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SAMMANFATTNING   

Bakgrund: Uppskattningsvis utsätts ungefär 100 000 patienter årligen för vårdskador i 
Sverige. Vårdskador kan uppkomma på grund av felaktig läkemedelsanvändning, trycksår, 
undernäring och vårdrelaterade infektioner. Vårdskador inträffar ofta på grund av bristande 
kommunikation i akuta situationer. Vårdpersonal i akuta vårdverksamheter beskriver ofta en 
stressig arbetsmiljö, vilket kan försvåra säkerställandet av patientsäker och personcentrerad 
vård. Syfte: Syftet var att sammanställa forskning om patienters erfarenheter att vårdas 
inom akuta vårdverksamheter. Metod Litteraturstudie och utgörs av en metasyntes. Tio 
kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar har analyserats med systematisk textkondensering och 
sammanställts till ett övergripande resultat. Resultat: Resultatet visade att patienters 
erfarenheter av säker vård var vikten av trygghet i mötet med vårdpersonal och vikten av 
delaktighet. Patienters trygghet påverkades av vårdpersonals kompetens, professionella 
bemötande samt att patienterna godtog sin beroendeställning. Delaktighet beskrevs som att 
vara informerad och vara involverad i den egna vården. Slutsats: Det var betydelsefullt att 
tillvarata patienters erfarenheter, berättelser och perspektiv för att vårdpersonal skulle vårda 
säkert och personcentrerat så att patienten var trygg.   
Nyckelord: delaktighet, dokumentation, metasyntes, partnerskap patientsäkerhet, 
patientberättelsen, trygghet  

     



 

ABSTRACT  

Background: It is estimated that approximately 100 000 patients are risk of injury every 
year in Sweden. Care damage that can occur is damage due to incorrect drug use, pressure 
ulcers, malnutrition and health-related infections. Injuries occur due to lack of 
communication between colleagues in emergency situations. Health professionals in acute 
care settings describe a stressful work environment effecting safe care and nurse’s ability to 
work with person centered care. Aim: The purpose was to compile research on patients’ 
experiences of being cared in emergency care operations. Method: The essay is a literature 
review and comprises a metasynthesis. Ten qualitative scientific articles have been analyzed 
with systematic text condensation and synthesized into an overall result. Result: The result 
showed that patient’s experiences of safe care were the importance of safety in meeting with 
care staff and the importance being involved and to be able to participate in their own care. 
To feel secure is about health care professional’s competence, professional treatment and 
patients accepted their dependency position. Participation was described as being informed 
and involved in their own care. Conclusion: The conclusion demonstrates the meaning of 
taking part of patients own experiences, stories and perspectives for health care professionals 
to be able to offer a safe care and person centered care in a way that patients can feel secure.  

Keywords: documentation, metasynthesis, participation, partnership, patient-narrative, 
patient safety, security  
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1  INLEDNING   
  

Jag är sjuksköterska med många års yrkeserfarenhet inom akuta vårdverksamheter. Genom 
åren har jag uppmärksammat hur patientsäkerhet kan äventyras, beroende på högt 
patientflöde i kombination med begränsade personalresurser. Högt patientflöde och 
begränsade personalresurser kan försvåra möjligheten att säkerställa god och säker vård till 
patienter. Att upprätthålla patientsäker vård ter sig vara ett problem inom dagens hälso- och 
sjukvård och risken för att patienter utsätts för vårdskador tenderar att öka. Dock är dessa 
skador oftast möjliga att förhindra. Patientsäker vård är i fokus både nationellt och 
internationellt. Det blir synligt genom att fler länder genomför vårdskadestudier som visar 
att patienter riskerar att utsättas för vårdskador oavsett land eller hälso- och 
sjukvårdssystem. Diskussioner kring patientsäkerhetsfrågor ökar och de som arbetar i 
patientnära vård behöver bättre förutsättningar för att arbeta med dessa frågor. Utifrån egen 
yrkeserfarenhet har jag uppmärksammat att hälso- och sjukvårdens tekniska utveckling, 
förändringar i organisationer, personalbrist och pressad ekonomi kan vara utmanande för 
vårdpersonal. Genom Internet får patienter information om sjukdomar och behandlingar 
vilket kan leda till att patienter ställer högre krav för säker vård för att de är mer pålästa om 
sjukdomar och vilka behandlingar som finns vilket är positivt. När patienten är mer påläst 
och har viss kunskap innebär det att patienten är delaktig i sin vård. Säker vård är därför 
beroende av kompetens, erfarenhet och kräver utveckling för att uppnå god patientsäkerhet.   

2  BAKGRUND  
  

Bakgrunden inleds med en beskrivning av centrala begrepp såsom patientsäkerhet, akutvård 
och vårdskador, patientsäkerhet i akuta vårdverksamheter och personcentrerad vård. I 
bakgrunden inkluderas tidigare forskning, betydelsen av att arbeta personcentrerat, 
sambandet mellan personcentrerad vård samt patientsäkerhet och hinder för att arbeta 
personcentrerat. Det vårdvetenskapliga perspektivet personcentrerad vård beskrivs. 
Bakgrunden avslutas med en problemformulering. I begreppet vårdpersonal inkluderas 
sjuksköterskor och undersköterskor.  

2.1 Centrala begrepp  
Patientsäkerhet, akutvård, vårdskador, patientsäkerhet i akuta vårdverksamheter och 
personcentrerad vård kommer att beskrivas. Patientsäkerhet kännetecknas som ett system 
inom hälso- och sjukvården där syftet är att minimera negativa händelser. Akutvård är ett 
centralt begrepp som används och definieras som ett sjukdomstillstånd som uppstått snabbt. 
Vårdskador är ett centralt begrepp som används och beskriver vårdskador som lidande, 
kroppsligt eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall. Patientsäkerhet i akuta 
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vårdverksamheter belyser vad som kan påverka patientsäkerheten inom akuta 
vårdverksamheter.   

