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SAMMANFATTNING PÅ SVENSKA (SUMMARY IN SWEDISH)  
 

Den psykiatriska vården har under de senaste decennierna undergått genomgripande 
förändringar mot allt öppnare vårdformer, minskat antal vårdplatser (dygnet runt) och  kortade 

vårdtider. Parallellt med detta har också vårdens syn på såväl patienter som deras anhöriga 

förändrats, liksom deras kunskaper om och förväntningar på den vård som erbjuds. Det har 

dock riktats liten uppmärksamhet åt patienters utvärdering av den egna vården både i Sverige 

och i andra länder. Det har inte heller funnits något större intresse av att undersöka hur 

patienter, närstående, vårdpersonal och psykiatrins vårdgrannar uppfattar begreppet 

vårdkvalitet i en psykiatrisk kontext. Dessutom har lite uppmärksamhet ägnats åt att utveckla 

instrument för att mäta vårdkvalitet ur ett patientperspektiv som avser psykiatrisk slutenvård. 

Patientens perspektiv är viktigt att ha med från allra första början i utvecklingen av ett 

instrument, eftersom det är endast patienten som kan beskriva sina förväntningar på och 

bedöma sina upplevelser av vårdens kvalitet. 
 

Vården skall planeras och genomföras i nära samarbete med patienter. Mot bakgrund av detta 

är det nödvändigt att allt kvalitetsarbete inom psykiatrin tar sin utgångspunkt just i 

patienternas uppfattning av vad som ligger i begreppet vårdkvalitet. Därutöver är det också 

viktigt att veta vad andra intressenter av vårdens kvalitet, d.v.s. närstående och professionen, 

lägger för innebörd i begreppet för att kunna jämföra vårdkvalitet ur flera perspektiv. 

 

Det övergripande syftet med denna avhandling var att beskriva vårdkvalitet utifrån olika 

perspektiv i psykiatrisk vård och att utveckla ett instrument för vårdkvalitet från ett patient- 

perspektiv, samt använda instrumentet empiriskt. En deskriptiv kvalitativ design med en 

fenomenografisk analys användes i studie I, III och IV. I studie II användes en deskriptiv och 

komparativ design med statistiska analyser. I de kvalitativa studierna (I, III och IV) fick 

samtliga intervju personer samma ingångsfråga: Hur uppfattar du begreppet vårdkvalitet inom 

psykiatrisk vård? Vidare ställdes följdfrågor, dess innehåll och antal varierade beroende på 

hur fylliga intervjusvaren var. Studie I bygger på uppfattningar från 20 intervjuer med 

patienter inom allmänpsykiatrisk vård. I Studie II besvarade 116 patienter inom 8 

allmänpsykiatriska avdelningar instrumentet ”Kvalitet i Psykiatrisk Vård” (KPV). Studie III 

bygger på uppfattningar från 12 intervjuer med närstående till patienter som ingick i studie (I). 

Slutligen studie IV grundar sig på uppfattningar från totalt 20 intervjuer med vårdpersonal 
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inom psykiatrisk vård och personal som representerade psykiatrins vårdgrannar. Totalt 

inkluderades 168 deltagare i avhandlingens olika studier. 

 

Resultatet i studie I visade att vårdkvalitet uppfattades som ett positivt begrepp, d.v.s. som 

något gott och normativt. Fyra beskrivningskategorier framträdde i resultatet; ”Värdigheten 

respekteras”, ”Känsla av trygghet i vården”, ”Delaktighet i vården”, ”Tillfrisknande” och 

”Vårdmiljö”. Två uppfattningar framkom som inte tidigare framträtt explicit i tidigare studier 

om vårdkvalitet; ”Bli hjälpt med att reducera skammen” och ”Bli sedd som vem som helst”. 

