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Sammanfattning    

Hälso- och sjukvården ska enligt lag bedriva god omvårdnad. Trots detta förekommer 

det att patienter upplever ett missnöje med vården. För att säkra omvårdnadskvaliteten 

bör patienters perspektiv angående god omvårdnad stå i fokus. Så vad tycker patienterna 

egentligen? Litteraturstudiens syfte är därmed att beskriva patienters uppfattningar av 

god omvårdnad. Efter litteratursökningar i databaser valdes nio kvalitativa artiklar ut för 

analysen. Utifrån en kvalitativ innehållsanalys har artiklarna sedan sammanställts. I 

resultatet framkommer en del olika aspekter på vad god omvårdnad är för patienterna. 

Detta beskrivs i två huvudteman, En hel människa och Adekvat vård. Utifrån första 

temat identifierades fem subteman, Att bli respekterad som en individ, Att ha en god 

relation med sjuksköterskan, Att sjuksköterskan finns där, Att få vara delaktig i sin 

omvårdnad och Att sjuksköterskan har ett genuint förhållningsätt. Utifrån det andra 

temat framkom tre subteman, Att sjuksköterskan har klinisk kunskap, Att få 

tillfredställande smärtlindring och Att få anpassad information. Resultatet kan vara till 

hjälp för fortsatt utveckling av omvårdnadskvaliteten då patientens perspektiv ligger 

som grund. 

 

Nyckelord: God omvårdnad, patientperspektiv, patienttillfredsställelse och kvalitativ.  
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INLEDNING 

Människor som kommer i kontakt med sjukvården har förväntningar på sin sjukvård 

och på hälso- och sjukvårdspersonalen. Dessa förväntningar stämmer inte alltid överens 

med verkligheten och ett missnöje uppstår därmed från patienternas sida. Det inkommer 

frekvent klagomål till patientnämnder och även media uppmärksammar patienters 

dåliga erfarenheter av sjukvården främst angående personalens bemötande. För att 

förbättra patienters upplevelse och utveckla kvaliteten pågår ett ständigt 

förbättringsarbete. Patienternas upplevelse bör stå i centrum för att möjliggöra en 

förbättring med minskat missnöje. Det är därför av vikt att utgå från patienters 

uppfattning av vad god omvårdnad är. I denna litteraturstudie undersöks därför 

patienters uppfattningar av god omvårdnad. 

 

 

BAKGRUND 

Här nedan belyses och förklaras de centrala begrepp som har betydelse för förståelsen 

av denna studie. De områden som presenteras är: god omvårdnad, sjuksköterskans 

profession, livsvärldsperspektiv samt patientillfredställelse och välbefinnande.  

 

God omvårdnad 

För att säkerställa god omvårdnad mäts vårdkvalitet genom graden uppfyllda mål i 

vårdarbetet. Målet är att tillfredställa patienternas förväntningar och önskemål samt att 

så långt det är möjligt ge god kroppslig och själslig omvårdnad. Det handlar inte bara 

om att lindra symtom och bota sjukdom (Nationalencyklopedin, 2010). 

 

Enligt Hälso- sjukvårdslagen ställs krav på att vårdpersonalen ska bedriva god vård. 

Sjukvården ska vara av god kvalitet där patientens behov av trygghet och behandling 

tillgodoses. Den ska bygga på respekt för patientens autonomi och integritet samt vara 

lättillgänglig för patienten. Informationen som ges ska vara individuellt anpassad. Den 

ska förklara hälsotillståndet och de olika metoder för undersökningar och behandlingar 

som finns. Sjukvården ska arbeta för att främja goda kontakter mellan patient och hälso- 

och sjukvårdpersonal. Patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården ska 

tillfredsställas. Även hygienisk standard ska följas (Socialdepartementet, 1982:763).  

 

Det finns olika teorier som karakteriserar omvårdad. En definition innebär att 

omvårdnad och vårdande ska främja hälsa och lindra lidande (Wiklund, 2003). 

Kristoffersen (2006) beskriver vårdvetenskapliga teorier där omsorgen av patienten står 

i centrum. Hälsa, livskvalitet samt coping utgör även en viktig del i omvårdnaden. För 

att detta ska kunna uppnås behöver sjuksköterskan ha goda kunskaper om patienten som 

individ. Meningen är att kunna individanpassa omvårdnaden där kommunikation och 

samspel mellan sjuksköterska och patient har en viktig betydelse.  

 

Wiklund (2003) säger att det är i vårdrelationen som vårdandet äger rum. Hon refererar 

vidare till Eriksson och Lindström som också menar att relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten är en betydelsefull del i omvårdnaden. Dahlberg, 

Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) menar att vårdrelationen är en 
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relation mellan vårdare och patient som karakteriseras genom en vilja av att engagera 

sig i patienten. Det innebär att vårdaren inte kan räkna med att få ut något för egen del. 

Enligt Wiklund (2003) säger Eriksson och Lindström att relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten är en betydelsefull del i omvårdnaden. Dahlberg et al. 

(2003) skiljer på den naturliga vårdande relationen och den professionella vårdande 

relationen. Den naturliga vårdande relationen igenkänns då den är oreflekterad och  

präglas av ett naturligt förhållningsätt medan den professionella vårdande relationen 

formas av reflektion från vårdaren.  

 

Travelbees omvårdnadsteori som beskrivs i Kristofferen, Nortvedt och Skaug (2006)  

förklarar också vikten av att etablera en mellanmänsklig relation mellan sjuksköterska 

och patient. För att finna denna relation är kommunikation en viktig del. 

Kommunikation är det redskap som sjuksköterskan kan använda sig av för att etablera 

relationen. En god kommunikation är när människans tankar och känslor får utrymme 

att förmedlas. Det är även då sjuksköterskan lära känna patienten som person och 

därmed kan individuell omvårdnad genomföras.   

 

Sjuksköterskans profession 

Något som bör genomsyra sjuksköterskans profession är en helhetssyn och ett etiskt 

förhållningssätt. I ICN: s etiska kod för sjuksköterskor står det att sjuksköterskan har 

fyra etiska ansvarsområden: Att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa 

och att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2005). 

 

Socialstyrelsen (2005) har tagit fram Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska. En stor del av denna karakteriseras av sjuksköterskans förhållningssätt.  

Sjuksköterskan ska visa omsorg och respekt för patientens självbestämmande, integritet 

och värdighet. Det är viktigt att sjuksköterskans arbete utgår ifrån en humanistisk 

människosyn. Sjuksköterskan ska ha en dialog med patient och anhöriga där han/hon 

stöttar och vägleder och därmed möjliggör en optimal delaktighet.  

