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Abstrakt  

Bakgrund: Vårdkvalitet är ett mångfacetterat begrepp som inte går att beskriva på ett ensidigt 
sätt. Vårdkvalitet kan ses ur många olika perspektiv, där patientperspektivet är ett. Begreppet 
delaktighet framkommer som centralt när vårdkvalitet beskrivs. Patientens delaktighet i 
utvecklingen av hälso- och sjukvården regleras enligt lag och patienten ses som en naturlig 
del av utvecklingsarbetet. Tidigare studier visar att patienterna betonade interpersonell 
process som viktigast, för hur vårdkvalitet uppfattades. 

Syfte: Syftet är att sammanställa forskning ur ett patientperspektiv beträffande vårdkvalitet i 
psykiatrisk vård.  

Metod: En litteraturstudie baserad på 8 granskade kvalitativa artiklar. Analysen genomfördes 
i enlighet med Evans fyrstegsmetod. Nyckelfynd identifierades och därefter skapades teman 
och subteman vilket utgjorde resultatet.     

Resultat: Vårdkvalitet är enligt patienterna en kombination av flera faktorer. Det mest 
framträdande är personalen som bryr sig med ett gott bemötande och där patienterna får vara 
delaktiga. Vårdmiljön är också en viktig faktor för att patienterna ska uppleva vårdkvalitet 
och då innefattar det en trygg och estetisk miljö. Resultatet presenteras i två teman, Personal 
som bryr sig och En lugn, vacker och trygg miljö med fyra subteman; Bemötande, 
Delaktighet, Estetik och Trygghet.   

Slutsats: Personal med en förmåga att skapa ett möte som innefattar delaktighet under trygga 
former i en vacker miljö är en förutsättning för att patienter inom den psykiatriska vården ska 
uppleva vårdkvalitet. Litteraturstudien bidrar med en sammanställning av kunskap om vad 
patienter inom psykiatrisk vård upplever är vårdkvalitet, varför den kan användas för att 
främja utveckling, patientens delaktighet samt personalens förmåga att ge patienterna en god 
vårdkvalitet oavsett vårdkontext.   

Nyckelord 

Delaktighet, litteraturstudie, patienter, psykiatrisk vård, vårdkvalitet. 
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Abstract 

Background: Quality of care is a multi-faceted concept that cannot be described in a 
unilateral way. Quality of care can be seen from many different perspectives, where the 
patient perspective is one. The concept of participation appears as central when the quality of 
care is described. The patient's involvement in the development of health and medical care is 
regulated by law and the patient is seen as a natural part of the development work. Previous 
studies show that patients emphasized interpersonal process as most important, for how care 
quality was perceived. 

Purpose: The aim is to compile research from a patient perspective regarding the quality of 
care in psychiatric care. 

Methodology: A literature study based on 8 reviewed qualitative articles. The analysis was 
carried out in accordance with Evans' four-way method. Key concepts were identified and 
then themes and sub-themes were created that generated the result. 

Result: The quality of care according to the patients is a combination of several factors. The 
most prominent are the staff who care about good treatment and where the patients may be 
involved. The care environment is also an important factor for the patients to experience 
quality of care and then it includes a safe and aesthetic environment. The result is presented 
in two themes, Staff who care and A quiet, beautiful and safe environment with four sub-
themes; Treatment, Participation, Aesthetics and Security. 

Conclusion: Staff with an ability to create a meeting that involves participation in safe forms 
in a beautiful environment is a prerequisite for patients in the psychiatric care to experience 
quality of care. The literature study contributes with a compilation of knowledge about what 
patients within psychiatric care experience is quality of care, why it can be used to promote 
development, patient involvement and the staff's ability to give patients a good quality of care 
regardless of the health context. 

Keywords 

Literature review, participation, patients, psychiatric care, quality of care.  
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1. Inledning 

Vad är inte ständigt intressant och aktuellt inom sjukvården än just vårdens kvalitet? Som 
sjuksköterskor inom psykiatrisk verksamhet har vi många gånger undrat över var vi ska lägga 
vårt engagemang för att på bästa sätt utveckla vården. Båda författarna har även arbetat som 
chefer inom vården och i och med det arbetet väcktes många frågor kring vad som var den 
viktigaste uppgiften vi hade. Bland ekonomiska parametrar och personalbrist väcktes frågan 
kring hur det faktiska huvudmålet skulle uppnås - en god vårdkvalitet. Allt hänger ju så klart 
ihop, men på vilket sätt skulle vi få nöjda patienter och närstående? Vad vill patienterna att vi 
ska utveckla för att bidra till en ökad vårdkvalitet inom den psykiatriska vården och vad är 
viktigt för patienten? 

2. Bakgrund 

2.1 Vårdkvalitet 

Ett av World health organisations [WHO] (2018) 38 hälsomål, är att förbättra kvaliteten inom 
hälso- och sjukvården genom att erbjuda förbättrad hälsa för patienter och befolkningen i 
stort. För att uppnå detta behöver vården vara evidensbaserad, ges i rätt tid, vara tidseffektiv 
och säker samt ges på lika villkor samt vara personcentrerad. 

I Nationalencyklopedin (2019) beskrivs vårdkvalitet som ”graden av måluppfyllelse i 
vårdarbetet där det övergripande syftet är att tillfredsställa i första hand patientens 
förväntningar och önskemål samt att så långt det praktiskt är möjligt inte bara lindra symtom 
och bota sjukdom utan också ge god kroppslig och själslig omvårdnad”. I Sverige är 
patientlagen (2014:821 §1-3) till för att stärka patientens ställning, integritet, delaktighet och 
självbestämmande. I kapitel fem som berör patienternas delaktighet beskrivs att hälso- och 
sjukvården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienterna 
samt att sjukvården ska utgå ifrån patienternas önskemål och individuella förutsättningar 
(Sveriges kommuner och landsting, 2016). I Sverige arbetar folkhälsomyndigheten på 
uppdrag av regeringen med hälsofrämjande insatser genom olika mål och insatser. Mål nr 6 
bygger bland annat på att främja människors möjligheter till delaktighet då detta ses som en 
viktig del i att stärka och vidmakthålla människors upplevda fysiska, psykiska och sociala 
välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 2010). 

Enligt Wilde-Larsson och Larsson (2001) kan vårdkvalitet ur ett patientperspektiv innefattas i 
de dimensioner och parametrar som presenteras i modellen nedan (se Tabell 1). 
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Tabell 1, Vårdorganisationens resursstruktur. 

  Vårdorganisationens  resursstruktur 

  Personrelaterade 

kvaliteter  

Fysiskt- administrativt 

miljömässiga kvaliteter  

Patientens  

referenser 

 Rationalitet Medicinsk-teknisk 

Kompetens 

Fysisk-tekniska 

förutsättningar 

  Humanitet Identitetsorienterat  

förhållningssätt 

Socio-kulturell 

atmosfär 

Modellen består av två perspektiv, patientens uppfattningar samt vårdorganisationens 
resursstruktur. När de två perspektiven kombineras bildas fyra dimensioner. Varje dimension 
representerar en rad faktorer som är viktiga för patienten. Dimensionen medicinsk-teknisk 
kompetens innefattar personalens medicinsk-tekniska kompetens och erfarenhet som kan 
resultera i en bra undersökning, att få rätt diagnos, rätt behandling samt den fysiska 
omvårdnad som behövs. Fysisk-tekniska förutsättningar består av god hygien, nödvändig 
utrustning och bekvämligheter. Det identitetsorienterade förhållningssättet innebär att 
personalen har kvalificerade kunskaper och erfarenheter som leder till att det finns intresse 
och engagemang för vem patienten är som person, dennes önskemål och patientens besvär. 
Personalens intresse för patienten ska visa sig genom värden som tillit, öppenhet, 
uppriktighet, respekt samt ömsesidig förståelse. Här spelar även vårdarens uppträdande en 
central roll genom att vara ödmjuk inför sin uppgift, göra patienten delaktig i sin vård samt ha 
ett trevligt förhållningssätt. Den sociokulturella aspekten innebär att patienten ska känna sig 
tillfreds med atmosfären på avdelningen, så som god social samvaro, allmän god stämning, 
möjlighet till avskildhet, träffa anhöriga och goda rutiner (Wilde-Larsson & Larsson 2001).  

