att vårdgivaren har tid för dem 
och känner inte att de bara är en arbetsuppgift som måste göras (Wilde et al., 1993). 

Chao och Roth (2005) beskriver hur vårdtagarna behöver känna förtroende för sina 
vårdgivare för att uttrycka sina känslor och söka känslomässigt stöd hos dem. Genom 
att få hjälp i rätt tid med små saker som de inte kan utföra själva så blev tillvaron 
mindre frustrerande och vårdtagarna kände sig säkrare. När vårdtagarna känner att 
vårdpersonalen ser och förstår deras behov så skapar det trygghet. Att vara trygg 
innebär att någon skall finnas tillgänglig för att erbjuda hjälp och förhindra olyckor och 
skador. 

Tillgänglig 
Patienter och anhöriga såg positivt på vårdpersonal som var tillgänglig. Sjuksköterskan 
som kom när de efterfrågades, kom tillbaka när de sa att de skulle och var närvarande 
när de behövdes. Många patienter var motvilliga att ringa efter personal, utan de låg och 
väntade tills någon kom till dem eller i deras närhet (Attree, 2001). Också i Chao och 
Roths (2005) studie beskrivs hur vårdtagarna är motvilliga till att begära hjälp med små 
saker som de tidigare kunde utföra med lätthet. De drog sig även för att begära hjälp då 
de trodde att andra behövde hjälpen bättre. Vårdtagarna uppskattade när personalen kom 
in och erbjöd hjälp. Tillgänglig personal var en de viktigaste kvalitetsindikatorerna för 
vårdtagarna vid de undersökta vårdhemmen.  

Larrabee och Bolden (2001) framhåller också vikten av att patienterna får sina behov 
tillfredställda och få hjälp med det som de inte klarar själva. Det är även viktigt för 
patienten att få den önskade hjälpen vid rätt tidpunkt. Patienterna i Schmidts (2003) 
studie värdesatte att sjuksköterskorna svarade snabbt på begäran om hjälp och att de 
fick lämplig hjälp med det som de behövde. På samma vis skapade lång väntan 
irritation. 

If I needed something, I mean, it was just a matter of within a minute somebody was there. 
When I needed medication they were right there, on time. (Schmidt, 2003, s. 396) 

Den höga personaltätheten på en akutvårdsavdelning skapar tillgänglighet, då det alltid 
finns någon till hands för patienterna och det uppskattas i de allra flesta fall. ”There was 
always someone there and you didn’t have to wait.” (Brooks, 1999, s 331) Deltagarna i 
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Walker et al. (1998) studie nämnde ofta att personalen hade tid för dem trots den låga 
bemanningen. 

”Everybody tries so hard … obviously it is a frustrating time for them, money must be tight 
[but] they genuinely care for you and everybody else. (Walker et al., 1998, s. 196) 

Omtänksam 
I Larrabee och Boldens (2001) studie framhålls att det är god omvårdnad om 
sjuksköterskan visade omtanke. Kommentarer som visade på detta var till exempel: 
”being interested in the patients problems”, ”being concerned about the well-being of 
patients” och ”being supportive” (s.38) 

Patienter värdesätter sjuksköterskor som har ett vårdande förhållningssätt. Radwin 
(2000) delar upp vårdande förhållningssätt i att vara intresserad av patienten, vara 
närande och minnas patienten. Ett vårdande förhållningssätt ökade cancerpatienternas 
mod och deras välbefinnande. 

[The nurse] must treat so many patients, just to even recognise somebody that you haven’t seen 
in 6 months. She obviously cares. (Radwin, 2000, s. 187) 

God omvårdnad gav patienterna möjligheten att vara sig själva och släppa ner fasaden. 
Vidare bidrog god omvårdnad till ett ökat mod hos patienterna. De tolererade 
behandlingar bättre och följde ordinationer bättre (Radwin, 2000).  