 

Livsvärldsperspektiv  

För att undersöka patienters uppfattningar av god omvårdnad är det väsentligt att veta 

vad ett livsvärldsperspektiv innebär. Livsvärlden kan beskrivas som människans 

subjektiva upplevelse av hur världen erfars. Att utgå från livsvärldsperspektivet handlar 

om att uppmärksamma människors dagliga existens. Det innebär också att 

uppmärksamma, inse, beskriva och analysera delar av världen så som den upplevs av 

människor (Dahlberg et al, 2003). 

 

”Om livsvärldens ontologi, epistemologi och metodologi bildar stomme från 

vårdandet, så blir inriktningen på patienternas och de anhörigas perspektiv 

naturligt, för att inte säga självklart.” (Dahlberg et al, 2003, s. 24) 

 

Gadamer i Dahlberg et al. (2003) menar att livsvärldsperspektivet handlar om 

följsamhet samt öppenhet för patienters och närståendes levda värld. Med öppenheten 

menas att mötet med människan ska vara så förutsättningslöst som möjligt.  
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”Att uppmärksamma patienternas inklusive de närståendes eller vårdarnas 

perspektiv innebär med nödvändighet ett bejakande av människors livsvärld” 

(Dahlberg, 2003, s. 24) 

 

Lidande 

Lidande är en följd av att människan upplever förlorad kontroll. Det är en inre process 

som inte endast handlar om att iaktta symtom. Smärta blir först ett lidande då det 

hindrar människan att leva med andra människor på ett önskvärt sätt. Lidande innebär 

också att de mål som personen har med livet kan uppfattas som förlorade.  Lidande kan 

upplevas av olika orsaker. Det lidande som människor upplever som en följd av vård 

och behandling eller utav brist av detta kallas för vårdlidande. Många gånger orsakas 

vårdlidande utav brist på kontroll samt utav upplevelse av kränkning (Wiklund, 2003).  

 

Tillfredsställelse och välbefinnande 

Johansson, Oléni, och Fridlund (2002) refererar till Eriksen och Risser som beskriver att 

patienttillfredställelse kan definieras som patientens subjektiva upplevelse av hur 

förväntningarna på vården överensstämmer med den upplevda vården. Begreppet 

patienttillfredsställelse används allt mer som ett mått för att mäta vårdkvaliteten 

(Merkoouris, Ifantopoulos, Lanara & Lemonidou, 1999).  

  

Enligt Bjørk och Breievne (2005) menar Orem att välbefinnande är en subjektiv känsla 

av välmående och behag. Enligt Wiklund (2003) talar Eriksson om välbefinnande som 

ett fenomenologiskt begrepp vilket utgår ifrån patientens livsvärld. Det innebär att 

begreppet är subjektivt och avspeglar personens upplevelser. Trots lidande kan 

välbefinnande upplevas, vilket betyder att trots sjukdom så kan stunder av 

välbefinnande erfaras. Välbefinnande förklaras utifrån vad som är önskat och möjligt 

utifrån ett livsvärldsperspektiv. Det är lika viktigt att arbeta för att skapa välbefinnande 

som att arbeta för att bekämpa patienters lidande (Dahlberg et al, 2003).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

I mötet med vården kan god omvårdnad ses som en självklarhet, men idag finns de ändå 

patienter som har erfarit otillfredsställande omvårdnad och bemötande. Trots att det 

finns lagar och författningar som beskriver att god vård ska bedrivas så kan ett missnöje 

ses. För att utveckla detta är sjukvården under ett ständigt förbättrings- och 

utvecklingsarbete där det arbetas för att öka patientens tillfredsställelse och 

välbefinnande. Dock krävs det att arbetet faktiskt utgår ifrån patienternas åsikter då 

sjukvården är till för patienterna. Det går inte att gissa sig till vad patienterna anser är 

god omvårdnad utan deras åsikter måste framföras. Det är därför väsentligt att utifrån 

patienternas livsvärldperspektiv undersöka vad de uppfattar som god omvårdnad. Vad 

tycker patienterna egentligen? Hur upplever de mötet med vården och vad har de för 

förväntningar på omvårdnaden? Vad är viktigt för att de ska uppleva tillfredsställelse 

och välbefinnande? 
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SYFTE 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva patienters uppfattningar av god omvårdnad.  

 

 

METOD 

Litteraturstudien bygger på nio kvalitativa artiklar med vårdvetenskaplig ansats som 

svarar an på syftet.  

 

Litteratursökning 
Artikelsökningarna gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. För att identifiera sökord 

användes Swedish MeSH som utgångspunkt. Sökord som ingick i litteratursökningen 

var: quality of nursing care, health care quality, patients perspective, patients 

perceptions, patients experiences, patient satisfaction, wellbeing, good nursing, good 

caring,  nurse-patients relationship, nursing attitudes, communication och qualitative. 

Efter olika kombinationer av sökorden framkom ett antal artiklar. Sökkombinationerna 

redovisas i bilaga 1. Två artiklar hittades i andra vårdvetenskapliga kandidatuppsatsers 

referenslistor.  

 

Kriterier för urvalet var att studierna skulle vara kvalitativa. Artiklar som inte speglade 

västerländsk kultur eller som var skrivna på andra språk än engelska och svenska valdes 

bort. Efter sökningen valdes ytterligare artiklar bort då studierna inte utgick från ett 

patientperspektiv. Några artiklar var redan sammanställda litteraturstudier och dessa 

valdes också bort. Slutligen återstod nio artiklar som publicerades mellan 1994 och 

2008. För att kontrollera den vetenskapliga kvaliteten utgick granskningen av artiklarna 

från C. Wallengrens granskningsmall (personlig kommunikation, 27 januari, 2010) 

(bilaga 3). Ingen artikel var av låg kvalitet vilket resulterade i att alla nio artiklar 

inkluderades i analysen. Den vetenskapliga styrkan respektive information om artiklarna 

redovisas i bilaga 2.  

 

Analys 
En kvalitativ innehållsanalys gjordes av artiklarna. Analysen har utgått ifrån Evans 

(2003) modell. Denna modell kan användas vid kvalitativa innehållsanalyser och bygger 

på att gå från helhet till delar till en ny helhet. Artiklarnas resultat lästes flera gånger för 

att skapa djupare förståelse om innehållet. Nyckelfynd som svarade an på syftet 

identifierades från varje artikel och skrevs in i en tabell. Detta utgjorde en översikt av 

varje artikels resultat. Likheter och skillnader jämfördes. Därefter sammanställdes 

liknande nyckelfynd med varandra genom olika färgkoder. Utifrån dessa färgkoder 

framkom mönster som formade två teman och åtta subteman som beskriver patienters 

upplevelse av vad god omvårdnad innebär. Dessa teman utgör grunden för resultatet 

(tabell 1).  

 

RESULTAT 

Två teman och åtta subteman som beskriver patienters uppfattning av god omvårdnad 

presenteras i resultatet. 
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Tabell 1.  