2.1.1 Patientsäkerhet  
Patientsäkerhet är ett välkänt begrepp inom hälso- och sjukvården, men inte helt enkelt att 
definiera. I början av 1990 talet förknippades mestadels medicinsk teknik med 
patientsäkerhet men idag omfattar patientsäkerhet ett nytt kunskapsområde med målet att 
uppnå ett tillförlitligt system i hälso- och sjukvården för att bidra till säker vård (Ödegård, 
2013). Syftet med patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården är att minimera negativa 
händelser. Det handlar inte bara om frånvaro eller att minimera negativa händelser utan 
även om närvaro av något positivt. Det innebär även att maximera tillfrisknande efter 
vårdskador som har inträffat (Emanuel et al., 2008; Socialstyrelsen, 2018).  

Patientsäkerhet definieras i detta examensarbete som en disciplin i hälso- och sjukvården 
som syftar till att uppnå ett tillförlitligt hälso- och sjukvårdsystem. För att uppnå ett 
tillförlitligt system behövs att vårdpersonal arbetar med förbättringar gällande 
patientsäkerhet och att utveckla trygga arbetssätt som ger förutsättningar för 
patientsäkerhet. Patienter beskriver tillit, tydlig kommunikation, partnerskap, ledarskap, 
lärande kultur som betydelsefullt i en patientsäkerhetskultur (Claridge & Sanders, 2007; 
Ödegård, 2015). Patienters upplevelser av patientsäkerhetskultur kan ses i mötet med hälso- 
och sjukvården och delaktighet i beslut gällande vård och behandling, kommunikationen 
med vårdpersonal och känslan av att ha kontroll (Bishop & Macdonald, 2015). Vårdpersonal 
ska arbeta preventivt för att undvika vårdskador (Svensk sjuksköterskeförening, SSF, 2017) 
samt rapportera vårdskador eller händelser som kan leda till vårdskada (Vårdgivarguiden, 
2018; Ödegård, 2015).   

Ansvaret för patientsäkerhet betraktas vara ålagd den vårdpersonal som arbetar i patientnära 
vård där vårdpersonal är skyldiga att upprätthålla god patientsäkerhet. Under senare år 
diskuteras dock tjänstemännens och politikernas ansvar kring patientsäkerhetsarbetet och 
2011 trädde den nya Patientsäkerhetslagen (2010:659) i kraft. Patientsäkerhetslagens (2010: 
659) syfte är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård genom att skydda mot 
vårdskador. Det finns även bestämmelser om att jobba systematiskt med 
patientsäkerhetsfrågor vilket innebär att vårdgivaren ska leda och planera där målet är att 
verksamheten ska uppnå god vård.   

2.1.2 Akutvård  
Akutvård innebär i medicinsk betydelse ett sjukdomstillstånd som uppstått snabbt, varat en 
kort tid eller har ett snabbt förlopp och kräver snabbt omhändertagande (Socialstyrelsen, 
2014). I detta examensarbete beskrivs akuta vårdverksamheter inom olika specialiteter som 
vårdar patienter med akuta sjukdomstillstånd.   
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2.1.3 Vårdskador  
Patientsäkerhetslagen (2010:659) beskriver en vårdskada som lidande, kroppslig eller 
psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som kunnat undvikas av hälso- och sjukvården 
genom förebyggande insatser. En vårdskada innebär en bestående eller ringa skada och har 
bidragit till att patienten fått ökat vårdbehov eller avlidit. Vårdgivaren har en skyldighet att 
informera patienter som drabbats av vårdskador. I en studie från Australien har vårdpersonal 
definierat i vilka situationer vårdskador riskerar att uppkomma och det framkommer att det 
är i samband med dokumentation, patientundervisning och utskrivning av patienter. Orsaker 
till skador kan vara felaktig läkemedelsanvändning, trycksår, undernäring och vårdrelaterade 
infektioner (Blackman et al, 2014). Vårdskador kan inträffa på grund av brister i 
kommunikation mellan kollegor i akuta situationer, brist på kompetens, otillräckliga 
resurser, brister i samarbetet och i bemötande mellan olika professioner, patient och 
närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

I en svensk studie framkommer att orsaken till att vårdskador inträffar handlar om attityder, 
riskmedvetenhet, den mänskliga faktorn och vårdsystemets samverkan. Att vårdskador 
inträffar kan handla om attityder hos vårdpersonal och innebär att vårdpersonal kan se 
vårdskador som exempelvis tromboflebit eller trycksår som en naturlig följd under ett 
vårdtillfälle. Vårdpersonal som betraktar detta som normala händelser kan motverka ett 
förebyggande arbete. Den mänskliga faktorn påverkar om vårdskador uppkommer eller 
förhindras. Mycket av det som inträffar i vården har att göra med mänskligt handlande och 
kommunikation (Lindh och Sahlqvist, 2012).  

En orsak till vårdskador i omvårdnadssituationer kan vara att patienten inte är tillräckligt 
delaktiga i sin omvårdnad. Delaktighet innebär att vårdpersonal tar del av patientens 
önskemål och att patienten förstår vilken behandling som ska göras. När vårdpersonal tar del 
av patientens erfarenheter kan det bidra till säkrare vård på grund ökad patientdelaktighet. 
När patienten inte upplever delaktighet i omvårdnaden, utan som ett objekt, kan det skapa 
lidande för patienten (Lindh och Sahlqvist, 2012; Swenurse, 2017).   