[My nurse] makes it more bearable to go over there for treatments…I would have a hard time 
getting through this without her…It helps your compliance really…I don’t want to go there. I 
don’t want to have the treatments even though I need them. But you know I’ll do it because I 
know that they’ll take good care of me. (Radwin, 2000, s. 183) 

Personal som visar en vårdande attityd genom att vara vänliga, omtänksamma, 
medkännande, känsliga och sympatiska uppskattades mycket av patienterna (Attree, 
2001). Också vårdtagarna i Chao och Roths (2005) studie föredrog vårdpersonal som 
var vårdande, omtänksam och intresserad. Genom att vårdpersonalen kallade 
vårdtagarna namn med familjeanknytning  så som morfar och mormor skapades en 
positiv stämning. 

God omvårdnadskvalitet kännetecknas av att sjuksköterskan visar en äkta omsorg om 
patienten, både som patient och person (Thorsteinsson, 2002). När patienten får god 
omvårdnad så upplevs det som något bra, positivt och önskvärt och bidrar till att öka 
patientens självaktning. 

I feel a lot better emotionally to experience good attitude and manner, rather than someone who 
was cold – it is unbelievable how much it helps (Thorsteinsson, 2002,  s. 36) 

 Patienterna i Brooks (1999) studie upplevde att sjuksköterskorna arbetade från hjärtat 
och de såg det som mera än ett jobb. 

Respektfull 
Ärlighet och uppriktighet karakteriserar en individorienterad inställning hos 
vårdgivaren. Vårdgivare som sa sanningen och gav ärliga svar uppskattades av 
patienterna. Vårdgivaren skall även respektera och tro på patienterna så att patienterna 
kan vara öppna och ärliga. Vårdmiljön bör ge patienten möjlighet till både enskildhet 
och sällskap och patienten skall inte bli allt för bunden av avdelningens rutiner (Wilde 
et al., 1993). 
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Att bli behandlad med respekt är ett utmärkande drag av god omvårdnad som 
exemplifierades genom kommentarer som: ”treat people like human beings”. (Larrabee 
& Bolden, 2001, s. 38) I Thorsteinssons (2002) studie beskrivs respekt för patienterna 
genom att tystnadsplikten är viktig för att omvårdnaden skall vara av god kvalitet. 
Genom att inte tala om andra så kunde patienten känna sig säker på att de kunde tala 
fritt med sjuksköterskan. 

Genom att personalen är förstående och icke-dömande hjälps patienten att komma över 
skammen att vara psykiskt sjuk och att inte kunna klara av sina problem själv utan vara 
tvungen att söka psykisk vård. Också att det går att lita på personalen är viktigt, att 
kunna öppna sig utan behöva oroa sig för att riskera att det som sägs förs vidare 
(Schröder et al., 2006). 

Att vårdpersonal beaktar vårdtagarens tankar och känslor är viktigt. Så kan behov av 
avskildhet vid påklädning och bad vara viktigt. Vårdtagare uttrycker att de gjorde så 
mycket de kunde själva för att inte uppfattas som besvärliga. Vårdtagarna var rädda för 
att få sämre vård om de uppfattades som besvärliga (Chao & Roth, 2005). 

Trevlig och personlig 
Walker et al. (1998) finner att känna sig hemma är viktigt i samband med sjukhusbesök. 
Genom att bli presenterad för sina sänggrannar kan patienten känna sig hemma. 
Engagemang i och observation av patienternas bidrar till att känna sig hemma liksom 
skämt och god atmosfär mellan personal och patienter. Att känna sig hemma med 
personal och lokaler bidrar till att patienten känner förtroende för vården. 

På liknade sätt beskriver Thorsteinsson (2002) sjuksköterskor som gav omvårdnad av 
god kvalitet som glada, varma, ömma, leende, positiva, artiga och förstående. Förutom 
att sjuksköterskorna skulle ha klinisk kompetens, så skulle de vara vänliga, ha en bra 
inställning och uppföra sig väl.  

They attend to each task automatically – know just what to do. I would say they are perfect 
nurses. It felt like a certain lightness [humour] and caring came with them – just something in 
the character. (Thorsteinsson, 2002, s. 35) 

Patienter uppskattar personal som är glad och kan skämta med dem (Attree, 2001; 
Brooks, 1999; Thorsteinsson, 2002). 