Enligt Wilde Larsson, Larsson, Larsson & Starrin (2001) kan vårdkvalitet ha många olika 
innebörder och det kan uppstå olika problem när begreppet praktiskt ska mätas. Exempel på 
olika problem som kan uppstå då begreppet vårdkvalitet utgår från ett patientperspektiv är: 

● Spegeltesen som innebär att vi utifrån våra personliga sinnesintryck bygger upp en 
inre bild av den yttre, objektiva världen som sedan ligger till grund för våra ord och 
handlingar och att individen tror att det subjektivt upplevda är en objektiv sanning.  

● Bristande kunskap om det som man ska bedöma och att patienterna har svårt att förstå 
dagens komplicerade och avancerade sjukvård och utifrån det ge tveksamma svar 
angående vårdens kvalitet.  
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● Begränsad referensram beroende på att patienterna inte har flera olika vårdformer att 
jämföra med så de kan ha svårt att avgöra vad som är bra eller dålig vård.  

● Patienternas beroende av vårdgivarna och vårdsystemet är en annan möjlig felkälla. 
Att framföra negativ kritik till någon man är beroende av kan uppfattas så hotfullt att 
man hellre låter bli.  

● Att inte kunna kommunicera tillfredsställande kan vara ytterligare en felkälla vid 
mätningar av vårdens kvalitet. Patienterna har kanske till följd av sin sjukdom inte 
möjlighet att kommunicera på den nivå som krävs för vanlig frågeteknik. 

För att undvika problem utvecklade Wilde-Larsson et al (2001), ett frågeformulär baserat på 
olika vårdkontexter, KUPP,  Kvalitet Ur Patientens Perspektiv. I KUPP utvärderas patientens 
bedömning på två sätt, dels om rätt saker utförs (subjektiv betydelse), dels om saken i sin tur 
utförs på rätt sätt (upplevd realitet). Dessa parametrar kan sedan användas för åtgärder på 
både individnivå som organisatorisk nivå för att öka vårdkvaliteten inom hälso- och 
sjukvården.  

2.1.2 Vårdkvalitet i psykiatrisk vård 

I en studie från 2018 (Kilbourne, Beck, Spaeth-Rublee, Ramanuj, O´Brien, Tomoyasu & 
Pincus), visade det sig att vårdkvaliteten globalt inom den psykiatriska vården den senaste 
tiden knappast har förbättrats och i vissa fall även försämrats. Vid en jämförelse av nivån på 
vårdkvaliteten i olika länder som t ex Australien, Nederländerna, Storbritannien och USA så 
ligger den psykiatriska vården långt efter den somatiska vården. Ett manuellt och föråldrat 
informationsflöde beskrivs försvåra uppföljningen av vårdkvaliteten. Strukturerade och 
moderniserade metoder påtalas som nödvändiga för att utveckla vårdkvaliteten i psykiatrisk 
vård med hjälp av bl a moderna informationssystem och E-journaler. Utifrån dessa utfall kan 
brister upptäckas och kontinuerliga förbättringar genomföras i vårdverksamheter. 

Utifrån en studie från 2006 (Megens & Van Meijel) som utgår från patienter med långvarig 
psykiatrisk sjukdom och deras sätt att beskriva vårdkvalitet på, visar att det är särskilt viktigt 
att upprätthålla ett bra förhållande med personal. Resultatet visar på att patienter lägger stor 
vikt vid att bli förstådda av personalen och att uppskattas som individer. Andra viktiga 
aspekter av vårdkvalitet är tillvägagångssättet och tillgängligheten hos personalen genom ett 
förhållande med respekt, en känsla av att bli hörd och förstådd, en tillförlitlig, hjälpsam och 
omtänksam inställning hos personalen samt kapaciteten av personalen att förutse deras behov. 
Schröder, Lorentzen, Riiskjaer och Lundqvist (2016) menar att patientperspektivet är 
betydelsefullt för att fånga upp patienternas upplevelser vilket även kan förstärka andra 
aspekter och identifiera problemområden och på så sätt hjälpa vårdpersonal och 
organisationer att skapa förbättringar i praktiken. 

I en studie från 2005 (Wilde-Larsson, Larsson, Wickman Chantereau & Staël von Holstein, 
2005) belyser författarna rättigheten med att vara nöjd och känna tillfredsställelse med den 
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vård patienten får. Nöjda och tillfredsställda patienter får ett bättre behandlingsutfall och de 
utvecklas mer positivt i sin kamp mot sjukdomen.  

Schröder, Wilde Larsson och Ahlström (2007) tog fram en definition av begreppet 
vårdkvalitet inom den psykiatriska vården genom en intervjustudie utifrån patientens 
perspektiv. I studien beskrev patienterna deras perspektiv på vårdkvalitet, vilket slutligen 
resulterade i fem olika områden; Värdighet, Trygghet, Delaktighet, Tillfrisknande och 
Vårdmiljö, vilka representerar patientens förväntningar som måste uppfyllas inom den 
psykiatriska vården för att patienten ska uppleva att vården är av hög kvalitet. 

● Värdighet: Att patientens värdighet respekteras vilket innefattas av en god relation 
mellan patient och vårdare. Patienten respekteras genom att bli bekräftad, förstådd, 
sedd som vem som helst och får hjälp med att reducera skuld- och skam känslor av 
kompetent personal.   

● Trygghet: Att patienten känner trygghet i vården, vilket beskrivs utifrån hög 
tillgänglighet och kontinuitet samt förtroende till både vårdpersonal och 
vårdorganisationen   

● Delaktighet: Innefattar att patienten erhåller relevant kunskap, god samverkan med 
vårdpersonal och goda möjligheter till självbestämmande.  

● Tillfrisknande: Beskrivs som patientens möjlighet till tillfrisknande utifrån 
evidensbaserad medicinsk behandling och samtalsterapi, god stödjande vägledning, 
goda möjligheter till sysselsättning och uppföljning efter avslutat vårdkontakt. 

● Vårdmiljö: Består av patientens komfort relaterat till vårdmiljö gällande personliga 
utrymmen, estetik, lugn atmosfär och hög säkerhet (Schröder, Wilde Larsson & 
Ahlström, 2007). 

I Sverige mäts den psykiatriska vårdens kvalitet till viss del med hjälp av olika nationella 
kvalitetsregister. Dessa synliggör bl a skillnader och likheter i vården över landet, vilket kan 
bidra till ett ständigt förbättringsarbete. Med grund i variabler såsom behandlingsutfall och 
läkemedelsuppföljning mäter kvalitetsregistret till största del kvantitativa faktorer, vilket 
belyser en begränsad del av vårdkvalitet då även kvalitativa variabler bör inkluderas.  
(www.kvalitetsregister.se). 

En annan metod som används i Sverige för att mäta vårdkvalitet utifrån enskilda patienter är 
den nationella patientenkäten (nationell patientenkät, 2018). Den nationella patientenkäten 
används årligen för att ur ett patientperspektiv utvärdera vården utifrån upplevelser och 
erfarenheter av hälso- och sjukvården. Under 2018 års mätning var det 33 000 patienter från 
olika delar inom psykiatrisk verksamhet som utvärderat den vård de fått. I dessa framkommer 
att för samtliga åldersgrupper skattas faktorerna respekt och bemötande som de viktigaste. 
Vidare exempel på betydelsefulla parametrar var delaktighet samt involvering, vilka 
skattades högst av åldersspannet unga vuxna 25-34 år. Resultaten från enkäten används bland 
annat för att förbättra och utveckla hälso- och sjukvården utifrån ett patientperspektiv. Sedan 
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2019 deltar samtliga landsting och regioner i arbetet. Enkäten är även ett verktyg för att följa 
upp att patientlagen efterföljs, som bland annat ska verka för att  främja patienternas 
integritet, självbestämmande samt delaktighet (Nationella patientenkäten, 2018). 