Uppskattningsvis är det 100 000 patienter som riskerar att årligen utsättas för vårdskada i 
Sverige och cirka 8 % av alla vårdtillfällen leder till vårdskada (socialstyrelsen, 2018). År 2015 
granskades 14 000 patientjournaler och 4,7 % av dessa patienter hade drabbats av en lindrig 
vårdskada som exempelvis vårdrelaterad infektion, trycksår, hudskada, ytlig kärlskada och 
vårdskada till följd av läkemedel. Under första halvåret av 2017 granskades 6 000 journaler 
från universitetssjukhus och länssjukhus i hela Sverige och antalet vårdskador var vid det 
tillfället 5,8 % vilket tyder på en ökning från 2015 (SKL, 2018). Varje år tar Löf (Landstingets 
ömsesidiga Försäkringsbolag) emot anmälningar om vårdskador. År 2017 togs 16 300 
anmälningar emot, en ökning med 2 % från 2016.  

En italiensk studie beskriver schweizerostmodellen som en förklaringsmodell, där varje 
barriär ska skydda patienten från skadliga misstag som orsakas av bristande patientsäkerhet. 
Varje barriär har oavsiktliga svagheter eller hål liknande en schweizisk ost (Kim, Lyder, 
McNeese - Smith, Leach & Needleman, 2015; Perneger, 2005). Negativa händelser orsakas av 
svagheter eller hål i modellens skyddsbarriär och orsaken till att en negativ händelse inträffar 
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beror på aktiva eller latenta misstag (Kim et al., 2015). Skyddsbarriärer i modellen beskrivs 
som ledningens påverkan med tillräckliga resurser och handledning, vårdpersonals status 
där kommunikation och utbildning anses viktigt och yttre faktorer på arbetsplatsen. Närmast 
patienten och eventuell vårdskada är den sista barriären, vårdpersonals handlingar. 
Vårdpersonals handlingar innefattar uppmärksamhet, skicklighet, beslutsfattande och 
attityd. När dessa skyddsbarriärer inte finns i tillräcklig utsträckning bildas hål och risken för 
vårdskada uppstår. Barriärerna i modellen är viktiga och ska förhindra förutsägbara risker 
men även risker som inte direkt kan förutses (Lindh & Sahlqvist, 2012). Perneger (2005) 
beskriver att schweizerostmodellen är välkänd och betydelsefull för professionella 
patientsäkerhetsexperter och påvisar hur skadliga händelser uppstår och hur de kan 
förhindras.   

2.1.4 Patientsäkerhet i akuta vårdverksamheter   
Betydande för patientsäkerheten inom akuta vårdverksamheter är enligt vårdpersonal:  
arbetsmiljö, engagemang, ledarskap, organisation samt teamarbete (Ridelberg, Roback och 
Nilsen, 2014; Berland, Natvig och Gundersen 2008; Ebrigth, Pattersson, Chalko och Render, 
2003). Vårdpersonal beskriver betydelsen av; individuell patientinformation, optimal 
upptagande av patientens anamnes, ge patienten tid för att kunna delge sin patientberättelse, 
visa engagemang och tillgänglighet för patienten som viktiga för patientsäkerhet. 
Vårdpersonal som arbetar inom akut vårdverksamhet beskriver att minskade resurser,  
avsaknad av utrustning, avbrutna i sitt arbete, långa väntetider och brister i 
kommunikationen påverkar patientsäkerheten. Om vårdpersonal ger individuell 
patientinformation, optimal upptagande av patientens anamnes, ger patienten tid för att 
delge sin patientberättelse och visar engagemang och är tillgängliga för patienten skapar det 
bra förutsättningar för patientsäker vård. I flera studier framkommer att det är specifikt 
betydelsefullt för patientsäkerhet inom akuta vårdverksamheter (Ammouri, Tailakh, Muliira, 
Geethakrishnan och Al Kindi, 2015; Jangland, Nyberg och Yngman-Uhlin, 2017).   

Det framkommer i en litauisk studie att vårdpersonal inom akuta vårdverksamheter behöver 
ha kunskap i patientsäkerhet och förmåga att utföra patientsäkert vårdarbete. Kunskap om 
patientsäkerhet är direkt relaterat till vårdpersonals utbildning, arbetslivserfarenhet som 
helhet men även antal arbetsår inom samma klinik. Vårdpersonal som inte har tillräcklig 
utbildning i patientsäkerhet inom ramen för sin utbildning, har inte samma säkerhetstänk i 
det kliniska arbetet jämfört med vårdpersonal som har utbildning (Brasaite, Kaunonen, 
Martinkenas, Mockiene och Suominen, 2017). Vidare beskriver Ebright et al (2003) att 
nyutexaminerade vårdpersonal har ett kritiskt förhållningssätt men det krävs att 
vårdpersonal i akuta vårdverksamheter har kunskap om arbetsrutiner samt resurser att klara 
arbetsbelastningen och förmåga att prioritera. Jangland et al (2017) och Ridelberg (2014) 
menar att det är viktigt att ha en lärande kultur där kunskapsutbyte sker mellan kollegor och 
att det är en god relation kollegor emellan. Teamarbete kan påverka patientsäkerheten på ett 
positivt sätt samt att organisationen präglas av personcentrerad vård där patienten ses som 
en aktiv medlem i hälso- och sjukvårdsteamet.   
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Det är betydelsefullt att vårdpersonal kan rapportera och erkänna fel och misstag och inte 
innebära negativa påföljder för den som rapporterat händelsen (Ammori et al, 2015; Berland 
et al, 2008; Ödegård, 2015). I akuta vårdverksamheter relateras vårdpersonal med 
patientsäkerhet, vårdkvalité och kostnader. Samtidigt beskriver vårdpersonal att deras 
arbetsmiljö präglas av att inte ha kontroll över arbetsbelastning, höga krav och oförmåga att 
kontrollera den kaotiska miljön. Vårdpersonal beskriver oro över att inte ha möjlighet att 
möta patientens behov och att det beror på arbetsmiljön (Swiger, Vance & Patrician, 2016).   