Att vara individorienterad som vårdgivare innebär även att ha en tillgänglig personlig 
stil. Att vara varm, trevlig, glad, vänlig och anständig. Vårdgivaren bör visa sina egna 
känslor för patienten (Wilde et al., 1993). Också de flesta patienterna i Larrabee och 
Boldens (2001) studie framhöll att behandla patienterna behagligt som ett karaktärsdrag 
av god omvårdnad. De beskrev god omvårdnad som: ”They treat you nice and good.” 
“Try to make things pleasant.” “Have patience whit you.” (s.38) 

Patienter uppskattar när sjuksköterskan delar med sig av personliga detaljer av sitt eget 
liv. Genom att få ta del av sjuksköterskans liv skapades en förbindelse mellan 
sjuksköterska och patient. När denna förbindelse fanns så var det bekvämare för 
patienten att vara sårbar inför sjuksköterskan och ökade deras välbefinnande (Radwin, 
2000). Även i Attrees (2001) studie så framkom det att patienter uppskattade 
sjuksköterskor som delade med sig av sitt eget liv och det ökade kontakten mellan 
patienten, anhöriga och sjuksköterskan.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
En analys av kvalitativa artiklar kan inte reproduceras och ge samma resultat två gånger, 
och inte skulle denna analys bli identisk om den skulle reproduceras. Men en tolkande 
systematisk granskning av kvalitativ forskning kan ge en sammansättning av 
beskrivningar som i sin tur ökar förståelsen av det som undersökts (Evans, 2003). 

Det finns en stor mängd studier som undersöker kvalitet i vården, men den största delen 
baserar sig på enkäter och enkäter har svagheter främst då det gäller att fånga 
upplevelsen av mjuka frågor som relationer och atmosfär. En stor del av de studier med 
kvalitativ inriktning som görs ingår i valideringsprocessen av olika instrument för 
mätning av kvalitet. I fem av studierna används begreppet nursing care och i fem 
begreppet care, men resultaten i de olika studierna är liknande och den starka 
kopplingen mellan kvaliteten på omvårdnaden och kvaliteten på vården innebär att 
analysen av studierna kan ske parallellt.  

Att exkludera studier med inriktning mot öppenvård kan ha minskat bredden i det 
material som ligger till grund för denna uppsats. Detta ter sig som en rimlig avgränsning 
då upplevelsen av och förväntningarna på ett polikliniskt besök troligen skiljer sig 
markant mot den vid en längre vistelse på en vårdinrättning. Att inkludera både 
psykiatri och äldrevård bidrar till en variation i materialet och breddar perspektivet. 
Patienterna inom den psykiatriska vården värderade personalens förmåga som 
samtalspartner och medmänniska. De värderade också kontinuiteten högt och att 
personalen var förstående.  Vårdtagarna inom äldrevård värderade vårdpersonalens 
förhållningssätt och att vården var individanpassad högt. Den medicinsk-tekniska 
kompetensen har inte samma vikt på ett äldreboende utan relationen och personalen 
förmåga att anpassa vården efter vårdtagaren väger tyngre.  

Två av artiklarna Wilde et al., 1993 och Schröder et al., 2006, i föreliggande studie har 
svensk kontext. Wilde Larsson, Larsson, Wickman Chantereau och Staël von Holstein 
(2005) finner i sin studie om skillnader patienttillfredställelse i England, Frankrike, 
Norge och Sverige att engelska och franska patienter är mer tillfredställda med vården 
än norska och svenska. Detta visar på vikten av att undersöka patienternas upplevelse av 
god vårdkvalitet i den kontext som man är intresserad av för att få tillförlitliga data för 
att värdera olika patienttillfredställelseenkäter. Dock visar denna studie bara på olika 
värdering av förutbestämda frågor. Att undersöka om patienter i olika länder i 
ostrukturerade intervjuer tar upp olika kännetecken på god omvårdnad är ett intressant 
område för vidare forskning. 

Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande studie är att beskriva vad som kännetecknar omvårdnad av god 
kvalitet ur patientens perspektiv. De kännetecken på god omvårdnad ur patientens 
perspektiv som har framkommit i analysen ligger huvudsakligen inom två områden. Det 
första området är vårdens attribut som innefattar dels vårdens organisation, till exempel 
hur arbetet på avdelningen är organiserat och dels vilken kultur som råder inom 
vårdorganisationen. Organisationens påverkan på vårdkvaliteten är att den bör vara 
organiserad så att kontinuiteten främjas och att vården är väl samordnad, för att den 
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skall upplevas vara av god kvalitet. Också Johansson, Oléni och Fridlund (2002) finner i 
sin litteraturstudie om patienttillfredställelse med omvårdnad, att kontinuitet och att bli 
vårdad av så få sjuksköterskor som möjligt framhålls som kännetecken på god 
omvårdnad.  

Dessa resultat kan ge argument i samband med när beslut skall fattas rörande hur till 
exempel en vårdavdelning skall organiseras och när fördelningen mellan olika 
personalkategorier skall beslutas. För att tillgodose de krav som ställs på organisationen 
för att ge vård och omvårdnad av god kvalitet är organisation av vården enligt primär 
omvårdnad en lämplig lösning. Primär omvårdnad innebär att en sjuksköterska är 
primärt ansvarig för omvårdnaden och ”… en vårdfilosofi som innebär att patientens 
problem bedöms utifrån en helhetssyn och där patienten efter förmåga deltar i besluten 
om och utförandet av sin egen vård – patienten är i centrum.” (Björvell, 2001, s. 26) 
Genom denna organisation främjas kontinuitet och sjuksköterskan kan ge bra 
information och ha ett individanpassat och holistiskt synsätt.  

Vårdkulturens påverkan på vårdkvaliteten är att det bör råda ett klimat där öppet 
informationsflöde mellan sjuksköterska och patient och att ha ett individanpassat och 
holistiskt synsätt är en självklarhet. Eriksson, Chiappe och Sellström (2003) visar i sin 
litteraturstudie om vad patienter är missnöjda med att bristande information är en vanlig 
källa till missnöje. Även bristande individanpassning framhålls som orsak till missnöje 
med vården. Johansson et al. (2002) framhåller information som en nödvändig 
förutsättning för att patienterna skall uppleva tillfredsällelse med omvårdnaden. 
Patienterna önskade möjlighet att påverka och ta ansvar för sin egen vård. Personlig 
omvårdnad och holistiskt synsätt bidrar också till hög patienttillfredställelse. 

Genom att ge information och att patienten känner att vården är anpassad just till dennes 
behov blir vården hanterbar, begriplig och meningsfull och patientens KASAM kan 
stärkas. Och kan KASAM förbättras så förbättras även patientens upplevda hälsa. I 
motsats kan en vårdsituation som patienten inte upplever som meningsfull, begriplig 
och hanterbar försämra KASAM och i förlängningen försämra patientens hälsa 
(Antonovsky, 2005). Patientens behov av information är inte bara en rättighet, utan en 
möjlighet att förbättra patientens hälsosituation. En välinformerad patient som upplever 
att vården är anpassad just till honom/henne kan komma att blir friskare snabbare och 
följa givna ordinationer bättre. I motsats kan dålig information och likriktad vård som 
inte är anpassad till patienten bidra till försämrad KASAM och upplevd hälsa under 
lång tid, framförallt om patienten redan innan vårdtillfället har måttlig eller låg 
KASAM. Som vägledning för sjuksköterskan i det dagliga arbetet visar föreliggande 
studie att tid som läggs ner på att ge information och ta emot information från 
patienterna är väl använd tid. Att behandla patienterna med respekt och visa att det finns 
tid för dem och signalera att man är villig att erbjuda hjälp är också viktigt för att vården 
skall upplevas vara av god kvalitet. När arbetsmiljön hindrar sjuksköterskan att ge 
individanpassad vård på ett trevligt och respektfullt sätt handlar det inte bara om att 
patienterna upplever sig dåligt bemötta. Utan det resulterar också i sämre följsamhet till 
ordinationer och att patienterna får sämre tilltro till behandlingen och skapar en risk för 
bestående försämring av patientens upplevda hälsa.  