I Sverige pågår ett internationellt forskningsprogram, Quality in Psychiatric Care, QPC 
(Schröder & Lundqvist 2015). Det övergripande syftet med programmet är att utveckla 
instrument för att mäta vårdkvalitet specifikt för patienter, personal och närstående inom 
psykiatrisk vård men även att psykometriskt och empiriskt testa  instrumenten. 

De instrument som utvecklats och mäter vårdkvalitet inom olika psykiatriska kontexter 
utifrån patientens/brukarens upplevelse finns idag i sex versioner och utgår från Kvalitet i 
Psykiatrisk Vård (KPV) och därefter inriktining på den specifika kontexten som är aktuell. 
Exempel är den som beskriver patientens upplevelser av vården på avdelningen, KPV-A. De 
andra kontexterna som är involverade är;  mottagning, rättspsykiatrisk avdelning, psykiatrisk 
missbruksmottagning, socialpsykiatrisk verksamhet med upplevelser av sitt boendestöd och 
till slut socialpsykiatrisk verksamhet med patientens upplevelser av sin dagliga 
sysselsättning/dagverksamhet. Till följd av att enkäterna finns i versioner för personal- och 
närstående där de svarar på samma frågor kan de jämföra de olika perspektivens syn på 
vårdkvalitet då de besvarar samma frågor. Instrumentet består av ett antal bakgrundsfrågor 
och 30 påståenden om vårdkvalitet inom sex olika områden: stöd, utskrivning, avskild miljö, 
säker miljö, bemötande och delaktighet (Schröder & Lundqvist 2015). 

2.2 Teoretisk referensram   

2.2.1 Delaktighet 

Begreppet delaktighet utkristalliserar sig som centralt i en förståelse av vårdkvalitet sett ur ett 
patientperspektiv. Delvis kan själva fenomenet att involvera patienter i bedömningen av 
vårdens kvalitet ses som ett sätt att stärka patientens delaktighet. Dessutom visar sig området 
delaktighet vara i fokus för skattningar av vårdkvalitet ur ett patientperspektiv vilket gör det 
intressant att belysa begreppets olika och möjliga innebörder. Enligt nationalencyklopedin 
betyder delaktighet, “aktiv medverkan och ofta med tonvikt på känslan av att vara till nytta, 
ha medinflytande” (Nationalencyklopedin). Utifrån vårdvetenskapen ska patienten vara 
delaktig och uppmuntras till att ta ansvar för sin hälsa. Vårdandet ska innebära att patientens 
möjligheter till att hjälpa sig själv och till att mer aktivt hjälpas precis när det behövs 
(Dahlberg & Segesten 2010). Begreppet delaktighet kan beskrivas utifrån att människor 
engagerar sig i varandra när de möts och i det som ska avhandlas och utföras. Utan möte, 
utan engagemang och utan ett gemensamt fokus blir det svårt att ens prata om delaktighet då 
detta hela tiden måste göras och i mötet med andra. Själva mötet har därmed en central roll 
för att människor ska kunna bli och vara delaktiga (Bulow, Persson Thunqvist & Sandén 
2012). Eldh (2018) menar att från tidigare forskning har begreppet, delaktighet, utgått från 
den något begränsade beskrivningen att patienten medverkar i beslut och behandling kopplat 
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till sin egen vård men att begreppet genom nyare forskning fått en bredare betydelse där 
patienternas definition av att vara delaktig får en vidare innebörd med många olika aspekter. 
Då vården beskrivs utifrån att den ska genomsyras av delaktighet för att vara god, bör den 
också innefatta patienternas förväntningar på delaktighet samt på vilket sätt patienten vill 
vara delaktig. Förutsättningen för att delaktighet ska uppstå överhuvudtaget, är att patienten 
känner att det finns ett positivt engagemang hos vårdaren och att det därigenom uppstår ett 
samspel. När vårdrelationen finns, som är den viktigaste beståndsdelen för samarbete, kan 
delaktighet nås (Eldh, 2018). Instrument för att mäta vårdkvalitet ur ett patientperspektiv är 
exempelvis KPV-A av Schröder, Wilde Larsson och Ahlström (2007), vilket kan förstås som 
ett sätt att verka för patientens delaktighet i vården. Instrumentet fokuserar på patientens 
upplevelser av delaktighet, värdighet, trygghet, tillfrisknande och vårdmiljö.  

3 Problemformulering  

Det visade sig vid litteraturgenomgången i föreliggande studie att det förekommer flera olika 
definitioner av begreppet ”vårdkvalitet”. Vårdkvalitet kan dessutom mätas och skattas ur 
olika perspektiv. Med grund i vårdvetenskaplig teori är patientens perspektiv och upplevelser 
av delaktighet i fokus för en gynnsam vård. Med grund i ett sådant perspektiv kan patienters 
upplevelser av vårdkvalitet ses som centrala i en utveckling av den psykiatriska vården. 
Utifrån patientperspektivet framkommer patientens unika upplevelser och erfarenheter vilka 
kan användas för att förbättra vården för sig själv och andra patienter samt att vara en naturlig 
deltagare i förändringsprocessen. En sammanställning av befintlig forskning beträffande 
patientens perspektiv om vårdkvalitet i psykiatrisk vård skulle därmed vara till gagn för 
vårdpersonal och beslutsfattare i vårdutvecklingen.  

4 Syfte 

Syftet är att sammanställa forskning ur ett patientperspektiv beträffande vårdkvalitét i  
psykiatrisk vård.  

5 Metod 

I aktuell studie användes Evans (2002) metod för att göra en litteraturstudie. Metoden 
grundar sig på en fyrstegsmodell där författaren beskriver metoden som att gå från helhet till 
delar för att därefter skapa ny helhet. Stegen som ingår är: urval och datainsamling, 
identifiering av nyckelfynd, sammanställning av teman och subteman samt beskrivning av 
fenomenet. Metoden uppfattades som enkel att förstå och använda vilket låg till grund av 
metodval.  
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5.1 Urval 

I enlighet med Evans (2002) är det första steget att identifiera det material som ska ingå i 
urvalet av studier. Inklusionskriterier för de studier som användes för aktuell magisteruppsats 
var vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ ansats, patienter över 18 år, kvinnor och män 
som erfarit vård inom allmänpsykiatrisk vård under tiden 2003-2018.   

5.2 Litteratursökning 

Litteraturstudiens inklusionskriterier skapade grunden för en avgränsad systematisk sökning. 
För att få en första överblick över ämnet vårdkvalitet gjordes en fritextsökning i Google 
Scholar. Litteratursökningen i studien genomfördes därefter med stöd av Bettany-Saltikov 
och McSherry (2016) PEO-mall (patient, exponering, resultat). Peo-mallen förtydligade för 
författarna vilka block som skulle användas, vilka var patient, psykiatrisk vård och 
vårdkvalité, se bilaga A. Utifrån varje block utvecklades sedan sökord som ansågs svara an 
på studiens syfte. Booleska operatorer som ’AND’, ’OR’, ’NOT’ användes för att kombinera 
de olika blocken i PEO. Sökningarna bestod både av fritext och ämnesord. Fras-sökningar 
användes för att hålla ihop flera ord och påvisa för databasen att dessa hörde samman. De 
systematiska litteratursökningar gjordes i databaserna Cinahl och PsycInfo, se bilaga B. För 
att hitta varje databas-term för respektive sökord, användes Mesh samt Cinahl headings. 
Sekundärsökningar har utförts utifrån relevanta artiklars referenslistor för att upptäcka flera 
artiklar. Litteratursökningen samt urvalsprocessen redovisas genom PEO-mallen, se bilaga A, 
och sökscheman för respektive databas, se bilaga B. Där redovisas använda sökord och hur 
dessa har kombinerats, antal träffar, antal lästa överskrifter, antal lästa abstract, antal utvalda 
artiklar som lästes i fulltext, antal granskade artiklar samt antal utvalda artiklar. I figur 1 visas 
processen övergripande och sammanfattar det totala antalet sökträffar.  
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Figur 1,  sammanfattning av totala antal sökträffar. 