 

Tema Subtema 
 

 

 

En hel människa 
 

- Att bli respekterad som en 

individ 

- Att ha en god relation med 

sjuksköterskan 

- Att sjuksköterskan finns där  

- Att få vara delaktig i sin 

omvårdnad 

- Att sjuksköterskan har ett 

genuint förhållningssätt 

 

 

Adekvat vård 

- Att sjuksköterskan har klinisk 

kunskap 

- Att få tillfredsställande 

smärtlindring 

- Att få anpassad information 

 

En hel människa  

Att bli respekterad som en individ 

Fyra av de analyserade studierna visar att patienterna anser det viktigt att bli sedda och 

behandlade som människor (Attree, 2001; Larrabee & Bolden, 2001; Lövgren, 

Engström & Nordström, 1996). Patienterna uttrycker också att de vill känna sig 

viktigare än utförandet av vårdhandlingarna och att fokus ska ligga på dem. De vill 

känna sig värdefulla och bli varsamt omhändertagna (Larrabee & Bolden, 2001; 

McCabe, 2004; Schmidt, 2003). Patienterna förväntar sig att bli uppfattade och 

behandlade som personer och inte som diagnoser. De uttrycker vikten av 

individanpassad omvårdnad utifrån deras önskan och erfarenheter. Informanterna i 

studierna vill bli vårdade som unika personer och förväntar sig att sjuksköterskan talar 

till dem som individer (Attree, 2001; Fosbinder, 2003; McCabe, 2004; Radwin, 2000; 

Schmidt, 2003).  

 

Schmidt (2003) har intervjuat en patient som beskriver upplevelsen av individuell vård 

på detta sätt: 

 

”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, sid. 395) 

 

En annan patient i Radwins (2000) studie beskriver att kemoterapin anpassades utefter 

patientens vardag och schema. Detta upplevde patienten som individanpassad vård 

eftersom sjuksköterskan förstod sjukdomens påverkan utifrån patientens livssituation.  

 

När patienterna beskriver vad god omvårdnad är använder de begreppet respekt. De vill 

bli respekterade utifrån deras individuella rättigheter, värdighet och integritet (Attree, 
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2001; Lövgren et al., 1996; Kvåle & Bondevik, 2008). En patient kände sig respekterad 

och sedd som en individ då vårdpersonalen kom ihåg förnamnet utan att titta i papperna 

(Kvåle & Bondevik, 2008). Deltagarna i Hogans (2000) studie påtalar vikten av att bli 

respekterade då de vill bli lämnade i fred. Patienterna i Larrabee och Boldens (2001) 

studie upplever sig respekterade då sjuksköterskan visar artighet gentemot patienten.  

 

Patienterna menar att många andra faktorer kan förknippas med begreppet respekt. Att 

bli tagna på allvar och bli litade på är betydelsefullt (Lövgren et al., 1996). De vill även 

bli hörda och förstådda genom att sjuksköterskorna lyssnar på deras frågor och visar att 

de bryr sig (Fosbinder, 1994; Larrabee & Bolden, 2001; Lövgren et al., 1996).  

 

”The nurses take me seriously and take me as an adult and are very good 

listeners. They encourage me to tell them my wishes, listen to my questions and 

always give me an answer. They also showed me respect as an individual, not 

only as a patient.” (Kvåle & Bondevik, 2008, s. 585) 

 

Patienterna i Radwins (2000) studie förklarar vikten av att sjuksköterskan respekterar 

patientens kunskaper. De uppskattar när sjuksköterskan tar patientens misstankar om 

eventuella händelser på allvar och utreder dessa. I citatet nedan beskriver en patient 

upplevelsen av att hennes kunskap inte blev respekterad. 

 

“I‟ve got a bad history when it comes to [central] lines.. . . But trying to 

convince somebody that I had some idea what I was talking about.. . . I said, 

„That lump was not there 15 minutes ago.‟ And believe me after having breast 

cancer, I can tell you every lump, bump, nook, and cranny . . . and they just 

said „it doesn‟t happen.‟ ” (Radwin, 2000, s. 185) 

 

Att ha en god relation med sjuksköterskan 

Patienterna förknippar god omvårdnad med en god relation till sjuksköterskan (Attree, 

2001; Lövgren et al., 1996; McCabe, 2004; Radwin, 2000). Attree (2001), Larrabee och 

Bolden (2001) och Radwin (2000) säger att patienterna i deras studier anser det viktigt 

att sjuksköterskan lär känna patienten. Vårdrelationen bygger på ett ömsesidigt 

förtroende som genomsyras av uppriktighet och ärlighet. I relationen vill patienterna få 

förtroendet att ta eget ansvar för att öka sin självständighet och därmed sitt 

självförtroende (Fosbinder, 1994; Hogan, 2000; Lövgren et al., 1996; Radwin, 2000). 

Vidare skriver Radwin (2000) att patienterna ser kontinuitet bland personal som en 

fördel för att de ska lära känna sjuksköterskan. 

 

Patienterna upplevde det lättare att skapa en relation till sjuksköterskorna om de är 

genuina och visar ett äkta intresse för patienterna (Larrabee & Bolden, 2001; McCabe, 

2004).  Fosbinder (1994) talar om att sjuksköterskan ska vara mänsklig och inte endast 

formell.  

 

“One was a gem last night She got emotional with me she held my hand Going 

by the books is good, that is the way I run my business, but a gem does more 

she took a moment away from being a nurse, thinking about medicine, she was 

compassionate She said to me, 'if you doze off, don't worry, I'll be here ' That 
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made me feel good There is the little extra smile You need a human touch The 

really good nurses do more than just be 'formal'” (Fosbinder, 1994, s.1089) 

 

Patienterna i McCabes (2004) studie påtalar vikten av att sjuksköterskan befinner sig på 

samma nivå som patienten och inte utnyttjar sin maktposition. I några studier säger 

patienterna att de vill ha en social relation till sjuksköterskorna. De bör vara personliga 

och dela med sig av sina liv. Patienterna menar att en god relation kräver att patient och 

sjuksköterska lär känna varandra på ett djupare plan (Attree, 2001; Fosbinder, 1994; 

Radwin, 2000).  

 

Enligt McCabe (2004) och Fosbinder (1994) beskriver patienterna att humor är en 

viktig del i mötet. Att skoja och skratta i relationen är uppskattat. Humor hjälper till att 

skapa en bra relation och en lättsam stämning. En patient upplever att om 

sjuksköterskan kan ta skämt underlättar det kontakten i relationen. En annan patient 

berättar att hon älskar att skratta och tycker att desto fler det är som skrattar desto bättre 

är det. Hon säger även att skratt kan föra samman sjuksköterska och patient (Fosbinder, 

1994).  

 

Något som endast framkom i Fosbinders (1994) studie var att patienter upplever det 

lättare att skapa en bra relation till sjuksköterskan om de har något gemensamt. Det kan 

handla om lika bakgrunder eller lika intressen.   