Det andra området är sjuksköterskas attribut som innefattar dels kompetens och dels 
förhållningssätt. Att sjuksköterskan är kompetent är något som de flesta patienter ser 
som en självklarhet och det ger en känsla av trygghet för patienten. Socialstyrelsen 
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(2006b) framhåller att hälso- och sjukvård skall vara kunskapsbaserad och 
ändamålsenlig, och det innebär att ”… vården skall bygga på vetenskap och beprövad 
erfarenhet och utformas för att möta den individuella patientens behov på bästa möjliga 
sätt”(s.9). Johansson et al. (2002) finner att patienterna förväntar sig att sjuksköterskan 
har kunskap om varje patient och dennes behandling och utför sina uppgifter på ett 
korrekt sätt. Eriksson et al. (2003) visar att patienterna är missnöjda med dåligt utförda 
eller uteblivna omvårdnadsuppgifter. 

Patienten förväntar sig att möta en kompetent sjuksköterska som är uppmärksam, 
tillgänglig, omtänksam och visar respekt för patienten. Dessa krav är rimliga och borde 
vara självklara att uppfylla men för att bli denna ”perfekta sjuksköterska” behöver den 
från högskolan nyutsläppta sjuksköterskan lära sig och det kommer att ske genom att 
hon begår mindre eller större misstag. Med kunskapen från föreliggande studie och den 
beskrivningen av utvecklingen genom olika kompetensnivåer som Benner et al. (1999) 
gör, kan det argumenteras att för att bedriva vård och omvårdnad av god kvalitet måste 
det finnas en hög andel skickliga sjuksköterskor och expertsjuksköterskor. 
Expertsjuksköterskan har kunskapen och erfarenheten att bedriva den omvårdnad som 
patienterna beskriver som omvårdnad av god kvalitet.  

En central del i all expertomvårdnad är intresse för att utforska och bemöta patienterna som 
personer, visa respekt för deras integritet, vårda dem på ett sätt som bevarar deras personlighet, 
skydda dem i deras sårbarhet, hjälpa dem känna sig trygga i en främmande miljö, trösta och 
lugna deras anhöriga och sträva efter att upprätthålla integriteten i nära relationer. (Benner et al., 
1999, s. 186) 

Det är inte försvarbart att se varje sjuksköterska som direkt ersättbar av en annan. Den 
kompetens som förvärvas genom praktiskt arbete måste värderas och löneutvecklingen 
måste vara sådan att erfarenhet premieras och sjuksköterskor har incitament att stanna 
kvar på sin arbetsplats och utveckla sin egen kompetens och omvårdnaden inom sitt 
specifika område. Denna förändrade värdering av kompetens måste ske 
sjukhusledningsnivå eller motsvarande. Så länge sjukhusledningar bara ser till att det 
skall finnas en sjuksköterska med legitimation på plats utan att värdera varje individs 
enskilda kompetens kommer det att vara svårt att uppnå omvårdnad av god kvalitet.  

Sjuksköterskans förhållningssätt omfattar uppmärksamhet, tillgänglighet, 
omtänksamhet, respekt samt ett trevligt och personligt förhållningssätt. Att 
sjuksköterskan skall ha ett gott förhållningssätt till sina patienter är förhoppningsvis en 
självklarhet, men förhållningssättets stora betydelse för patienterna kan inte nog 
understrykas. En sjuksköterska som är uppmärksam, tillgänglig, omtänksam, respektfull 
och trevlig/personlig skapar trygghet, ökar välbefinnandet och ger patienterna ökat mod 
och självaktning. De områden som framhålls av patienterna i föreliggande studie 
återfinns bland de ”mjukare” områden som Wilde Larsson (2000) beskriver. Områden 
som information, delaktighet och att vårdpersonalen visade ett åtagande mot patienterna 
är ”mjuka” områden. Även att personalen visar respekt, är personliga, visade sympati 
och var ärliga mot patienterna är ”mjuka” områden. Att ”mjuka” områden inom vården 
har så stor vikt när patienterna i egna ord får beskriva vad som är viktigt för dem när de 
vårdas manar till eftertanke. En förklaring kan vara att bli rätt medicinskt behandlad 
inom rimlig tid ses som en självklarhet och därför inte tas upp när patienterna skall 
beskriva vad god vård och god omvårdnad innebär för dem. Eller så är dessa ”mjuka” 
av stor vikt för patienterna samtidigt som de är svåra att fånga i 
patienttillfredställelseenkäter. Erikson et al. (2003) finner att bemötande, fientlighet från 
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vårdpersonal, bristande stöd och misstro är källor till missnöje med vården. Även brist 
på respekt och att patientens önskemål blivit negligerade skapade missnöje. Johansson 
et al. (2002) finner att patienter som fått mycket uppmärksamhet, empati och bemöts 
med tålamod är nöjda med vården. Ett gott förhållande mellan patient och sjuksköterska 
är viktigt för att skapa hög patienttillfredställelse. Sjuksköterskan bör vara lättillgänglig, 
vänlig, uppmärksam, lugn och uppmuntrande.  