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

För att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten på de utvalda artiklarna från 
litteratursökningen utfördes en kvalitetsgranskning, med hjälp av en modifierad checklista av 
Forsberg och Wengström (2016), se bilaga C. Aktuell studie inkluderade endast de artiklar 
med  hög kvalité, 14-18 poäng (80 % eller högre av maxpoängen) eller medelhög kvalité 12-
13 poäng (70-79 % av maxpoängen). Fyra artiklar togs bort då de inte svarade an mot 
magisteruppsatsens syfte. Kvalitetsgranskningen av de 8 kvarvarande artiklarna visade att 7 
artiklar var av hög kvalitet samt 1 av medelhög kvalitet. Därefter diskuterades våra 
kvalitetsnivåer som framkommit och en artikelmatris upprättades av författarna, se bilaga D. I 
artikelmatrisen redovisas respektive studies syfte, metod samt en sammanfattning av 
resultatet.       

5.4 Analys    

Analysarbetet genomfördes i enlighet med Evans (2002) analysmetod. Arbetet innebar att 
synliggöra och identifiera nyckelfynd utifrån de utvalda artiklarnas resultat. Nyckelfynden 
kunde vara i form av citat eller meningar som ansågs stämma överens med aktuell studies 
syfte. Författarna påbörjade analysarbetet genom att läsa varje artikel upprepade gånger. 
Författarna gjorde var för sig understrykningar i texten under läsprocessen samt noteringar i 
marginalen av de viktigaste fynden. Samtliga nyckelfynd skrevs ner, diskuterades mellan 
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författarna, jämfördes mellan studierna, grupperades och sammanställdes sedan till 
gemensamma teman. De gemensamma temana diskuterades därefter vidare utifrån likheter 
och skillnader för att slutligen resultera i två teman och fyra subteman då de ansågs bäst lyfta 
fram resultatet. Subteman utgjordes av detaljerade beskrivningar av temana och som mer 
detaljerat gav nyanser åt nyckelfynden, se tabell 2.  

Tabell 2, exempel på nyckelfynd, teman och subteman. 

Nyckelfynd Teman Subtema 

Andreasson och Skärsäter (2012) 
uppmärksammade patienternas behov av att 
känna sig synliga, bli tagna på allvar och 
behandlade med respekt. 

Personal som 
bryr sig 

Bemötande 

Schröder, Ahlström och Larsson Wilde (2006) 
upptäckte patienternas känsla av trygghet på en 
låst avdelning. Saker som de kunde skada sig 
på var borttagna.  

En vacker, 
lugn och säker 
miljö.  

Trygghet 

Som avslutning i analysen kontrollerades tema, dess överensstämmelse med nyckelfynden 
och beskrivning av valda teman och subteman korrekt utifrån analys av de valda artiklarnas 
resultat (Evans 2002). 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

I aktuell studie har författarna haft ambitionen att på ett korrekt sätt presentera aktuell 
forskning om hur patienter inom psykiatrisk vård upplevde vårdkvalitet. Etiskt godkännande 
eller noggranna etiska övervägande är ett krav för en studie enligt  Bettany-Saltikov och 
McSherry (2016) och Forsberg och Wengström (2016). I aktuell studie där 8 artiklar valdes 
för att användas i resultatet har författarna noga tagit hänsyn till att samtliga artiklar hade ett 
etiskt godkännande. Enligt Kristensson (2014) ska artiklarna vara granskade och nyttan med 
studiernas ska överstiga risken för skada. Under genomläsning av forskningsmaterialet tog 
författarna hänsyn till etiska aspekter såsom att samtliga deltagare hade informerats om 
studien och lämnat sitt samtycke. Studiens artiklar var alla på engelska medan författarnas 
modersmål är svenska. Viss risk förelåg att enstaka översatta ord kan ha missuppfattats så att 
helheten påverkats. Kontinuerlig dialog fördes mellan författarna för att riskerna skulle 
minimeras.   
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6 Resultat 

Resultatet av aktuell magister uppsats presenteras utifrån två teman och fyra subteman, se 
tabell 3. 

Tabell 3 - Tema och Subtema 

Tema Subtema 

Personal som bryr sig. Bemötande 

 

Delaktighet 

En vacker, lugn och säker miljö.  Estetik 

 

Trygghet  

 

6.1 Personal som bryr sig. 

För att patienterna skulle uppleva god vårdkvalitet var det viktigt med en god relation till 
personalen och att bli bemötta på ett fint sätt av personal. Patienterna framhåller att en 
fungerande vårdrelation med kompetent personal var en förutsättning för en lyckad vård för 
upplevelsen av vårdkvalitet (Bredski, Forsyth, Mountain, Harrison, Irvine & Maciver, 2015; 
De Jesus & Earl, 2014; Johansson & Eklund 2003;  Malins, Oades, Viney & Aspden, 2006). 

Personliga egenskaper hos personalen så som att vilja vara tillsammans med patienterna och 
att personalen visar på en vilja till att göra samvaron på avdelningen till en positiv upplevelse, 
hade inverkan på patientens upplevelse av vårdkvalitet. Detta främjade både relationen 
mellan personal och patient och av betydelse för patientens vård (Schröder, Ahlström och 
Larsson Wilde 2006). Kontaktpersonen hade betydelse för patienten och dess upplevelse för 
vårdkvalitet. Kontaktpersonen blev betydelsefull då den var någon att prata med och 
därigenom en viktig person genom vårdprocessen. Relationen till kontaktpersonen kunde 
stärkas med tiden och verka som en person som kunde hjälpa patienten med att prata om sin 
situation samt reda ut saker (Andreasson & Skärsäter 2012). Att omge sig med professionell 
personal är en viktig del för att patienterna ska få förtroende till personalen vilket påverkar 
upplevelsen av vårdkvalitet. För patienterna innebär professionell personal att de har förmåga 
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att hantera patienterna flexibelt och inte med tvång, engagera sig och vara omtänksamma. Det 
var även av betydelse för vårdkvaliteten att personalen hade förmåga till att sätta sig in i 
patientens känslor, att förstå patientens unika språk samt  förståelse för individens unika 
problem och situation (Gilburt et al. 2008 och Johansson & Eklund, 2003).  

Det var viktigt för patienterna att det fanns en kontinuitet bland personalen för då behövde de 
inte alltid berätta sin historia flera gånger och att det var speciellt viktigt inom psykiatrisk 
vård.  Patienterna beskrev också vikten av stabil och erfaren personal då deras erfarenhet 
smittade av sig till patienterna.  Det var svårare med yngre personal som inte hade den 
kompetensen. Personalen skulle ge en känsla av trygghet och att vara pålitlig, då kunde 
patienterna uppleva vårdkvalitet (Andreasson & Skärsäter, 2012, Borge och Fagermoen, 
2008, Johansson & Eklund, 2003 och Schröder et al. 2006).  

För patienternas upplevelse av vårdkvalitet var det viktigt att personalen skulle vara 
lättillgänglig och att de kände att personalen var där för dem när de behövde det. På samma 
sätt patienterna upplevde det viktigt med närheten till personalen var det även viktigt att 
personalen skulle respektera då patienterna ville vara ensamma (Andreasson & Skärsäter, 
2012 och De Jesus & Earl, 2014).  

Patienterna ville att personalen spenderade mycket tid på avdelningen, att personalen skulle 
vara med i olika aktiviteter, ta initiativ till att komma nära patienterna och ingjuta hopp. 
Närheten kunde underlätta för patienterna att komma i kontakt med personal för att kanske 
lösa ett problem vilket för patienten betydde trygghet. Oavsett var patienterna bodde eller 
hade för förutsättningar så var det viktigt att alltid ha möjlighet att komma i kontakt med 
vården, antingen fysiskt eller genom att ringa; “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).   