 

”So we got acquainted and we got going real ah, you know I mean she was 

telling me things about Italians she had known in Italy and I had cousins in 

Italy too I asked her if she was going to be my nurse because I liked her” 

(Fosbinder, 1994, s. 1088) 

 

I Larrabee och Boldens (2001) studie talar patienterna om att en sjuksköterska ska 

kunna tillgodose patientens alla dimensioner i relationen, så väl de fysiska som de 

andliga och existentiella. En av de nio analyserade artiklarna framför tydligt betydelsen 

av fysisk kontakt i relationen. En patient i Radwins (2000) studie talar om att fysisk 

kontakt vid obehagliga upplevelser kan kännas tryggt. 

 

I vårdrelationen är det av betydelse att kommunikationen fungerar tillfredsställande. 

Patienterna önskar att sjuksköterskan är en bra kommunikatör och kommunicerar 

personligt samt håller en öppen dialog med patienterna (Attree, 2001; Hogan, 2000; 

McCabe, 2004).  

 

Att sjuksköterskan finns där  

I åtta analyserade studier framkommer betydelsen av att sjuksköterskan har tid och finns 

tillgänglig för patienterna (Attree, 2001; Fosbinder, 1994; Larrabee & Bolden, 2001 

Lövgren et al., 1996; McCabe, 2004; Radwin, 2000; Schmidt, 2003). Kvåle och 

Bondeviks (2008) studie är den enda analyserade studien som inte tar upp något kring 

tillgänglighet. Patienterna i Attree (2001) och Larrabee och Boldens (2001) studier 

önskar att personalen är tillgänglig och anträffbar. Patienterna vill att sjuksköterskan ska 

vara nåbar samt komma snabbt på ringningar så patienten inte behöver vänta (Attree, 

2001; Larrabee och Bolden, 2000; Lövgren et al., 1996; Schmidt, 2003). Dock 
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framkommer det i Attrees (2001) studie att patienter undviker att ringa på personalen 

om de behöver hjälp. De föredrar att vänta tills sjuksköterskan är i närheten.  

 

”felt a bother if you ring them (Nurses)” (Attree, 2001, s. 462)  

 

Då patienterna talar om sjuksköterskans tillgänglighet säger de att han/hon bör 

upprätthålla en regelbunden kontakt med patienten trots att sjuksköterskan inte har 

något ärende. Därmed upplever patienterna att sjuksköterskan bryr sig om dem (Attree, 

2001). De förklarar att de känner sig trygga och skyddade från skada då personal finns 

runt omkring och har uppsikt över dem (Fosbinder, 1994; Radwin, 2000; Schmidt, 

2003).  

 

”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) 

 

Patienterna kopplar samman god omvårdnad med att inte behöva vänta. De talar om att 

vården ska vara snabb och punktlig. Därför önskar de att sjuksköterskan ska vara 

tillgänglig och komma vid uttalade tidpunkter (Fosbinder, 1994; Larrabee & Bolden, 

2001; Radwin, 2000). En patient i Fosbinders (1994) studie menar att om 

sjuksköterskan inte kommer vid uttalad tid så känner patienten sig övergiven. En annan 

patient i Radwins (2000) studie beskriver känslan av lugn då vården var punktlig.  

 

Patienterna uttrycker att deras behov bör uppmärksammas och tillgodoses snabbt. De 

vill till exempel att sjuksköterskan är alert när de upplever smärta. De vill även ha 

mediciner och behandling i tid (Larrabee & Bolden, 2001; Radwin, 2000). 

 

Det är viktigt att ta sig tid och sitta ner och prata tillsammans med patienten (Attree, 

2001; Hogan, 2000; Larrabee & Bolden, 2001; McCabe, 2004). McCabe (2004) säger 

att trots det är mycket annat på avdelningen så bör sjuksköterskan hela tiden finns 

tillgänglig. Patienterna i studierna talar om att sjuksköterskan ska visa tålamod och inte 

stressa trots att det är mycket att göra (Attree, 2001; Larrabee och Bolden, 2001).  

 

Att få vara delaktig i sin omvårdnad 

I sex av de nio analyserade studierna talar patienterna om vikten av delaktighet i sin 

egen vård och behandling. De önskar vara delaktiga i diskussioner och i beslut som 

fattas och det är därför viktigt att sjuksköterskan samarbetar med patienten. Patienterna 

vill bli tillfrågade om deras åsikter och önskningar istället för att sjuksköterskorna utgår 

ifrån vad de tror är bäst för patienterna (Attree, 2001; Hogan, 2000; Kvåle & Bondevik, 

2008; Lövgren et al., 1996; McCabe, 2004; Radwin, 2000). 

 

”The nurses ask me to tell them my wishes and they do what I want. This is 

very good. I want to take part in decision making. When dressing my wound 

with bandages and things like that, they ask if it is painful. If I had not agreed 

with the way the nurses are doing the dressing, they most certainly would have 

changed it.” (Kvåle & Bondevik, 2008, s. 185-186) 
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Patienterna vill också delta i beslutsfattandet angående vilka medpatienter de delar rum 

med. En mindre sjuk patient beskriver önskan om att inte bli placeras tillsammans med 

mycket sjuka patienter då det kan vara påfrestande. De anser även att sjuksköterskan bör 

fråga patienterna om de har några speciella rutiner. En patient kan inte sova med stängd 

dörr eller utan att ha en lampa tänd. Sådana rutiner kan påverka medpatienter negativt 

(Kvåle & Bondevik, 2008).  

 

Att sjuksköterskan har ett genuint förhållningssätt 

Patienterna upplever omvårdnad som god när sjuksköterskan har ett vårdande och 

behagligt förhållningssätt (Hogan, 2000). När patienterna beskriver den vårdande 

sjuksköterskan så uttrycker de att han/hon skall ha en varm personlighet samt vara 

omsorgsfull och kärleksfull. Sjuksköterskan bör även visa vänlighet, känslighet samt 

visa sig lugn inför patienterna (Attree, 2001; Fosbinder, 1994; Lövgren et al., 1996; 

Radwin, 2000). I två av studierna förknippar patienterna vänlighet med att 

sjuksköterskan har ögonkontakt och ler mot dem (Attree, 2001; Fosbinder, 1994).  

 

Patienterna vill att sjuksköterskorna skall vara glada och positiva då detta överförs till 

patienterna och ökar deras välbefinnande (Attree, 2001; Fosbinder, 1994; Larrabee & 

Bolden, 2001; McCabe, 2004). Fosbinder (1994) belyser även vikten av att 

sjuksköterskan har ögonkontakt med patienten.  

 

”She is very friendly she looked me in the eye her smile really helps she was 

very friendly, warmth coming over” (Fosbinder, 1994, s. 1088) 

 

”I think they make you feel so much better when they can smile” (Fosbinder, 

1994, s. 1088) 

 

”Her smile makes you feel like you are not afraid to ask for something when 

you need it, when I need it” (Fosbinder, 1994, s. 1088)  

 

Patienterna vill att sjuksköterskan visar ett genuint intresse och en positiv attityd för sitt 

arbete. Det är betydelsefullt att sjuksköterskorna är entusiastiska över sitt jobb och 

tycker om att arbeta med människor (Fosbinder, 1994; Larrabee & Bolden, 2001). En 

patient i Radwins (2000) studie menar att sjuksköterskan ska göra arbetet med hjärta. 