En aspekt som saknas i föreliggande studie är en värdering av vilka områden som är 
viktigast för patienten. För att utvärdera vården måste inte bara de områden som är 
viktiga för patienten identifieras, utan även en värdering göras, vad som är viktigast och 
hur förhållandevis viktiga de olika områdena är. Att få ett konkret och användbart svar 
på denna fråga kan vara svårt med kvalitativa metoder. En lösning är att varje patient i 
samband med ifyllande av frågeformuläret även värderar frågans vikt, denna metod 
används i Kuppformuläret (Wilde Larsson, 1998). Ett annat alternativ är att varje 
område värderas av en panel och på så sätt får ett värde som kan påverka utfallet av 
enkäten (Lynn & McMillen, 2004). 

Staniszewska och Henderson (2005) framhåller lojalitet mot vårdgivaren, förtroende för 
vårdgivaren, tacksamhet för att ha fått vård och att det inte är accepterat att klaga som 
faktorer som leder till att när vården skall utvärderas så får den goda utvärderingar trots 
att vården varit dålig. Författarna sammanfattar dessa faktorer med att patienten känner 
en förpliktelse eller ett åtagande mot vårdgivaren. Detta innebär att patienten upplever 
att vårdgivaren förstår patientens situation, behov, erfarenheter och bekymmer och att 
patienten känner sig bekväm i vården då utvecklas denna känsla av förpliktelse. Den 
känsla av förpliktelse försvårar möjligheten att få tillförlitliga resultat när patienterna 
utvärderar vården.  

För att utvärdera vård bör kanske inte allt för stor vikt läggas vid patientenkäter då dessa 
ger starkt positiva svar. I väntan på att tillförlitliga instrument för mätning av 
patienttillfredställelse utvecklas bör andra kvalitetsindikatorer användas i större 
utsträckning och tillräknas större vikt. Förekomst av trycksår, nosokomiala infektioner 
och fallskador är tre mätbara indikatorer som kan användas för att mäta i kvaliteten av 
omvårdnaden (Loan et al., 2003). Dock är patientens upplevelse av omvårdnaden av 
stor vikt trots att den är svår att mäta. Genom att använda sig av både kvalitativa och 
kvantitativa metoder samt låta patienterna värdera olika frågors betydelse kan patientens 
upplevelse av vården fångas. 

Dessa resultat ligger i linje med kraven som Socialstyrelsen (2006a) ställer. Att vården 
som erbjuds skall vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, 
effektiv och jämlik och erbjudas inom rimlig tid. Men det perspektiv som saknas i 
föreliggande studie är patienten i vårdköns perspektiv.  Patient definieras i 
Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården – Vägledning för användning av 
EN ISO 9001:2000 som ”En person anses registrerad för att erhålla hälso- och 
sjukvård om hälso- och sjukvårdspersonal uppfattat att vårdbehov finns.” (s. 13). Detta 
innebär att även alla de som står i vårdkö är patienter och under mina sökningar har jag 
ej funnit en enda undersökning som fokuserat på de som ännu ej fått vård. Detta ger 
ytterligare en dimension till problemet att definiera vårdkvalitet. När resurserna skall 
räcka till att erbjuda vård av god kvalitet till allt fler, så måste frågan om vilken kvalitet 
som är acceptabel diskuteras.  
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som vårdads 
onkolog klinik 