För att patienterna skulle skatta vårdkvalitén som tillfredställande ville dem bli tagna på 
allvar, bli sedda och bemötas som människor av personalen på ett respektfullt sätt; “When 
they see me, when they seriously meet and relate to me, then I exist as a person”, (Johansson 
& Eklund, 2003, s. 343). En patient upplevde vårdkvalitet god när patienten blev kallad vid 
sitt tilltalsnamn och möttes av “de goda vårdarna” som hade ett hjärta och hjälpte patienten 
att förstå. För patienterna innebar ett gott bemötande från personalen att de fick en 
helhetskänsla av att de betydde något och att varje möte var baserat på de unika individer de 
var (Andreasson & Skärsäter, 2012; Borge & Fagermoen, 2008; Bredski et al. 2015;  De 
Jesus & Earl,  2014; Gilburt et al. 2008; Johansson & Eklund 2003 & Schröder et al. 2006).  

Tillfredställande vårdkvalitet upplevde patienterna när de blev bemötta utifrån den sårbarhet 
de bar på. En patient beskrev följande (Schröder et al. 2006):  
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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. (sid 97). 

Som psykiatripatient beskrevs en sårbarhet som kännetecknades av just att vara patient med 
psykiatriska symtom. Individens sårbarhet var kopplade till olika funktionsnedsättningar 
vilka kunde inverkade på individens förmågor att verka fullt ut. Utifrån sårbarheten upplevde 
patienterna vårdkvalitet när personal behandlade dem med respekt, när de blev sedda, togs på 
allvar och att de blev väl omhändertagna och att inte personalen använde sin makt utifrån sin 
roll som personal (Andreasson & Skärsäter, 2012, Malins et al. 2006; Schröder et al. 2006).  

Förtroende är en viktig faktor för en positiv upplevelse av vårdkvaliteten. För att patienterna 
skulle får förtroende för personalen så kunde personkemin mellan patient och personal vara 
av betydelse. Fanns personkemi kunde det leda till en känsla av trygghet för patienterna; 
“Feeling you can trust the person you come into contact with, being able to get along has 
quite a lot to do with personal chemistry, I´ say”, (Schröder et al. 2006, sid 97). Det var 
viktigt för patienterna att kunna prata med personalen om sina problem utan att vara rädda för 
att bli avslöjade (Schröder et al. 2006; Gilburt, Rose & Slade, 2008).  

Anhörigas möjlighet till delaktighet i vården visade sig vara angeläget för patienters 
upplevelser av vårdkvalitet. Familj och anhöriga hade betydelse för patienternas vårdprocess 
genom olika aspekter. Anhöriga var till stor del ett stöd genom att patienten inte var ensam i 
sin situation. Anhöriga hjälper till att minska tristess och ingjuta hoppfullhet. Vänner och 
anhöriga är länken till verkligheten utanför vårdavdelningen och regelbunden kontakt 
medverkade till att livet utanför inte var långt borta. Anhöriga var även en viktig del för att 
planeringen av vården skulle bli “hel”. På samma sätt som patienten var delaktig i sin egen 
vård, var anhörigas delaktighet lika viktig för upplevelsen av vårdkvalitet (Andreasson & 
Skärsäter 2012; Bredski et al. 2015; Malins et al. 2006). En patient uttrycker följande: 
“Talking to friends and family about everyday issues and not hospital talk” (Bredski et al. 
2015, sid 4).  

Att vara välinformerad som patient påverkar upplevelsen av vårdkvalitet.  Det var en 
förutsättning att som patient kunna tillgodogöra sig information för att känna sig trygg vilket 
även var kopplat till att känna förtroende för personalen. Informationen skulle vara 
skräddarsydd efter patienternas specifika sjukdomar och kopplad till individens egna 
behandlingar.  Var informationen individuellt utformad bidrog detta till att patienten kände 
sig delaktig i sin egen vård. Patienterna uppskattade informationens roll som stor då man 
exempelvis skulle övergå till en annan vårdform och vad som då förväntades eller krävdes av 
en som patient för att allt skulle fungera. Här uppskattades tydlighet av patienten och att 
planeringen var enkel att förstå. (Andreasson & Skärsäter 2012; Bredski et al. 2015; Malins et 
al. 2006; Schröder et al. 2006).  
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The empowerment of the consumer is really important, I think it's really important that 
the mental health services staff give consumers the fullest information possible about 
treatment, about diagnosis, about prognosis, about how long they're likely to be in the 
service…. 

(Malins et al. 2006, s. 200).   

Kommunikation var ett nyckelord för att patienterna skulle uppleva vårdkvalitet. Konsten att 
prata var det viktigaste i kommunikationen och om patienterna kände sig förstådda, tog de 
också till sig råd och information bättre vilket gav bättre behandlingsresultat. Det är viktigt 
att personal använde rätt ord när de pratade och förklarade på ett sätt som blev begripligt för 
patienterna. Rätt kommunikativ förmåga hos personalen leder till vårdkvalitet för patienterna. 
Att bli bekräftad av personalens kroppsspråk upplevde patienterna öka vårdkvaliten. 
Patienterna tyckte det var viktigt att personalen var omtänksamma och att personalen tänkte 
till innan de pratade med patienterna. En förutsättning för att kommunikation ska kunna ske, 
är att patienterna måste vara närvarande eller bli berörda. Betydelsen för patienterna av att 
känna sig meningsfulla var viktig genom kommunikationen och att det patienten och 
vårdgivaren pratade om var begripligt. Det var inte den terapeutiska tekniken som var av 
betydelse utan att personalen kunde lyssna och visade intresserade för patienten. Vårdkvalitet 
upplevdes då patienterna och personalen hade samma förklaring och förståelse för 
patienternas problem och kunde prata om det tillsammans (De Jesus & Earl 2014; Gilburt et 
al. 2008; Johansson & Eklund, 2003). “As soon as you come they can see that you are angry. 
Then someone will say, sit down, let` talk about it, make a cup of tea” (Gilburt et al. 2008).  

6.2  En vacker, lugn och säker miljö.  

Vårdmiljöns estetik och dess betydelse tog sig uttryck i olika perspektiv för patienternas 
upplevelse av vårdkvalitet. För patienterna var det viktigt med en estetisk attraktiv miljö, att 
omgivningen gav ett lugnt och fridfullt intryck, med fina färger och textilier på väggarna 
vilket hjälpte till att skapa harmoni och att känna sig avslappnade. Patienterna upplevde att 
om miljön där de vistades var tillfredsställande så hade det inverkan på livsglädjen och att få 
mod, energi och motivation till behandling. En patient beskrev hur miljön kunde påverka 
genom denna förklaring; “If it's cosy and homely you can relax. You need an environment 
that's harmonious because you need to relax if you're going to be able to work at tough 
things, drag up troublesome things from the past” (Schröder et al. 2006, s.99). 

En annan patient beskrev följande enligt Borge och Fagermoen (2008):  

It doesn’t feel like a hospital [ . . .] and that gives me a feeling of self-worth. It has to do 
with everything: The house, which is beautiful inside and outside, the artwork on the 
walls, the beautiful and elegant, peaceful surroundings. One becomes calm, and there is 
access to a church here. This place emanates warmth and confidence. It is connected 
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with the architecture of the buildings and the attitudes of the people who work here. 
You are encountered warmly. The house has a joyful quality. Being here gives one the 
courage to live. (s 197). 

För att vårdkvalitet skulle upplevas var det viktigt för patienterna att lokalerna var fräscha 
och att miljön skulle vara lugn och tyst. Lugn och tysthet kunde uppnås exempelvis genom att 
det var mindre enheter där patienter med liknande diagnoser vistades samt att kunna ha 
tillgång till ett eget rum. Det var viktigt att kunna pendla mellan att få bevara sin integritet 
och svara upp mot sina egna behov utifrån sina symtom eller diagnos vilket kunde göras om 
det fanns tillgång till ett eget rum där man kunde dra sig tillbaka. (Borge & Fagermoen 2008; 
Johansson & Eklund 2003; Schröder et al. 2006).  