 

I studie II utvecklades en definition av hög vårdkvalitet utifrån patientens perspektiv med en 

teoretisk grund i studie I. Definitionen operationaliserades till påståenden i instrumentet KPV 

som omfattar två delar. Den ena delen mäter patientens förväntningar på den kommande 

vården (KPV-1) och fylls i vid ankomsten till avdelningen och den andra delen (KPV-2) 

mäter patientens upplevelser av den givna vården och fylls i vid utskrivning. Varje del 

omfattar 69 identiska frågor som skiljer sig åt i tempus. Instrumentet användes empiriskt vid 

åtta allmänpsykiatriska avdelningar i två län under maj - december 2005. Undersökningen 

visade att patienterna skattade vårdkvalitet generellt högt. I en jämförelse mellan 

förväntningar och upplevelser i de påståenden patienten besvarat att de inte instämde i, visade 

att patienternas upplevelser av vårdkvalitet var lägre än deras förväntningar i 64 av 69 

påståenden (93%) och signifikant lägre i 30 av 64 påståenden. Den största skillnaden var i 

fråga om behandling. Där svarade 13 % att de inte förväntade sig att behandlingen skulle leda 

till att de skulle må bättre, medan 47 % upplevde att behandlingen inte lett till att de mådde 

bättre, en differens på 34%.  

 

I studie III beskrev närstående vårdkvalitet i huvudsak utifrån sitt eget perspektiv, men även 

från patientens perspektiv. Fem beskrivningskategorier framkom i resultatet; ”Värdighet”, 

”Trygghet”, ”Delaktighet”, ”Tillfrisknande” och ”Hälsofrämjande omgivning”. Goda 

relationer och kommunikation mellan personal, patient och närstående framkom som centrala 

faktorer beträffande vårdkvalitet. Närstående frågade efter information om psykiska 

sjukdomar och ville samarbeta och bli delaktiga i vården. 

 

I resultatet av studie IV beskrev vårdpersonal och vårdgrannar vårdkvalitet utifrån patientens 

perspektiv, men implicit även utifrån ett professionellt perspektiv. De uppfattade begreppet 

som positivt och beskrev att vårdkvalitet har stor betydelse för patientens hälsa och 
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livssituation. Fyra beskrivningskategorier framkom som beskrivning av vårdkvalitet; 

”Patientens värdighet är respekterad”, ”Patientens delaktighet i vården”, ”Patientens 

tillfrisknande” och ”Patientens vårdmiljö”.  

 

Sammanfattningsvis framkom i denna avhandling att vårdkvalitet inom psykiatrisk vård är ett 

normativt och multidimensionellt begrepp som visar på ”hur vården ska vara”. Generellt 

uppfattades också vårdkvaliteten som något gott d.v.s. god vårdkvalitet. Den interpersonella 

relationen visade sig ha en stor betydelse för vårdens kvalitet när det gäller patienter och 

närstående. Skuld, skam och stigmatisering framkom som viktiga områden att beakta i 

vårdkvalitet. Resultatet pekade på att det fanns många likheter i de olika perspektivens 

uppfattningar av vårdkvalitet på en generell nivå, men också olikheter på en specifik nivå. 

Fem centrala dimensionen framkom; Värdighet, Trygghet, Delaktighet, Tillfriskande och 

Vårdmiljö, som tillsammans innehåller 13 olika uppfattningar, som oavsett perspektiv utgör 

kärnan av vårdkvalitet inom psykiatrisk vård. Den empiriska undersökningen av instrumentet 

KPV visade att patienterna skattade vårdkvalitet i allmänhet högt vilket innebär att vården 

ansågs vara av hög kvalitet. Det fanns dock skillnader i patienternas förväntningar och 

upplevelser, och just dessa skillnader ger värdefull information om vilka aspekter av vården 

som behöver ägnas särskild uppmärksamhet i ett fortsatt kvalitetsarbete.  

  

Denna avhandling bidrar till en ökad förståelse för innebörden av begreppet vårdkvalitet inom 

psykiatrisk vård. Denna kunskap kan användas som ett underlag i förbättringsarbeten i 

vården, i undervisning inom grundutbildningar i vårdyrken och i fortbildningsinsatser samt i 

patient- och närstående utbildningar. Fördelen med instrumentet KPV är att det består av 

specifika frågor utifrån patientens perspektiv, som gör det möjligt att identifiera högre och 

lägre kvalitet. Instrumentet kan förhoppningsvis efter psykometrisk prövning användas som 

ett självskattningsinstrument i det dagliga rutinarbetet inom den psykiatriska vården.  

 

 
 

 

 

 

 