 Patienterna 
fick välja plats 
för intervjun 

 USA 

Kännetecken på god 
omvårdnadskvalitet 
 Professionell kunskap 
 Kontinuitet 
 Uppmärksam, omsorgsfull 
 Samordning 
 Partnerskap 
 Individualisering 
 Sammanhang 
 Omsorg 

Resultat av god 
omvårdnadskvalitet 
 Känsla av välbefinnande 

1. Förtroende 
2. Optimism 
3. Äkthet 

 Ökat mod 
Titel: The quality 
of nursing care as 
percived by 
individuals with 
chronic illness: the 
magical touch of 
nursing 
Författare: 
Thorsteinsson, L. 
Tidskrift: 
Journal of Clinical 
Nursing 
Årtal: 2002 

 Patient 
perspektiv 

 Fenomenologi  
 
 

Att undersöka hur 
individer med kroniska 
sjukdomar upplever 
kvaliteten på 
omvårdnaden för att 
öka vårdkvaliteten  

 Intervjuer 
 Fenomenologi  
 11 patienter 

som vårdats 
under längre tid 

 kroniskt 
sjukdomar 

 I hemmet efter 
utskrivning 

 Island  
 

Sjuksköterskor som gav god 
omvårdnad var: 
 Känsliga för patienternas 

behov 
 Visade äkta omsorg 
 Förtroende och ärlighet 
 Använde humor 
 Kliniskt kompetenta 
 Undervisar patienterna 

 

Titel: Patients 
perceptions of 
hospital care: 
building confidence, 
faith and trust 
Författare: 
Walker, J., 
Brooksby, A., 
McInerny, J. & 
Taylor, A. 
Tidskrift: 
Journal of Nursing 
Management 
Årtal: 1998 

 Patient 
perspektiv 

 Grounded 
theory 

 Berättande 
intervjuer 

Att få förståelse för 
hur människor 
värderar och 
rationaliserar sin 
upplevelse av 
sjukhusvård 

 Intervjuer 
 Berättande, 

ostrukturerade 
 Grounded 

theory 
 18 blandade 

patienter 
 4-6 veckor 

efter 
utskrivning 

 England 

Tre huvud kategorier 
 Känna sig tillräckligt 

informerad 
 Känna sig erkänd som 

individ 
 Känna sig hemma 

Titel: Patients’ 
perceptions of 
nursing care in the 
hospital setting 
Författare: 
Schmidt, L. A. 
Tidskrift: 
Journal of Advanced 
Nursing 
Årtal: 2003 

 Patient 
perspektiv 

 Grounded 
theory 

Att upptäcka 
patienternas 
upplevelse av den 
omvårdnad de fått på 
sjukhus 

 Intervjuer 
 Grounded 

theory 
 Efter 

utskrivning 
 8 patienter  
 Inneliggande  
 Somatiska 

sjukdomar 
 USA 

 Se den individuella 
patienten 

 Förklara 
 Svara mot patienternas 

önskningar och symptom 
 Övervaka, se efter 
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 Perspektiv  

(vårdvetensk
apliga eller 
andra 
teoretiska 
perspektiv 
 
                

Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

Titel: Patients’ 
perspective of 
quality of care in a 
high-dependency 
unit  
Författare: 
Brooks, B. 
Tidskrift: 
Intensive and 
Critical Care 
Nursing 
Årtal: 1999 

 Patient 
perspektiv 

 Innehålls 
analys  

 
                         

Att identifiera 
tolkningen av 
vårdkvalitet i kontexten 
akutvårdsavdelning 

 Intervjuer 
 55 patienter + 

77 patienter 
 Semistrukturera

de 
 Innehållsanalys 
 Patienter som 

legat minst 12 
timmar på 
akutvårds-
avdelning 

 England 

Miljön 
 Utrustning 
 Sömn 
 Oljud 
 Atmosfär 
 Blandade kön 
 Enskildhet 
 Renlighet 
 Brist på stimulans 

Vårdens organisation 
 Nära tillsyn 
 SSK-patient kontinuitet 
 Koordination 
 Atmosfär 