Något som endast belyses i Larrabees och Boldens (2001) studie är att sjuksköterskan 

bör bry sig om patienterna mer än om sin lön eller yrkesposition. Sjuksköterskan bör 

även lämna privata problem utanför arbetet då det kan påverka patienten negativt.  

 

Vårdmiljöns utformning har betydelse för patienterna. Sjuksköterskans förhållningssätt 

och bemötande har ett inflytande på vårdmiljön. Patienterna önskar en trevlig och 

bekväm miljö i den utsträckning det är möjligt (Larrabee & Bolden, 2001). Patienterna i 

Lövgren et al. (1996) studie berättade att personalen anordnade nöjesfyllda aktiviteter 

som skapade en trivsam miljö. I Hogans (2000) studie beskriver patienterna betydelsen 

av att vårdaren gör små saker som får dem att känna sig speciella och därmed skapar 

trivsel samt välmående. De förklarar även dessa små saker som en viktig del av 

omvårdnaden och förknippar det med att vara en skicklig sjuksköterska.  
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”good people doing the best they can,” (Larrabee & Bolden, 2001, s. 38) 

  

”they go all the way,” (Larrabee & Bolden, 2001, s. 38) 

 

”go beyond the usual.” (Larrabee & Bolden, 2001, s. 38) 

 

Adekvat vård  

Att sjuksköterskan har klinisk kunskap 

Enligt patienterna innefattar god omvårdnad att sjuksköterskorna har goda kunskaper 

inom deras yrke (Fosbinder, 1994; Radwin, 2000). Vidare skriver Radwin (2000) att 

patienterna upplever trygghet då sjuksköterskan delar med sig av sin erfarenhet och 

yrkeskunskap.  

 

”The nurses told me, “I‟ve treated a lot of people with this[chemotherapy] . . . 

.Probably the first day you‟ll get a jolt, second day yecch, third day maybe flu-

like . . . Fri-day you‟re almost used to it. . . . Monday . . . you‟ll probably get a 

little bad boost.”. . . Just knowing that they have seen others that have worked 

that way.. . .That has helped” (Radwin, 2000, s. 183-184) 

 

Patienterna förväntar sig att vården ska vara adekvat. De vill ha rätt medicinering och 

uppskattar att diagnosbedömningen är snabb och rätt utförd (Lövgren et al., 1996). 

Några patienter i två av de analyserade artiklarna påpekar vikten av den 

medicintekniska kompetensen. De uttrycker till exempel att byte av förband och 

provtagning ska ske på rätt sätt. Det är även viktigt att sjuksköterskan använder lämplig 

utrustning vid rätt tillfälle (Larrabee & Bolden, 2001; Radwin, 2000).  

 

Patienter i Lövgrens (1996) studie talar om andra praktiska vårdhandlingar som är 

värdefulla. De värdesätter att få rena kläder och rena lakan. De beskriver även att maten 

är en viktig del för upplevelsen av god omvårdnad. Maten ska vara välsmakande och 

patienterna vill bli mätta. Om hjälp vid måltid behövs skall det erbjudas.  

 

Att få tillfredsställande smärtlindring  

Patienterna förknippar god omvårdnad med tillfredsställande smärtlindring (Hogan, 

2000; Kvåle & Bondevik, 2008; Larrabee & Bolden, 2001; Lövgren et al, 1996). 

 

Kvåle och Bondevik (2008) beskriver betydelsen av att sjuksköterskan tar sig tid till att 

diskutera smärtlindring tillsammans med patienten. De anser att detta bidrar till att 

smärtlindringen fungerar tillfredsställande. Det är även viktigt att patienternas smärta 

tas på allvar och att sjuksköterskan lyssnar och tror på deras smärtupplevelser.  

 

”The staff did not ask for my opinion the first six months. It was a long time 

before my pain was taken seriously. Why this was I don‟t know. Maybe I was 

not good enough at telling them, or I looked too healthy. The patient needs to 

be secure before talking about their needs. The nurses and doctors must have 

enough time to sit down and find out what the patient‟s needs are. When the 
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staff understood how bad it was, they took it seriously. Now I get things the 

way I want.” (Kvåle & Bondevik, 2008, s. 585) 

 

Att få anpassad information  

Informationens betydelse i omvårdnaden beskrivs i samtliga nio analyserade studier 

(Attree, 2001; Fosbinder, 1994; Hogan, 2000; Kvåle & Bondevik, 2008; Larrabee & 

Bolden, 2001; Lövgren et al., 1996; McCabe, 2004; Radwin, 2001; Schmidt, 2003). 

Förberedande informationen är en viktig del av god omvårdnad. Patienterna vill vara 

förberedda på vad de kan förvänta sig av en behandling eller vad som kommer att hända 

under operation och postoperativt (Hogan; 2000; Radwin; 2000). I Lövgrens et al. 

(1996) studie vill patienterna få god information som förbereder dem inför utskrivning 

och eventuell fortsatt vård.  

 

Ärlighet och uppriktighet ses enligt patienterna som mycket viktigt. Information får inte 

undanhållas. Den ska vara korrekt och får inte missleda patienterna (Kvåle & Bondevik, 

2008; Larrabee & Bolden, 2001; McCabe, 2004).  

 

”Honesty is important. I have told them ever since I got ill that I do not want to 

be cheated. They must not tell me one thing and do something else. If that 

happens, I will be confused and insecure. The nurses answer the best they can, 

and I ask many questions. I want to know everything about myself, about my 

disease and about my treatment. It is frustrating not to know all about your 

disease. If the nurses cannot answer my questions, they tell me to ask the 

doctors. They sometimes say: „Do you have a note pad? Write your questions 

down so you don‟t forget.‟ This is really good.” (Kvåle & Bondevik, 2008, s. 

585) 

 

Patienterna i en studie förknippar god omvårdnad med kontinuitet av personal. De vill 

att alla som vårdar dem är involverade i deras fall så de inte behöver upprepa 

informationen flera gånger. Patienterna önskar också att de olika vårdenheterna har ett 

bra samarbete och ett bra informationsutbyte emellan varandra så att vårdförloppet 

fortlöper smidigt (Lövgren et al., 1996).  

 

Informationen ska vara begriplig och anpassad efter patienten (Hogan, 2000; Larrabee 

& Bolden, 2001). Patienterna vill ha bra förklaringar och råd från sjuksköterskan. 