Park och Kim (2013) och Rigobello et al (2017) beskriver att vårdpersonal som arbetar under 
stress riskerar att utsätta patienter för vårdskador. En stressad arbetsmiljö och en arbetsplats 
där de inte kan påverka arbetsbelastningen riskerar att äventyra patientsäkerheten. 
Skiftarbete och bristande uppmärksamhet på grund av distraktion i det dagliga arbetet kan 
leda till att olika vårdskador inträffar. Vidare beskriver Rigobello et al (2017) att förbättra 
vårdmiljön för patienter och vårdpersonal påverkar patientsäkerheten och kvalitén i hälso- 
och sjukvården. Ridelberg et al (2014) belyser att patientsäkerhet kan påverkas positivt om 
patientens delaktighet tas tillvara och McCormack och McCance (2006) beskriver 
vårdmiljöns betydelse för personcentrerad vård. Att arbeta med personcentrerad vård 
beskrivs också som en del av vårdpersonals ansvarsområde (SSF, 2017).   

2.2 Vårdvetenskaplig referensram  
Kelleher (2006) beskriver att psykologen Karl Rogers teori om klientcentrerad vård ligger till 
grund för begreppet personcentrerad vård. Karl Rogers teori syftar till att bidra till 
vårdpersonals förståelse att en människa är formad efter sin biologiska, psykologiska och 
sociala miljö och ska behandlas som en individ. Det framkommer i tidigare forskning att det 
är betydelsefullt att arbeta personcentrerat. Vidare framkommer att personcentrerad vård 
innefattar vårdpersonals kompetens att: kommunicera, planera, leda och prioritera sitt 
arbete, skapa relationer, se patientens behov och involvera patienten i den egna vården 
(McCance & McCormack, 2015; Castro, Van Regenmortel, Vanhaecht, Sermeus & Van Hecke, 
2016; Greenfield, et al., 2014; Poochikian-Sarkissian, Sidani, Ferguson-Pare & Doran, 2010). 
Vårdpersonal behöver därför ett positivt förhållningssätt och förmåga att beakta patientens 
styrka och individuella kunskap om sig själv (Castro et al, 2016). Denna kompetens ger 
förutsättningar för personcentrerad vård där vårdpersonal agerar som gäst i patientens liv 
snarare än gäst i patientens sjukdomstillstånd. Det framkommer i tidigare forskning att varje 
patient vill behandlas som en egen individ med värdighet och respekt och inte som ett objekt 
till en sjukdom (Rathert, Wyrwich & Boren, 2012; Arakelian, et al., 2017; Teng, Hasiao & 
Chou, 2010). En stor igenkänningsfaktor för personcentrerad vård är delaktighet, 
erfarenheter och patientberättelsen vilket är betydelsefullt för patientsäkerheten (Bishop & 
Cregan, 2015). Dock råder delade meningar hos patienter gällande delaktighet i vården, vissa  
patienter vill inte vara delaktig i patientsäkerhetsarbetet för de anser att det är 
vårdpersonalens ansvar. Det framkommer att tid är en viktig aspekt, eftersom tiden 
möjliggör att skapa en vårdande relation mellan vårdpersonal och patient. Personcentrerad 
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vård innehåller tre delar; patientberättelse, partnerskap och dokumentation (Ekman & 
Norberg, 2013).   

2.2.1 Patientberättelsen  

Patientberättelsen är en förutsättning för personcentrerad vård där personens upplevelse av 
situationen, resurser och hinder tydliggörs och tas till vara (Ekman & Norberg, 2013). 
Ytterligare förutsättningar är närvarande och engagerad vårdpersonal som stödjer patientens 
fysiska, psykiska, sociala, andliga och kulturella behov (McCance & McCormack, 2015; 
McCormack & McCance, 2006). Vidare beskrivs att patientberättelsen är betydelsefull 
eftersom den ger möjlighet att se personen bakom patienten, att se patienten som en egen 
individ med egen vilja och behov. När patienten i mötet med vårdpersonal har möjlighet att 
presentera sig själv som en person ges förutsättningar för en vårdande relation. När 
patienten delges information om hälsotillstånd och planerad behandling skapas känsla av 
delaktighet och att vara en aktiv partner i vårdteamet (Ekman et al, 2011; Håkansson-Eklund 
et al, 2018; Rathert & May, 2007). Vidare framkommer att det är betydelsefullt att se 
personen bakom sjukdomen för att göra patienten engagerad och för att kunna arbeta 
personcentrerat för att uppnå patientsäker vård (Håkansson-Eklund et al, 2018). När 
patienten delger sin berättelse synliggörs patientens livsvärld. I patientberättelsen 
framkommer patientens upplevelse av sjukdom och lidande men även patientens 
hälsoresurser (Ekebergh, 2018). Detta kan relateras till Håkansson-Eklund et al (2018) som 
menar att när vårdpersonal tar del av patientens livsvärld, innebär det att visa empati, 
medlidande och känslomässigt stöd och förståelse för patienten.   