It ought to be a matter of course for everybody to have the right to a room of their own 
with a bit of peace and quiet. You shouldn't put patients with different diagnoses 
together in a double room – one maybe manic and the other one depressed – because it 
sort of doesn't work (Schröder et al. 2006, s.99) 

Patienter beskrev även i mer allmän form att rummens och byggnadens utformning togs upp 
som en viktig aspekt (Johansson & Eklund, 2003). Patienterna belyste kvalitetsaspekten kring 
individuella behov och att patienter som exempelvis inte var i behov av personal under 
kvällstid, önskade sociala mötesplatser som var öppna för alla patienter. Exempel på dessa 
platser kunde vara en vinterträdgård utan tv eller ett café (Borge & Fagermoen, 2008). 
Vårdkvalitet för patienterna att kunna växla mellan att vara inne på avdelningen och 
möjligheten till utevistelse. Att få frisk luft och att ha möjligheten att göra aktiviteter utanför 
vårdavdelningen. En patient beskrev följande:  

I enjoyed the fact that we were allowed a certain amount of freedom as in we could say 
to the staff person in charge, could say, oh I'm popping down the shops for 5 minutes, 
then they'd just let you out (Gilburt, Rose & Slade, 2008). 

Resultatet visade att det var viktigt för patienterna att känna sig säkra på den plats där de 
befann sig för att vårdkvalitet skulle uppnås. Säkerhet upplevdes då patienten hade personal i 
nära anslutning och att det inte fanns saker att göra sig illa på (Gilburt, Rose & Slade, 2008, 
Johansson & Eklund, 2003). "I need people around me so I don't go and stab myself or do 
anything really stupid."(Gilburt, Rose & Slade, 2008) 
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7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Författarna valde att genomföra en litteraturstudie för att få svar på studiens syfte. Arbetet 
med att hitta artiklar till studien upplevdes både tidskrävande och svårt. För att säkerställa att  
sökningarna utfördes på ett korrekt sätt nyttjades hjälp av bibliotekarie vid två tillfällen. Med 
hjälp av bibliotekaries vägledning skapades en förståelse för olika databaser och på vilka 
olika sätt litteratursökningar genomförs. Det var till stor hjälp och nödvändigt för att förstå 
innebörden av sökprocessen. Dock upplever författarna att det finns mycket kvar att lära och 
nya upptäckter har framkommit under hela processen kopplat till litteratursökningen. 
Författarna upptäckte under tiden att det inte fanns ett så stort underlag för ämnet som 
förväntat. Det både försvårade och underlättade processen för författarna. Det försvårade 
genom att mycket tid lades ner på sökningarna, olika kombinationer och testningar av 
söktermer som inte gav önskat resultat. Samtidigt såg författarna med facit i hand att det 
material som fanns att tillgå hade ringats in. Författarna valde att endast inkludera artiklar 
skrivna på svenska och engelska. Med detta urval fanns en risk att relevanta artiklar valdes 
bort vilket kan ha påverkat studiens resultat. Då båda författarna har svenska som modersmål 
fanns det en risk att tolkningsfel har gjorts utifrån artiklarna. Vid översättning har författarna 
diskuterat oklarheter tillsammans, tagit hjälp av lexikon och kollegor med goda 
språkkunskaper inom området. Det fanns en risk för bias när författarna kan ha tolkat 
innebörden i texterna på ett felaktigt sätt. Enligt Forsberg & Wengström (2016) kan bias hota 
en hel studies trovärdighet om resultatet blir förvrängt. Författarna hoppas genom att ha haft 
en stor medvetenhet om risken att detta har undvikits. 

Villkoren för att genomföra en litteraturstudie är att finna ett underlag med vetenskapliga 
artiklar med god kvalite. Artiklarna som användes hade medelhög eller hög kvalité efter att 
de granskats med Forsberg och Wengström (2016) modifierad granskningsmall. Eftersom 
båda författarna är ovana vid att granska artiklar var det en förutsättning att följa mallen noga. 
Forsberg och Wengström (2016) menar att studiens trovärdighet ökar om beprövade mallar 
används och vikten av att artiklarna har god kvalité eftersom de sedan utgör underlaget i 
studien. Malterud (2014) är dock mer kritisk mot mallar och menar att det handlar om en 
omdömesgill helhetsbedömning när ställningstagande görs huruvida en artikel är bra eller 
dålig. Poängsättning är inte tillräckligt som kvalitetsindikator på kvalitativ data utan en 
bedömning över hur forskningsprocessen gått till genom insamling av data samt 
bearbetningen utifrån varje artikel är nödvändigt. Willman, Bachtsevani, Nilsson och 
Sandström (2016) tar upp att alla mallar behöver utvecklas, kompletteras och anpassas utifrån 
varje unik litteraturstudie. Att kvalitetsgranska enligt den vedertagna modellen, upplevdes 
som ett svårt, men viktigt arbete. Här diskuterades det faktum att initialt användes “ja” och 
“nej” frågor där varje fråga fick poäng. Författarna upptäckte att poängen inte hade någon 
relevans för att besvara frågan kring graden av kvalitet, då det snarare är utförandet av varje 
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studie som ska bedömas. Detta kunde även vald referenslitteratur bekräfta, med förklaring att 
betydelsen ligger i forskarens förmåga att genom kommunikation delge läsaren hur 
forskningsprocessen framskridit. Detta kan exemplifieras genom frågeställningarna; Beskrivs 
datainsamlingen tydligt? På vilket sätt har forskaren kommit i kontakt med deltagarna? Samt, 
om forskaren tillsammans med sin handledare genomfört studien på ett tillförlitligt sätt 
(Malterud, K 2014). Här upplevde författarna som novisa studenter att det var svårigheter att 
exempelvis bedöma och värdera personerna bakom studien, om dessa var trovärdiga eller 
hade gott rykte. Vissa studier var mer uppenbart av hög kvalitet, medan andra var svårare att 
granska. I förhållande till författarnas syfte med uppsatsen var det viktigt att varje studie hade 
ett tydligt syfte och att forskningsetiska aspekter tydligt var beskrivet, då studierna byggde på 
kvalitativa metoder. Malterud (2014) beskriver det som “lockande” att kvalitetsbedöma en 
vetenskaplig artikel genom att kryssa “ja” eller “nej” men så lätt är det inte vilket vi verkligen 
fick erfara. Malterud (2014) menar att en checklista kan vara bra för de otränade vilket passar 
in på oss utifrån vår bristande erfarenhet. Utifrån att först poängsätta och därefter diskutera 
granskningen så hoppas författarna att rätt artiklar inkluderades i studien. 

Analysprocessen gjordes i enlighet med Evans (2002) fyrstegsmodell. Författarna läste 
upprepade gånger artiklarna var för sig vilket tog mycket tid i anspråk. Dock beskriver Evans 
att författarna måste läsa upprepade gånger för att skapa en helhetsbild och att detaljer av 
betydelse noteras. Evans uppfattades av båda författarna som enkel och lättförståelig vilket 
låg som grund för beslutet att använda den som analysmetod. Genom Evans analysprocess så 
upplever vi att studien får en trovärdighet genom de uppkomna nyckelfynden och att 
resultatet kan få praktisk betydelse. Alternativ analysmetod hade kunnat vara Bettany-
Saltikov och McSherry (2016), stegmodell. Metoderna är likvärdiga men med olika begrepp. 
Resultatet hade sannolikt inte visat några större skillnader men viss variation hade kunnat 
förekomma. Kvalitativ metod har genom åren och inom forskningsvärlden kritiserats och 
varit omdebatterat. Bearman och Dawson (2013), diskuterar hur kvalitativ kontra kvantitativ 
metod kan belysas och deras ståndpunkt är snarare att de inte står i motpol till varandra utan 
att det finns plats för båda. Kritik riktas ofta mot att det inom enskilda kvalitativa studier 
finns risk för feltolkning, sk bias. Genom att sammanföra ett större antal studier och dra 
slutsatser av dessa, tas risk för bias bort. Det ger möjligheten att få större tillförlitlighet inom 
ett komplext område som inte kan undersökas på annat sätt än genom kvalitativ metod. 
Likväl behöver man fundera kring lämpligheten att sammanföra och kombinera resultaten 
från flera unika studier. En stor styrka är dock att kvalitativa litteraturstudier bidrar till ökad 
förståelse inom olika områden och främjar utveckling (Bearman och Dawson, 2013). 
Författarna delar Bearman och Dawsons kommentarer och att det inom psykiatrisk vård är 
värdefullt att samla all data som finns för att få bredare förståelse för begreppet vårdkvalitet 
och därmed utveckla vården. Psykiatrin är en vårdform där patientens röst behöver bli hörd 
och vara en stark del av beslutsfattandet.  
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En alternativ studiemetod för studiens syfte, kunde ha varit intervjuer. Intervjuer hade kunnat 
bidra till en ännu djupare bild av vad patienterna beskriver som vårdkvalité. Nackdelen hade 
varit att resultatet utifrån uppsatsen omfång och tidsperiod inte hade fångat det internationella 
perspektiv som nu resultatet innefattar.  