Informanterna i studierna beskriver att de vill ha ett regelbundet och kontinuerligt 

informationsflöde (Attree, 2001; Fosbinder, 1994). Patienterna i Schmidts (2003) studie 

delar samma mening men beskriver också betydelsen av att förklara för patienterna 

varför olika företeelser sker.  Ett exempel på en nöjd patient angående information följer 

nedan: 

 

”She explained it step by step You knew what was comin' on It makes you feel 

good You know what it is'' It isn't a surprise you expect it it helps just knowing 

that you're going to have pain or not Then you know it's going to be there, 

instead of not knowing” (Fosbinder, 1994, s. 1087)  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Till en början identifierades ett problemområde som innebar att patienter inte är nöjda 

med vårdkvaliteten.  Utifrån detta område uppstod ett intresse angående vad patienterna 

egentligen tycker att god omvårdnad är. Syftet formulerades därefter utifrån problemet. 

Eftersom studien utgår från ett patientperspektiv valdes en kvalitativ innehållsanalys. 

Denna modell är lämplig för att beskriva levda upplevelser utav ett fenomen. 

Databaserna Cinahl och PubMed användes som sökmotorer eftersom de innehåller 

vårdvetenskaplig litteratur. Efter databassökningen behövdes ytterligare litteratur och 

därför användes referenslistor från tidigare skrivna litteraturstudier. Två artiklar som 

svarade an på syftet valdes ut. Efter sökningen och de urval som gjordes återstod 

slutligen nio artiklar. Fyra studier var utförda i USA. Resterande är från England, Irland, 

Australien, Norge och Sverige. Kulturmässigt bildar detta en västerländsk 

sammansättning av fenomenet.  

 

Det kan ses som en nackdel att två studier publicerades 1994 respektive 1996. Dock 

upprätthåller dessa artiklar god vetenskaplig kvalitet. Författarna märker inte heller 

någon betydlig skillnad på dessa studiers resultat angående patienters upplevelser av 

omvårdnad vid jämförelse med resterande artiklar som är skrivna på 2000-talet.  En 

ytterligare svaghet som kan ses är att tre artiklar har en specifik inriktning. En inriktar 

sig på kommunikation mellan sjuksköterska och patient. De två andra utgår ifrån 

cancerpatienters upplevelse av omvårdnad. Emellertid anser författarna att denna 

patientgrupp inte har någon större påverkan på resultatet eftersom ämnet god 

omvårdnad är omfattande och inte specifikt för en viss diagnos. Dessutom är 

cancerpatienter en stor grupp inom dagens sjukvård som representerar den verkliga 

bilden av nutidens sjuka människor. Artikeln som främst belyser kommunikationen 

inkluderades därför att kommunikation är en stor del av omvårdnaden och innehållet 

svarade an på syftet.  

 

För att skapa en sammanställning av artiklarna och därmed ett resultat användes Evans 

(2003) analysmodell. Denna modell är bra strukturerad och gjorde det tydligt och enkelt 

att skapa en ny helhet med teman och subteman. Det var svårt att benämna temana. 

Slutligen föll dock bitarna på plats och rubriker kunde kopplas samman med de olika 

temana som sedan utgjorde resultatet till denna litteraturstudie.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka patienters uppfattningar av god omvårdnad. I 

resultatet beskrivs patienternas olika aspekter på omvårdnad. Något som framkommer 

är vikten av att få behålla sin identitet som människa genom att bli respekterad och 

betraktad med värdighet. Enligt Wiklund (2003) skriver Frankl att värdighet är då 

människan har frihet och förmåga att själv forma sitt eget liv. I resultatet framkommer 

det att patienterna vill vara delaktiga i besluten kring deras vård och att fokus bör ligga 

på deras önskan. Om patienterna får vara delaktiga så kan detta öka deras värdighet då 

de själva får vara med och forma sin vård. När människor kommer i kontakt med vården 

kan de falla in i en patientroll som möjligtvis kan betraktas som underordnad. Detta kan 
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bero på att vårdare ibland gör saker på rutin och därmed glömmer bort att det finns en 

hel människa bakom patienten. I praktiken innebär detta att sjuksköterskor inte bör ta 

saker för givet utan de ska fråga efter patienternas åsikter då det i slutändan ändå är 

patienten som bestämmer. Patienterna har rätt till utrymme att framföra sina åsikter. 

Således bidrar detta till att patienterna kan behålla sin värdighet och därmed känna sig 

respekterade som människor.  

 

Något intressant angående vårdrelationen som framkom i resultatet var att patienterna 

vill lära känna sjuksköterskans som person. De vill att sjuksköterskan ska dela med sig 

av sitt personliga liv och visa sig mänsklig. Patienterna kan i mötet med vården känna 

sig blottade på sin livsvärd och därför vill även de ta del av sjuksköterskans livsvärld. 

Genom detta utbyte kan en mer jämlik relation skapas där båda parterna lär känna 

varandra på ett djupare plan. Det är dock inte möjligt att skapa en helt jämlik relation. 

Segersten et al. (2003) beskriver att vårdrelationen är en relation som karakteriseras av 

sjuksköterskans vilja att engagera sig i patienten. Det innebär att sjuksköterskan inte kan 

räkna med att få ut något av relationen för egen del. Med detta synsätt är vårdrelationen 

alltså inte helt jämlik. Dock vill patienterna att sjuksköterskan ska våga visa sig 

personlig och dela med sig av sig själv för att en bättre relation ska skapas. Samtidigt 

som sjuksköterskan bör vara personlig ska han/hon också vara professionell. Att vara 

professionell innebär att sjuksköterskan har förmågan att kunna sätta gränser för vad 

som är tillåtet att dela med sig i relationen. Fokus ska trots allt ligga på patienten.  

 

Vikten av att sjuksköterska och patient befinner sig på samma nivå ses i resultatet. 

Patienterna uttrycker till exempel att sjuksköterskan inte får utnyttja sin maktposition. 

Det kan vara svårt för patienterna att våga framföra sin åsikt om sjuksköterskan visar sig 

överlägsen gentemot patienten. Dock kan det vara komplicerat att som sjuksköterska 

lägga sig på patientens nivå då sjuksköterskan har en annan förförståelse och ser världen 

med andra ögon. Genom att sjuksköterskan förstår vikten av att inte utnyttja sin 

maktposition och reflekterar kring detta kan han/hon därmed öka sin öppenhet och 

förståelse inför patienternas perspektiv.  

 

Wiklund (2003) beskriver vårdlidande som den typ av lidande som människor upplever 

som följd eller brist utav vård och behandling. I resultatet beskriver patienterna att 

tillfredsställande smärtlindring är en del i god omvårdnad. Patienterna beskriver att de 

inte vill lida och önskar därför att sjuksköterskan är alert när de upplever smärta och att 

de får smärtlindring i tid. Då sjuksköterskan inte uppfyller detta behov kan ett 

vårdlidande uppstå eftersom patienterna förknippar smärta med lidande. Smärta är en 

subjektiv upplevelse som endast patienterna själva kan beskriva. Det kan dock vara 

svårt för patienten att med ord beskriva hur smärtan upplevs. Sjuksköterskan måste 

därför lyssna och ta patientens utsagor på allvar. Almås, Berntzen, Bilicz och Valand 

(2006) menar att då patientens smärtberättelse inte förstås av vårdaren uppstår en känsla 

av ensamhet. Patienten är ensam i sin smärtupplevelse eftersom den är subjektiv. 