När det specifikt gäller delaktighet framkommer i en studie av Oxelmark, Ulin, Chaboyer, 
Bucknall och Ringdal (2018) fem teman, identifierade av vårdpersonal, som kan främja 
patienters delaktighet: att lyssna på patienten, att involvera patienten, att vårdpersonal 
avstår från ansvar, att ha delad makt och att upprätta partnerskap. Lyssna på patienten 
innebär att vårdpersonal lyssnar till patientens berättelse, ställer öppna frågor och 
därigenom får en bättre förståelse för patientens situation. Att involvera patienten i sin 
pågående och framtida vård samt erbjuda olika valmöjligheter bidrar till patientens 
förutsättningar till delaktighet. Att avstå från ansvar innebär att vårdpersonal överlåter till 
patienten att utföra dagliga uppgifter som vanligtvis utförs av vårdpersonal som till exempel 
att bädda sängen. Delad makt innebär att vårdpersonal delar information med patienten, att 
patienten får ta egna beslut och att beslut respekteras även om vårdpersonal inte håller med. 
Om patienten saknar förståelse för situationen krävs balans mellan makt, vårdpersonal och 
patient. Det sistnämnda temat handlar om partnerskap som kräver förståelse för patientens 
förväntningar, mål och att acceptera patienten som en aktiv partner i vårdteamet.    

2.2.2 Partnerskap  

Partnerskap mellan patient, närstående och vårdteamet har sin utgångspunkt i patientens 
berättelse (Ekman & Nordberg, 2013), där samspelet kan beskrivas som vårdmiljö vilket kan 
förändras och påverka beslut gällande patientens vård och förväntade resultat (McCormack & 
McCance, 2006). Teamarbete mellan olika professioner är betydelsefullt (Kim et al 2015; 
McCance & McCormack, 2015) och innefattar att skapa en terapeutisk miljö där 
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beslutsfattande delas med patienter vilket innebär att patienten är en aktiv partner och 
relationerna mellan vårdpersonalen visar på samarbete och ett flexibelt ledarskap (McCance 
& McCormack, 2015; Hovey et al, 2011). Vid personcentrerad vård sätts individen i centrum 
med individens historia samt styrkor och svagheter vilket innebär att patienten är delaktig i 
sin vård och de beslut som ska tas (Håkansson Eklund et al, 2018). Det innefattar även att 
inkludera patientens livsstil, tro, värderingar och hälsoproblem (Roscoe, Eisenberg och 
Forde, 2016; Ekman et al, 2011). Tidigare forskning visar dock att det finns svårigheter att 
arbeta tvärprofessionellt genom krav i klinisk kontext, tidsbrist och brister i arbetsmiljön 
vilket utgör hinder i partnerskap mellan patient och vårdpersonal (Bolster & Manias, 2010). I 
flera studier beskriver vårdpersonal att tidsbrist och stressig arbetsmiljö i akuta 
vårdverksamheter påverkar partnerskapet och patientsäkerheten (McCance & McCormack, 
2015; Sharp, Mcallister & Broadbent, 2018; Swiger et al, 2016). Fokus för att nå partnerskap 
behöver vara att förändra attityder, relationer och beteenden (McCance & McCormack, 
2015). Partnerskap har betydelse när det handlar om patientens förståelse och attityd 
gällande medicinering eftersom det ger förutsättningar för patientundervisning att minska 
risken för medicinska misstag. Dock visar tidigare forskning att patienter inte uttrycker 
önskemål att få undervisning om sin medicinering samtidigt som det beskrivs som 
vårdpersonalens arbetsrutin (Bolster & Manias, 2010). Vidare beskriver vårdpersonal i akuta 
vårdverksamheter att de ser faktorer i vårdmiljön som kan påverka partnerskap. Exempel på 
dessa faktorer är vårdverksamhetens rutiner, vårdpersonalens rutiner och verksamhetens 
vårdkultur. Tidsbrist i kommunikation mellan patient, vårdpersonal och läkare, bristande 
samarbete i multiprofessionella team och avsaknad av kunskap om hur patienters delaktighet 
främjas är även påverkande faktorer. Partnerskap mellan vårdpersonal och patient kan 
uppnås genom att göra patienten delaktig i vården (Oxelmark et al, 2018) och en gemensam 
vårdplan mellan patient och vårdpersonal dokumenteras i patientens journal (Ekman & 
Norberg, 2013).    

2.2.3 Dokumentation   

Det är viktigt att sjuksköterskan dokumenterar patientberättelsen. Dokumentationen ses som 
en personlig hälsoplan för patienten och säkerställer personcentrerad vård. Det är 
betydelsefullt att dokumentationen tydliggör en helhetsbild av patientens hälsotillstånd och 
situation, vilket också ses som en utmaning för vårdpersonal (Ekman & Norberg, 2013). I 
akuta vårdverksamheter är vårdpersonalens arbete uppgiftsorienterat, många snabba beslut 
tas och vårdmiljön består av högteknologisk utrustning. Dessa faktorer kan leda till att 
vårdpersonal i akuta vårdverksamheter visar svårigheter att definiera begreppet 
personcentrerad vård (Kelleher, 2006). Vårdpersonalen beskriver att de ibland är 
otillfredsställda med den vård de ger och har svårigheter att arbeta med alla tre delar i 
personcentrerad vård. Vårdpersonalen anser att de tillbringar mer tid med administrativa 
uppgifter som dokumentation och samordning istället för att arbeta i patientnära vård. 
Samtidigt uttrycker de att de inte heller kan utföra de administrativa arbetsuppgifterna med 
tillfredställelse. Det framkommer att de inte hinner dokumentera patientens vårdplan i 
patientjournalen. Vårdpersonalen anser att de inte ska behöva välja mellan att arbeta i den 
patientnära vården eller dokumentation (Sharp et al, 2018; Swiger et al, 2016).   
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Ekman et al (2011) beskriver att dokumentation i större utsträckning utgår från den 
medicinska behandlingen snarare än patientens känslor, förmåga och farhågor kring sin 
sjukdom och behandling. I flera studier (Roscoe et al, 2016; Ekman et al, 2011) framkommer 
att vårdpersonal i akuta vårdverksamheter visar mindre intresse av att lyssna på patientens 
berättelse som en källa till information utan fokuserar på kliniska tecken och sviktande vitala 
parametrar hos patienten. Vårdpersonal dokumenterar mindre fakta om patientens egna 
erfarenheter och känslor, dvs patientberättelsen, gällande sin sjukdom och behandling 
jämfört med den medicinska dokumentationen. Vidare beskriver Roscoe et al (2016) att 
vårdpersonal inte ser patientens historia som pålitlig eller en viktig källa för information. 
Vårdpersonal upplever ibland att patienten ljuger om sin historia men att vitala parametrar 
talar sanning. Oxelmark et al (2018) belyser vikten av att patientjournalen ses som ett 
gemensamt verktyg mellan patient och vårdpersonal för att synliggöra patientberättelse och 
delaktighet i vården.   