Inom kvalitativa studier är det djupet som eftersträvas, vilket skiljer sig från kvantitativ data. 
Det material som finns att tillgå är därför det som är utgångspunkten. Mycket tid lades ner på 
sökprocessen och sökningarna genomfördes på ett korrekt sätt med hjälp av bibliotekarier. 
Fyndet av så få artiklar trots ett gediget sökarbete bekräftar att valda fenomen var väl valt och 
att ett stort behov finns för detta område. Med tanke på det ytterst få antal artiklar som 
hittades så hade författarna kunnat göra en integrativ studie, vilket innebär att kvantitativa 
artiklar också hade kunnat inkluderats i studien (Whittemore & Knafl, 2005). Det som 
avgjorde att inte inkludera kvantitativa artiklar var dels tidsfaktorn för aktuell studie och 
fenomenet som belystes. Östlundh (2017) skriver att genom en kvalitativ metod är 
utgångspunkten att förstå patientens egna upplevelser, erfarenheter och förväntningar på hur 
vård ska beskrivas. Eftersom syftet är att belysa hur patienterna upplever vårdkvalité så 
styrker det vårt val av metod. 

Sammanfattningsvis upplevdes metodarbetet väldigt svårt och tidskrävande men oerhört 
lärorikt, vilket delvis är det stora syftet med att som studenter genomföra en magisteruppsats. 
Utifrån det grundliga metodarbete som utfördes så anser författarna att det finns trovärdighet 
utifrån de utvalda nyckelfynden för studiens resultat. Vi har adderat många nya erfarenheter 
som kan vara värdefulla både i vårt kommande yrke men också för framtida studier och 
förbättringsarbeten.     

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att sammanställa forskning ur ett patientperspektiv beträffande 
vårdkvalitet i psykiatrisk vård. Artiklarna som valdes ut för att representera resultatet, 
beskriver patienternas upplevelse av vårdkvalitet inom psykiatrisk vård. Två teman utgjorde 
studiens resultat och var; Personal som bryr sig med subteman; bemötande och delaktighet 
och En lugn, trygg och säker miljö med subteman; estetik och trygghet. Temana kan 
användas för att öka förståelsen för vårdkvalitet ur ett patientperspektiv och hjälpa 
vårdpersonal att göra patienterna delaktiga i sin egen vård genom att tillvarata deras sätt att 
beskriva vårdkvalitet på. 

Resultatet från aktuell studie visade att personalen på olika sätt är viktiga i upplevelsen av 
vårdkvalitet för patienterna inom psykiatrisk vård. För att personalen ska bli den viktiga 
aspekten för patienterna så är det första mötet alltid viktigt. Enligt Zotterman, Skär, Olsson 
och Söderberg (2015) sitter känslan kvar länge hos patienterna om det första mötet inte blir 
tillfredsställande, då grunden för förtroende skapas direkt vid det första mötet. 
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Utifrån studiens resultat om personalens betydelse och vikten av bemötande så skriver 
Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003), om utmaningen i den 
psykiatriska vården att möta patienten. Patienterna som kanske avvisar till följd av tidigare 
negativa upplevelser, är i behov av att personalen står kvar och fortsätter bjuda in patienterna 
till ett möte. Patienter med psykisk funktionsnedsättning beskrivs behöva tillräckligt med tid 
för att det skall vara meningsfullt att sätta sitt hopp till en vårdrelation (Dahlberg et al. 2003).  

Patienterna i studien beskrev att de bar på en sårbarhet utifrån sin psykiatriska problematik. 
En sårbarhet som skulle kunna beskrivas som ett filter, vilket kräver personalens engagemang 
och vilja för att verkligen nå människan. Patienterna beskrev en önskan om att bli sedda och 
bemötta med respekt vilket kunde resultera i en upplevelse av god vårdkvalitet (Andreasson 
& Skärsäter, 2012, Malins et al. 2006 & Schröder et al. 2006). Hur kan denna sårbarhet 
bemötas? Kumpula och Ekstrand (2014) belyser att etablera en relation till patienterna i den 
psykiatriska vården är en av de viktigaste färdigheterna för personalen, där mötet bl.a syftar 
till att skapa delaktighet och ge utrymme för patientens egna tankar och känslor. Personalen 
måste visa sitt engagemang och sin lust att se människan samt försöka förstå hur verkligheten 
är just nu för patienten och stå kvar och möta patienterna (Kumpula & Ekstrand 2014).        

Kontinuitet bland personalen för att uppleva god vårdkvalitet var något som framkom i 
studien. Dahlberg et al. (2003) belyser vikten av att det är flera personer som ska vara 
delaktiga runt patienten för att det inte ska vara sårbart vid förändringar. Patienterna blir mer 
delaktiga om de får vara med och ta ansvar och påverka sin vård. En annan synvinkel är 
Kjellströms (2012) forskning om delaktighet där författaren belyser delaktighetsbegreppet ur 
ett annat perspektiv. Studien visar på att patienterna inte alltid önskar vara delaktiga och att 
detta kan vara svårt för personalen att anpassa sig till. En annan del av forskningen visar på 
att patienter får kämpa sig till delaktighet men att ansvaret för att skapa delaktighet alltid 
faller tillbaka på personalen utifrån sin yrkesprofession. Resultatet i aktuell studie framhåller 
delaktigheten och dess betydelse för upplevelsen av vårdkvalitet. Här framkommer 
betydelsen av att personalen är lyhörd för varje patients individuella behov av delaktighet.    

Kommunikation och delaktighet är två komponenter som är av betydelse för upplevelsen av 
en god vårdkvalitet enligt aktuell studie. McCabe och Timmins (2015) beskriver värdet av 
kollaborativ kommunikation; samarbete och information över professionsgränserna, vilket 
ska hjälpa hälso- och sjukvården att vara av hög kvalité och personcentrerad. Enligt Lyndon, 
Zlatnik och Wachter (2011) beror svårigheten med att förbättra kommunikationen på att det 
är många olika professioner inblandade och att aktörerna menar på att problemet ligger hos 
den andre parten och inte hos dem själva. Ansvaret ligger hos alla inblandade och för att det 
ska bli en god kommunikation krävs det respekt, uppmärksamhet, samverkan och kompetens.  
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Hur personal kommunicerade med patienterna hade betydelse enligt studiens resultat för att 
patienterna skulle uppleva god vårdkvalitet. Resultatet påvisade att patienterna genom 
kommunikationen kände sig sedda vilket kunde leda till en ökad känsla av delaktighet. 
Stringer, Van Meijel, De Vree & Van der Bijl (2008) tar i sin studie upp följande citat; ”Om 
ni (sjuksköterskor) pratade med oss så mycket som ni pratar om oss, skulle vi bli mycket 
bättre på att ta emot vård" sid.678. Ett citat som styrker studiens resultat av patienternas 
behov av att bli lyssnad till och kommunikationens betydelse. Dahlberg och Segesten (2010) 
belyser sjuksköterskans roll att lyssna på patienterna och att ta tillvara på deras erfarenhet om 
hur de upplever sin situation. Andersson (2013) tar också upp att genom personalens 
reflektion över patientens berättelse och sin egen förmåga att använda sin kompetens till 
patientens förfogande är grunden i den kliniska kompetensen. En risk inom den psykiatriska 
vården som Dahlberg et al. (2003) betonar är missförstånd i kommunikationen mellan 
personal och psykiskt funktionshindrade personer. Personalen måste bemöda sig för att förstå 
innebörden i det som patienten försöker uttrycka och inte nonchalera det som patienterna 
säger. Detta kan även kopplas till aktuell studie och som tidigare enligt patienter benämnts 
som sårbarhet. 