Vårdaren måste därmed visa att han/hon tror på patientens upplevelse för att minska 

ensamhetskänslan och för att lindra lidande. 

 

Patienten har enligt hälso- sjukvårdslagen (1982:763) rätt att få individuellt anpassad 

information. Individanpassad information betyder att informationen läggs på patientens 

nivå och är begriplig för dem. Men det är en sak att ge information och en annan att 
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göra så att informationen förstås. Alla patienter är olika och uppfattar saker på olika sätt. 

Men hur vet sjuksköterskan att patienterna förstår det som sägs? Möjligheterna för 

patienternas inlärning och förståelse ökar då sjuksköterskan har förmågan att uttrycka 

sig på olika sätt och använda olika pedagogiska former. Genom begriplig information 

skapas kunskap hos patienterna. Denna kunskap kan därmed bidra till att patienten ökar 

sin möjlighet att vara delaktig och därmed kunna påverka sin vård.   

 

Fagermoen (2006) beskriver att om bristfällig information ges kan detta vara en av de 

mest ångestskapande aspekterna under sjukhusvistelsen. Informationsbrist kan därmed 

ses som ett vårdlidande. Enligt resultatet anser patienterna det viktigt med kontinuerlig 

information som hela tiden uppdaterar dem om situationen. De vill veta vad som sker 

för att kunna förbereda sig inför vad som väntar. En väntan utan information kan skapa 

oro hos patienten. För att minska detta vårdlidande och öka patienternas välbefinnande 

är det viktigt att sjuksköterskan ser informationskontinuiteten som en betydelsefull del i 

vårdandet. Som sjuksköterska kan det vara lätt att glömma att patienten inte förstår det 

som är helt självklart för sjuksköterskan. Ett exempel på en vanlig uppgift är att spola 

en perifer venkateter med natriumklorid. Av egna erfarenheter har patienterna frågor 

kring vad som injiceras. För att lugna patienten är det därför viktigt att sjuksköterskan 

även informerar patienten om sedvanliga procedurer som dessa. 

 

Av resultatet att döma är det praktiska vårdhandlingar inte det mest betydelsefulla för 

patienterna i omvårdnaden. Exempel på praktiska vårdhandlingar som tas upp är 

provtagning, bäddad säng samt förbandsomläggning. Det är dock endast ett fåtal studier 

som tar upp vikten av dessa vårdhandlingar vid beskrivning av god omvårdnad. En 

slutsats utav detta kan vara att god omvårdnad präglas mer av sjuksköterskans 

personlighet och bemötande jämfört med om han/hon är skicklig på att hitta vener vid 

provtagning. Det är därför av vikt att sjuksköterskan reflekterar över sitt bemötande som 

vårdare och betraktar det som mer betydelsefullt än det praktiska arbetet. 

 

Dock kan man fundera på varför patienterna upplever bemötandet som mer viktigt än 

det praktiska arbetet? Kan en anledning vara att patienterna har bristande kunskap inom 

de praktiska och medicinska områdena och därför inte nämnder något kring detta vid 

beskrivning av god omvårdnad? Det skulle vara intressant att forska vidare kring ämnet 

för att klargöra om bemötandet verkligen är det viktigaste för patienterna, eller om det 

bara är bristande kunskap på övriga faktorer som gör att bemötandet är av störst 

betydelse för patienterna.     

  

Den goda omvårdnad som patienter vill ha kan tänkas hotas av tidsbrist och ökad 

arbetsbelastning. Den påfrestning som idag ligger på sjukvården kan bidra till att 

patienter inte känner sig tillfredställda med sin vård. Sjuksköterskan hinner inte 

tillgodose patientens alla behov. Som enskild sjuksköterska kan en känsla av 

otillräcklighet erfaras då det är svårt att leva upp till alla krav. Dock kan sjuksköterskan 

ibland skylla på tidsbristen när det egentligen handlar om felprioriteringar. Det är viktigt 

att prioritera att ta sig tid till samtal med patienterna eftersom det är något som de 

värderar högt. Därmed känner sig sedda och mer tillfredsställda med vården. Vid hård 

arbetsbelastning är det också viktigt att sjuksköterskan inte stressar upp sig på grund av 

tidsbristen då situationen inte förbättras för det. Snarare har det motsatt effekt då 

patienterna kan påverkas negativt av denna stress.  
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Idag ska vården utgå ifrån patientens behov, men då krävs det också att man utgår från 

patientens uppfattning om vad god omvårdnad är. Resultatet av denna litteraturstudie 

kan användas för fortsatt utvecklingsarbete av vårdkvaliteten. Även den enskilda 

vårdaren bör ta del av patienternas uppfattning om vad god omvårdnad är för att kunna 

förbättra sitt vårdarbete. Om inte sjuksköterskans arbete utvecklas, utvecklas inte heller 

vårdkvaliteten. Med tanke på vårdens utseende med hård arbetsbelastning och tidspress 

prioriteras inte självreflektion för sjuksköterskor. Det är då viktigt att sjuksköterskan tar 

sitt ansvar och stannar upp för reflektion över sitt beteende och bemötande. På så sätt 

kan självreflektion leda till ett bättre vårdarbete och därmed en förbättrad vårdkvalitet. 

Otillfredsställande omvårdnad kan leda till negativa konsekvenser för människor. 

Dåliga erfarenheter som till exempel upplevelser av att ha blivit kränkt kan finnas kvar 

som ärr och bidra till att patienter undviker kontakt med sjukvården i framtiden.  

 

Vetskapen av vad patienter uppfattar som god omvårdnad kan bidra till att utveckla och 

förbättra vårdkvaliteten. Men utvecklingsarbetet måste börja någonstans, så varför inte 

börja med att försöka leva upp till det som patienter anser är god omvårdnad?  
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Bilaga 1 

 
 Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

Titel på artikel 

1 Cinahl (AB)Nurse-

patient 

relationship 

AND (AB) 

patient 

perceptions 

53 1 0  

2 Cinahl (AB) Quality 

of nursing care 

AND (TI) 

patient 

satisfaction 

89 3 0  

3 Cinahl (TI) Quality of 

nursing care 

AND (AB) 

patient 

perceptions 

16 1 1 Defining Patient-

perceived quality of 

nursing care 

4 Cinahl (TI) Good 

caring 

19 1  1 Patients’ Narratives 

Concerning Good 

and Bad Caring 

5 Cinahl (TI) “Good 

nursing” AND 

attitudes 

20 2 0  

6 Cinahl (MM) "Quality 

of Nursing 

Care"  AND  

(AB) patient 

experience  

41 1 1 Patient satisfaction: 

Expectations and 

experiences of 

nursing care. 