2.2.4 Förväntade resultat av personcentrerad vård  

Det är betydelsefullt att se arbetet med personcentrerad vård som ett kontinuerligt arbete och 
process som inte kan uppnås via punktinsatser. Känsla av välbefinnande styrker att patienten 
är sedd, bekräftad och respekterad. Patienters upplevelse av vården är det mest påtagliga 
måttet på resultat av personcentrerad vård (McCance & McCormack, 2015). Flera studier 
visar koppling mellan vårdpersonals professionella kompetens och en helhetssyn på 
patienten som ett resultat av personcentrerad vård (McCance & McCormack, 2015; 
McCormack & McCance, 2006).   

Akuta vårdverksamheter fokuserar på effektivitet och det leder till svårigheter att arbeta 
personcentrerat. Vårdpersonals möjlighet att skapa en meningsfull relation med patienter är 
central och när vårdpersonal inte har den möjligheten skapar det en otillfredsställelse och 
missnöjdhet. Tidigare forskning påvisar att det finns samband mellan personcentrerad vård 
och patientsäkerhet. En miljö där personcentrerad vård är i fokus skapar en positiv 
tillfredställelse relaterat till vårdpersonals arbete och främjar rapportering av vårdskador och 
patientsäkerheten gynnas (Rathert & May, 2007). Tidigare forskning visar även att det finns 
samband mellan patienters delaktighet, vårdkvalitet och patientsäkerhet. Att informera och 
utbilda patienter i deras vård är betydelsefullt för vårdkvalité och patientsäkerhet (Janglang 
et al, 2016).   

3  PROBLEMFORMULERING  
  

Tidigare forskning visar att patientsäkerhet är ett komplext svårdefinierat begrepp. 
Patientsäkerhet kan förstås som ett system inom hälso- och sjukvården för att skydda 
patienter från vårdskador. Vårdpersonal verksamma inom akuta vårdverksamheter beskriver 
att arbetsmiljö, engagemang, organisation och ledarskap och teamarbete är betydelsefullt för 
patientsäkerheten. Tidigare forskning visar samband mellan patientsäkerhet och 
personcentrerad vård. Betydelsefullt är kommunikation, leda, planera, skapa relationer och 
se patientens behov även att involvera patienten. Dock framkommer att tidsbrist och 
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stressiga arbetsmiljöer i akuta vårdverksamheter kan påverka patientsäkerheten negativt och 
utgöra ett hinder för personcentrerad vård. Att arbeta utifrån personcentrerad vård ställer 
krav på hela teamet och vårdmiljön kring patienten vilket kan stärka vårdpersonalens 
professionalism och engagemang. Tidigare forskning beskriver vårdpersonalens perspektiv 
på säker vård. Dock finns det inte mycket forskning gällande patienters erfarenheter av vad 
säker vård innebär. Nyttan med att ta reda på patienters erfarenheter av säker vård kan vara 
betydelsefullt och förhoppningsvis bidra med större förståelse hos vårdpersonal hur viktigt 
det är att arbeta personcentrerat för att uppnå bästa möjliga och patientsäker vård för 
patienter.   

  

4 SYFTE  
Syftet var att sammanställa forskning om patienters erfarenheter att vårdas inom akuta 
vårdverksamheter.   

5 Metod  
Under metodkapitlet kommer val av design, urval och datasamling, dataanalys och etiska 
överväganden presenteras.   

5.1 Design  
Detta examensarbete har en beskrivande design och utgörs av en metasyntes med avsikt att 
sammanställa vårdvetenskaplig kunskap om patienters erfarenheter av patientsäkerhet i 
akuta vårdverksamheter. Enligt Willman och Stoltz (2017) ger en metasyntes en helhetsbild 
av forskningsområdet av kvalitativa studier inom ett specifikt område, ger beskrivande data 
om ett fenomen som exempelvis erfarenheter och kan skapa underlag för förbättringsarbete. 
En metasyntes ska inkludera minst 10 enskilda studier för att den ska vara meningsfull och 
flera studier ska ha liknande kvalitativ analys av data.   

Metasynteser kan komplettera empiriska studier för deras beroende av kvalitativa forskning 
men studier visar att kvalitativ forskning har liten inverkan för evidensbaserad vård men 
behovet för att nyttja kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård ökar (Bondas, 2007).    