Attityder 
 Vänlig/snäll/hjälpsam/g

lad 
 Tillmötesgående 
 Leende/humor 
 Utöver vad plikten 

kräver 
Skicklighet/kunskaper 
 Utförande 
 Visande av kunskap 
 Underförstått förtroende 
 Vissa undantag 

Kommunikation 
 SSK-positiva 

erfarenheter 
 Dr-positiva erfarenheter 
 SSK-negativa 

erfarenheter 
 Dr-negativa 

erfarenheter 
 Teamarbete 

Individuella behov 
 Personliga preferenser 
 Kontinuitet 
 Icke-individualiserad 

vård 
 Informellt 

Familj/vänner 
 Besöks arrangemang 
 Hur familjen behandlas 
 Familjens roll i vården 

Titel: Dimensions 
of quality in long-
term care facilities 
in Taiwan 
Författare: 
Chao, S-Y. 
Roth, P. 
Tidskrift: 
Journal of Advanced 
Nursing 
Årtal: 2005 

 Patient 
perspektiv 

 Innehålls-
analys  

Att utforska äldre 
Taiwanesers upplevelse 
av vårdkvaliteten vid 
boenden på långtids 
vårdinrättningar  

 Intervjuer 
 22 patienter 
 Semistrukturera

de 
 Innehållsanalys 
 Äldre boende på 

äldreboenden 
 Taiwan  

 Vårdande attityd 
 Respekt för individuella 

preferenser 
 Känslomässigt stöd 
 Social förmåga 
 Stödjande miljö 
 Tillgänglig vård 
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 Perspektiv  

(vårdvetensk
apliga eller 
andra 
teoretiska 
perspektiv 
 
                

Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

Titel: Patients 
perceptions of the 
concept of the 
quality of care in the 
psychiatric setting: a 
phenomenographic 
study 
Författare: 
Schröder, A., 
Ahlström, G. & 
Wilde, B. 
Tidskrift: 
Journal of Clinical 
Nursing 
Årtal: 2006 

 Patient 
perspektiv 

 Fenomeno-
grafi 

 
 
 
                         

Att beskriva hur 
patienter upplever 
begreppet vårdkvalitet i 
den psykiatriska vården 

 Intervjuer 
 Semistrukurerad

e 
 Fenomenografi 
 Både 

inneliggande och 
polikliniska 
patienter 20 st 

 1-2 veckor efter 
utskrivning 

 Sverige 

Patientens värdighet 
respekteras 
 möter kompetent och 

engagerad personal 
 blir bekräftad 
 blir sedd som vem som 

helst 
 blir hjälpt att minska 

skammen 
 blir förstådd 

Patientens känsla av säkerhet 
avseende vården 
 Tillgänglighet 
 Förtroende 
 Kontinuitet 

Patientens medverkan i 
vården 
 Medverkan vid 

planeringen av vården 
 Kunskap om sin egen 

hälsa 
 Självbestämmande 

Patientens återhämtning 
 Samtalsterapi och stöd 
 Uppföljning efter 

utskrivning 
 Meningsfull 

sysselsättning 
 Medicinsk behandling 

Patientens vårdmiljö 
 Lugn atmosfär 
 Säker miljö 
 Personligt rum 
 Estetik 

Titel: Quality of 
care from a patient 
perspective: a 
grounded theory 
study 
Författare: 
Wilde, B., Starrin, 
B., Larsson, G. & 
Larsson, M. 
Tidskrift: 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 
Årtal: 1993 

 Patient 
perspektiv 

 Gronded 
theory 

 Teori-
utveckling  

Att utveckla en 
teoretisk förståelse av 
vårdkvalitet från 
patientens perspektiv  

 35 Intervjuer 
 Grounded 

theory 
 Semi-

strukturerade 
 20 patienter 

intervjuade vid 
1, 2 eller 3 
tillfällen 

 Inneliggande 
patienter på 
infektionsklinik 

 Sverige, 
Karlstad  

 Medicinsk teknisk 
kompetens 

 Fysiska-tekniska 
förhållanden 

 Individualiserat 
bemötande 

 Socio-kulturell atmosfär 
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