I föreliggande studie framkom det att patienterna upplevde det viktigt att kunna prata med 
personalen om sina problem utan att vara rädda att bli avslöjade och att personalen inte skulle 
använda sin makt utifrån sin roll som personal (Andreasson & Skärsäter, 2012, Gilburt et al. 
2008, Malins et al. 2006 & Schröder et al. 2006). Att undvika en maktsituation är alltid 
personalens ansvar. Sätta gränser i patienternas kaos är ibland nödvändigt men 
utgångspunkten i vårdandet är en djup omsorg om patienten enligt Sjögren ( 2014) och som 
överensstämmer med studiens resultat om betydelsen av att personalen bryr sig om 
patienterna.              

Vårdkvaliteten upplevs högre om patienterna känner sig välinformerade enligt aktuell studie. 
Förutsättningen för att ta emot information är att patienterna känner sig trygga i vården vilket 
en god relation med personalen kan bidra till. Patienter som är tillfreds med sin vård tar emot 
information bättre och har en bättre följsamhet gällande medicinering och den vård som finns 
att tillgå enligt Moutoussis Gilmour, Baker och Orrell (2000). Hur patienterna upplever eller 
är nöjda med vården är beroende av sambandet mellan hur bra de uppfattar vården och 
förväntningarna de har. Till följd av det så är det viktigt att kunna mäta den vård som ges 
(Schröder, Wilde Larsson & Ahlström, 2007).  

Anhörigas roll var viktig för patienternas upplevelse av god vårdkvalitet. De beskrev det som 
att inte vara ensamma och en viktig del i kontakten med livet utanför avdelningarna 
(Andreasson & Skärsäter 2012, Bredski et al. 2015 & Malins et al. 2006). Anhöriga behöver 
inkluderas i vårdsystemet till följd av deras upplevelser av patientens ohälsa/sjukdom. 
Personalen har här ett ansvar att se till så förutsättningarna finns för att skapa bra möten. Med 
en optimal miljö, väl avgränsad tid och ett trevligt bemötande så finns förutsättningarna för 
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ett arbete där personal och familj kan utgöra ett team enligt Benzein, Hagberg och Saveman 
(2017).        

Utifrån aktuell litteraturstudie återfanns flera olika exempel på beskrivna aspekter av 
vårdmiljön. Främst var det de fysiska aspekternas inverkan på vårdkvaliteten som framkom. 
Här var det exempelvis hur byggnaden och rummen såg ut, samt att god vårdkvalitet var 
kopplat till en lugn och tyst miljö (Johansson & Eklund, 2003, Schröder et al. 2006). 
Schröder med flera tar även upp hur fina färger och textilier har betydelse för upplevelsen av 
god vårdkvalitet (2006). Den psykosociala komponenten av vårdkvalitet genom vårdmiljön 
kunde genom aktuellt resultat belysas genom patienternas beskrivning av gemensamma 
utrymmen för socialisering/möten samt tillgången till eget rum för att kunna dra sig undan 
vid behov (Borge & Fagermoen, 2008, Schröder et al 2006). Litteraturen beskriver att den 
fysiska vårdmiljön har betydelse för upplevelsen av vårdkvalitet. God design anses vara en 
terapeutisk resurs för att främja hälsa och välbefinnande och som stöd för vård och 
behandling av patienter. Elf, Nordin, Wijk, och Mckee (2017) tar upp att miljön kan ses ur 
både fysiska samt psykosociala aspekter. De fysiska delarna består av exempelvis ljuset, 
rymden, temperaturen och färgen, medan den psykosociala komponenten avses människors 
interaktion med och erfarenheter av miljön och deras interaktion med andra i miljön. 

I aktuell litteraturstudie beskrivs vikten av en säker miljö kopplat till olika aspekter, såsom att 
känna sig trygg med att det inte finns saker att göra sig illa på eller att strukturen och 
stabiliteten i vårdmiljön är utformad att den främjar patienternas trygghet (Bredski et al. 
2015, Schröder et al. 2006). Vid en litteraturgenomgång framkom resultat från studier som 
just undersökt hur miljön påverkar oss människor, och att det fanns ett samband mellan 
aggressivitet och hur vårdmiljön var utformad. Aggressivitet hos patienter med psykisk 
ohälsa kan reduceras om byggnaderna/rummen inger lugn med mycket ljusinsläpp, tillgång 
till utevistelse med grönska och en låg ljudnivå (Ulrich, Bogren, Gardiner & Lundin 2018). 
Sambandet mellan estetiken och säkerhet finns, vilket studien av Ulrich med flera visar.  

Utifrån det resultat som framkommit i studien så finns det många områden som både personal 
och verksamheter behöver utveckla. Många verksamheter kämpar idag med besparingar och 
resursbrist vilket ofta leder till sämre vårdkvalitet och bristande säkerhet. För att komma till 
rätta med dessa bekymmer kan en möjlighet vara att börja arbeta efter magnetmodellen. 
Modellen är fokuserad på hälso- och sjukvårdsorganisationers förmåga att uppnå mycket 
goda omvårdnadsresultat genom evidensbaserad praktik, innovationer, utveckling av teknik 
och partnerskap med patienten. Flera forskningsstudier visar att vid dessa sjukhus är 
behandlingsresultaten bättre och patienterna mer nöjda än vid icke certifierade sjukhus 
(Swenurse.se, 2018). Magnetmodellen kan enligt författarna vara en möjlig väg till bättre 
arbetsmiljö för personalen vilket i sin tur leder till en förbättrad vårdkvalitet för patienterna 
inom psykiatrisk vård i framtiden. 
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8 Slutsats 

Utifrån studiens resultat där bemötande och delaktighet framträder i en trygg, säker och 
vacker miljö som viktiga för patienternas upplevelse av vårdkvalitet utkristaliseras begreppet 
närvaro som centralt. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver närvaro ur ett 
vårdvetenskapligt perspektiv att som vårdare vara professionell och att vara helt och hållet 
närvarande i mötet med den lidande människan. Det handlar om att vara personlig, utan att 
vara privat och att hitta sitt eget sätt att vårda. För att hitta sin egen stil så behövs både 
livserfarenhet och kunskap om vårdandet. Personlig vårdande stil, som medger närvaro i 
mötet med patienten, är en optimal förutsättning för ett framgångsrikt vårdande i alla 
vårdsammanhang (Dahlberg & Segesten 2010). Förhoppningen är att genom denna studie 
visa på betydelsen av personalens närvaro i att bemöta och göra patienten delaktig, för att öka 
patienternas upplevelse av god vårdkvalitet i psykiatrisk vård.   

9 Vidare forskning 

Psykiatrisk vård skiljer sig från den somatiska, genom att man arbetar på ett sätt som är 
svårare att mäta konkret. Desto viktigare att faktiskt veta om det man gör blir rätt. Med 
utgångspunkt i det resultat aktuell magisteruppsats belyser, har det under processens gång 
skapats ytterligare nyfikenhet kring begreppet vårdkvalitet. Frågor som dykt upp är bland 
annat med vilket fokus verksamheterna arbetar och utvecklar vårdkvalitet till det bättre. Samt 
vilka förutsättningar som måste finnas för att arbeta med vårdkvalitet. Detta gör det aktuellt 
att titta på hur de olika verksamheterna gör för att arbeta med vårdkvaliteten idag och hur 
utvecklingen framåt skulle kunna se ut. Här skulle exempelvis implementering av 
kvalitetsinstrumentet KPV-A vara ett alternativ.  

Utifrån de få artiklar som författarna hittade i aktuellt ämne så finns det stort framtida 
utrymme för vidare forskning inom vårdkvalitet i psykiatrisk vård. 
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utifrån två 
invandrargrupper 
i USA. 

Fokusgrupper med 
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studien var att 
undersöka och 
beskriva 
patienternas 
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vad som var 
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Kvalitativa intervjuer Studiens resultat påvisas i 
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för utveckling  av 
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Semi-struktruerade 
intervjuer 
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