Den kunskap som finns tillgänglig utifrån tidigare kvalitativ forskning om patienters 
erfarenheter av säker vård i akuta vårdverksamheter har förts samman till ett nytt 
övergripande resultat i vilket även den vårdvetenskapliga referensramen tydliggörs.  
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5.2 Urval och datainsamling   
I den inledande fasen togs kontakt med en bibliotekarie för att diskutera lämpliga sökord och 
databaser. Första steget i urvalsförfarandet var att formulera sökord i förhållande till syftet 
och därefter valdes databaser för sökning av artiklar. Flera sökord och olika kombinationer 
av dessa användes för att ringa in problemområdet. De sökord som användes var acute, 
patient safety, patient attitudes, patient understanding, nursing, feelings of safety, patient 
involvement, patient perceptions, patient experiences och hospitals. De databaser som 
användes var Cinahl Plus och PubMed. Kombinationen av de olika sökorden anges i bilaga A.   

Inför sökningen formulerades även övergripande inklusionskriterier för att finna artiklar som 
svarade på syftet. Utifrån syftet och vald metod inkluderades kvalitativa artiklar som utgick 
från vuxna patienters perspektiv (18 år och äldre). Studierna var genomförda inom akuta 
somatiska vårdverksamheter, artiklarna var Peer reviewed, publicerade mellan 2008-2018 
samt skrivna på engelska eller svenska. Dessa kriterier, i kombination med ovan nämnda 
sökord, angavs vid sökningar i respektive databaser.   

Bland de sökningar som utgjorde träffar gjordes vidare val för att inkludera de artiklar som 
svarade mot de ovan beskriva inklusionskriterierna och som var relevanta för syftet. Det 
fortsatta urvalsförfarandet innebar att artiklarnas titel lästes. Om denna var relevant i 
förhållande till inklusionskriterier och syftet lästes abstract och var detta i sin tur relevant 
skrevs artikeln ut i full text och lästes i sin helhet (n=17). Det fanns svårigheter att hitta 
artiklar som svarade mot inklusionskriterierna och syftet. Därför användes nyckelord i 
befintliga sökträffar för att utöka sökningen. Detta gav dock inga fler träffar. Därefter 
granskades referenslistor i befintliga sökträffar och relevanta referenser utifrån syftet söktes 
via Google scholar. Denna manuella sökning gav ytterligare sju artiklar (n=24).   

Totalt lästes 24 artiklar. Tretton artiklar exkluderades på grund av att de inte svarade på 
syftet eller hade fel kontext. I vissa av de exkluderade artiklarna var det svårt att urskilja 
patienters perspektiv. De elva inkluderade artiklar kvalitetsgranskades enligt Forsberg och 
Wengströms (2015) granskningsmallar för kvalitativa studier (Bilaga B).  
Kvalitetsgranskningen gav ett poäng för varje fråga som markerades med ett ja. En 
skattningsbedömning gjordes enligt följande: 1-4 poäng skattades som låg kvalité, 5-13 poäng 
som medelgod kvalité och 14-15 som hög kvalité. Det krav som satts upp för att en artikel 
skulle inkluderas i metasyntesen var att den uppnådde medelgod eller hög kvalité. En av de 
11 granskade artiklarna exkluderades på grund av att dess resultat inte svarade på syftet för 
examensarbetet. Tre av artiklarna utgår från flera perspektiv; patient-, anhörig- 
sjuksköterske- och vårdpersonalsperspektiv. I dessa artiklar har det dock varit enkelt att 
särskilja patientens perspektiv och därför har artiklarna har inkluderats. Sammanlagt 
inkluderades tio artiklar vilka redovisas i en artikelmatris (Bilaga C).  

5.3 Dataanalys  
I detta examensarbete har artiklarnas resultat analyserats i fyra steg enligt Malteruds (2014) 
systematiska textkondensering. Första steget i analysen innebar att bli bekant med 
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materialet. Artiklarna lästes av oss båda för att få en överblick av artiklarnas innehåll. I 
denna genomläsning identifierades 12 förståelseteman. Därefter, i steg 2, lästes rad för rad i 
artiklarnas resultat för att identifiera de meningsbärande enheter som svarade på syftet. 
Varje meningsbärande enhet klipptes ut ur artiklarna och sorterades i 12 kodgrupper utifrån 
sitt liknande innehåll. Dessa kodgrupper diskuterades och omformulerades under 
analysprocessen. Steg 3 innebar att meningsbärande enheterna i varje kodgrupp granskades 
ytterligare och de 12 kodgrupperna kondenserades till fyra subgrupper. Till varje enskild 
subgrupp skrevs en kort sammanfattning av subgruppen i form av korta kondensat som 
återberättade och sammanfattade innehållet av de meningsbärande enheterna i varje 
subgrupp (Malterud, 2014). I analysens sista och fjärde steg abstraherades de fyra 
subgrupperna: Att möta vårdpersonal, Att vara beroende, Att vara informerad och Att vara 
involverad till två övergripande kategorier: Vikten av trygghet och Vikten av delaktighet. När 
dessa kategorier konstruerats skrevs resultatet i vilket artiklarna refereras med ett nummer 
som framgår av artikelmatrisen (Bilaga C). Enligt Malterud (2014) är det betydelsefullt att 
återgå till ursprungsmaterialet för att säkerställa att resultatet speglar innehållet i artiklarna, 
detta genomfördes kontinuerligt under analysprocessen och när resultat formulerades.   
(Tabell 1)  

Tabell 1: Exempel på steg i analysprocessen  
Kondenserade 
meningssenheter  

Kodgrupp  Subgrupp  Kategori  

Att vårdpersonal 
använder tillgänglig 
dokumentation innan 
de frågar patienten   

Att vårdpersonal 
förväntas ha specifik  
kompetens  

Att möta 
vårdpersonal  

  