7 Cinahl (AB) Nurse–

patient 

communicatio

n AND quality 

of nursing care 

30 1 1 Nurse-patient 

communication: an 

exploration of 

patients’ experiences 

8 Cinahl (AB) 

qualitative 

AND (AB) 

Health Care 

Quality AND   

(AB) patients’ 

perceptions  

54 2 2 1. Patients’ and 

relatives’ 

experiences and 

perspectives of 

G̒ood’ and ʻNot 

so Good’ quality 

care 

2. What is important 

for patient centred 

care? A qualitative 
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study about the 

perceptions of 

patients with cancer. 

9 Cinahl (TI) patient 

satisfaction 

AND  (TI) 

quality of 

nursing care 

13 1 0  

10 Cinahl (T1) patients 

perceptions 

AND (TI) 

quality of 

nursing care 

9 1 1 Oncology Patients’ 

Perceptions 

of Quality Nursing 

Care 

 

11 Pubmed Hittad i annan 

litteraturstudie-

s referenslista  

 1 1 Patients perceptions 

of nursing care in a 

hospital setting 

12  Cinahl Hittad i annan 

litteraturstudie-

s referenslista 

 1 1 Patient perceptions 

of nursing care 

emerging theory of 

interpersonal 

competence.  

Totalt:  16 9  
 

AB = Abstract, TI = Title, MM = Exact Major Subject Heading 
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Bilaga 3 

 
Granskningsprotokoll för kvalitativa studier (Forsberg & Wengström, 2008; Friberg, 

2006; Nordström & Wilde, 2006; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006)  

 

Instruktion  
Varje fråga graderas med 3 poäng (ja), 2 poäng (delvis), 1 poäng (nej) eller 0 poäng (vet 

ej). Den erhållna poängen inom varje frågeområde summeras och den erhållna summan 

divideras med antalet besvarade delfrågor. Varje frågeområde kan på så sätt få mellan 1 

och 3 poäng. Erhålles t.ex. 2.5 poäng, höjs denna siffra till 3. För varje ska du ringa in 

det alternativ (Ja, Delvis, Nej, Vet ej) som överensstämmer med dina poäng.  

 

Ja  Delvis  Nej  Vet ej 

Frågeområde A. Syfte  
 

1. Är syftet med studien tydligt 

 beskrivet?                                                   3                         2                   1                     0 

Kommentar:___________________________________________________________ 

 

Ja Delvis  Nej  Vet ej  

Frågeområde B. Metod  
 

2. Redogörs för vilken kvalitativ  

metod som har använts?                             3                         2                   1                     0 

 

3. Är designen av studien relevant  

för att besvara frågeställningen?                 3                         2                   1                     0 

Kommentar:___________________________________________________________ 

 

Ja Delvis Nej Vet ej  

Frågeområde C. Urval  
 

4. Är urvalskriteriet för  

undersökningsgruppen tydligt  

beskrivna?                                                   3                         2                   1                     0 

 

5. Beskrivs var undersökningen  

Genomfördes?                                             3                         2                   1                     0 

 

6. Beskrivs var undersöknings-  

gruppen kontaktades?                                 3                         2                   1                     0 

 

7. Beskrivs när undersöknings-  

gruppen kontaktades?                                 3                         2                   1                     0 

 

8. Beskrivs hur undersöknings-  

gruppen kontaktades?                                 3                         2                   1                     0 
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9. Beskrivs vilken urvalsmetod  

som användes (ex. strategiskt  

urval, snöbollsurval, teoretiskt  

urval)?                                                         3                         2                   1                     0 

 

10. Beskrivs den inkluderade  

Undersökningsgruppen på ett tydligt sätt  

(ex. ålder, kön,  

Utbildning)?                                               3                         2                   1                     0 

 

11. Är undersökningsgruppen  

Lämplig?                                                     3                         2                   1                     0 

Kommentar:___________________________________________________________ 

 

Ja Delvis Nej Vet ej 

Frågeområde D. Datainsamling  
 

12. Beskrivs vem som utförde  

datainsamlingen?                                       3                         2                   1                     0 

 

13. Beskrivs vilka datainsamlings-  

metoder som använts på ett  

tydligt sätt (vilken typ av frågor  

som användes)?                                           3                         2                   1                     0 

 

14. Är data systematiskt samlade  

(finns formulerade frågeområden,  

Intervjuguide)?                                            3                         2                   1                     0 

Kommentar:___________________________________________________________ 

 

Ja Delvis Nej Vet ej  

Frågeområde E. Dataanalys  
 

15. Beskrivs hur begrepp, teman och  

kategorier är utvecklade och tolkade  

på ett tydligt sätt? (ex. finns  

beskrivning/tabell över hur  

kondensering och abstraktion skett,  

citat som stärker)                                        3                         2                   1                     0 

 

16. Är analys och tolkning av resultat  

diskuterade?                                                3                         2                   1                     0 

 

17. Är resultaten trovärdiga?                      3                         2                   1                     0 

 

18. Är resultaten pålitliga?                          3                         2                   1                     0 
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19. Finns stabilitet och överens-  

Stämmelse?                                                 3                         2                   1                     0 

Kommentar:___________________________________________________________ 

Ja Delvis Nej Vet ej  

Frågeområde F. Etiska frågor  
 

20. Finns det tillräckligt beskrivet  

hur deltagarna informerats?  

(muntligt, skriftlig, frivillighet,  

Konfidentialitet).                                         3                         2                   1                     0 

 

21. Finns det beskrivet om forskarna  

har inhämtat informerat  

samtycke?                                                   3                         2                   1                     0 

 

22. Har etisk kommitté godkänt 

 studien (eller diskuteras detta)?                 3                         2                   1                     0 

Kommentar:___________________________________________________________ 

 

Ja Delvis Nej Vet ej  

Frågeområde G. Diskussion  
 

23. Är de tolkningar som presenteras  

baserat på insamlad data?                           3                         2                   1                     0 

 

24. Går det att återkoppla resultaten  

till den ursprungliga forsknings-  

frågan?                                                        3                         2                   1                     0 

 

25. Har resultaten klinisk  

relevans?                                                     3                         2                   1                     0 

 

26. Diskuteras metodologiska  

brister och risk för bias?                             3                         2                   1                     0 

Kommentar:___________________________________________________________ 

 

Sammanvägd poängbedömning  
Den erhållna poängen (3, 2 eller 1) för varje frågeområde ovan summeras. Hösta poäng 

är 21 och lästa poäng är 7. Den sammanvägda bedömningen, Hög, medelhög eller låg 

ringas in.  

Hög vetenskaplig kvalitet (19-21p)  

Medelhög vetenskaplig kvalitet (12-18p)  

Låg vetenskaplig kvalitet (7-11p) 

 

 