  

Vikten av trygghet    

Att känna sig säker när 
vårdpersonal tittar till 
patienterna på 
bestämda tider   

Att vara under uppsikt  Att vara beroende  

  
5.4 Etiska överväganden  
I enlighet med Codex (2018) har plagiering, förfalskning och förvrängning av data undvikits.  
Resultatet presenteras sanningsenligt och med tydliga referenser enligt APA -systemet. Enligt 
Forsberg och Wengström (2015) ska etiska överväganden göras vid litteraturstudier. Detta 
för att fusk, plagiat samt förvrängning av forskningsprocessen inte är tillåtet enligt 
vetenskapsrådet. Exempelvis ska inklusion eller exklusion av data redovisas noggrant och 
analys av data får inte förvränga resultatet. Artiklar som har valts är skrivna på engelska. I 
arbetet med att översätta artiklarna har Google translate används för en så korrekt 
översättning som möjligt, även lexikon har använts. Utmaningen i detta kan vara att det är 
svårt att översätta hela meningar eftersom översättningen kanske inte alltid blir helt korrekt 
översatt till svenska.   



12  

  

Inkluderade artiklar var godkända från etiska kommittéer. Enligt lag (2003:460) ska all 
forskning som behandlar personuppgifter etik prövas, detta oavsett om personen i fråga har 
lämnat samtycke. Detta ska även göras om forskningspersonen påverkas fysiskt eller 
psykiskt. Forskning får godkännas om den kan genomföras utifrån respekt för  
människovärde och att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter beaktas. Det är 
Helsingforsdeklarationen som utgör grunden för detta. Enligt Kjellström (2017) ska 
forskningsetik byggas på respekt för andra människor och värna om självbestämmande och 
frihet. Inkluderade artiklar har genomgått peer review, vilket innebär att artiklarna har blivit 
kollegialt fackgranskade och utvärderade. De som granskar artiklarna är ofta oberoende 
forskare inom samma ämne (Codex.se).   

Samtliga artiklar som ingår i litteraturstudien redovisas och presenteras sanningsenligt det 
vill säga utan att förvränga resultatet. Enligt en svensk studie innebär förförståelse att 
kunskap och vetskap finns inom ett ämne och det kan även vara att erfarenheter och 
värderingar finns (Priebe och Landström, 2017). Som sjuksköterska har författaren till 
examensarbetet förförståelse inom ämnet utifrån sjuksköterskans perspektiv vilket kan 
inverka på resultatet. Under arbetets gång har författaren reflekterat över förförståelsens 
betydelse där syftet med reflektionen enligt Priebe och Landström (2017) är att styrka 
examensarbetets pålitlighet.   

Artiklar som används i studien följer de grundläggande principerna som Medicinska 
forskningsrådet (2000) skriver om; dessa är autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen 
att inte skada och rättviseprincipen. Autonomiprincipen innebär att respektera varandras 
förmåga och att alla har rätt till självbestämmande, medbestämmande och integritet. 
Godhetsprincipen och principen att inte skada belyser strävan att göra gott samt förhindra 
skada. Rättviseprincipen innebär att alla ska behandlas lika (Medicinska forskningsrådet, 
2000).  

6 RESULTAT  

Samlad kunskap om patienters erfarenheter av vård inom akuta vårdverksamheter kunde 
beskrivas som vikten av trygghet men även vikten av delaktighet.   
Dessa delar integrerade och var beroende av varandra. Vikten av trygghet innebar att 
vårdpersonal var kompetent och gav ett professionellt bemötande för att patienterna skulle 
erfara trygghet och ta emot den vård som gavs. Detta kunde i sig skapa möjligheter för 
patienterna att vilja och kunna vara delaktiga i den egna vården. Att delaktighet erbjöds på 
ett säkert sätt genom kommunikation och information möjliggjorde för patienterna att förstå 
och kunna påverka sin situation. (Tabell 2)  
  
Tabell 2: Tabell över kategorier, subgrupper och kodgrupper  
  

Kategori   Vikten av trygghet   Vikten av delaktighet   

Subgrupp  Att möta vårdpersonal      Att vara beroende  Att vara 
informerad  

Att vara 
involverad  
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Kodgrupp  Att 
vårdpersonal 
förväntas ha 
generell 
kompetens    

Att vara 
under 
uppsikt av 
vårdpersonal  

Att inte vilja delta 
i vården  

Att önska 
kommunikation  

Att vilja 
förstå 
situationen  

Att 
vårdpersonal 
förväntas ha 
specifik  
kompetens  

Att bli sedd  
och lyssnad  
till  

Att vara följsam  Att få 
information  

Att vilja  
påverka 
situationen  

Att kunna lita 
på 
vårdpersonal  

  Att godta en 
beroendeställning  

    

6.1 Vikten av trygghet   
Patienterna beskrev vikten av trygghet inom akuta vårdverksamheter, när vårdpersonal var 
kompetent och när de fick ett professionellt bemötande av vårdpersonal. Kompetent 
vårdpersonal innebar att de hade både generell och specifik kompetens. Professionellt 
bemötande innefattade att patienterna blev sedda och lyssnade till och att vara beroende 
betydde att patienterna inte ville delta i vården eller när de kände sig trygga med 
vårdpersonal.   

6.1.1 Att möta vårdpersonal    

Att vårdpersonal var kompetent innefattade att vårdpersonal förväntades ha generell och 
specifik kompetens samt att patienterna skulle kunna lita på vårdpersonal.   
  
Patienters erfarenheter av vårdpersonals generella kompetens kunde förstås som en 
förutsättning för personcentrerad vård. Detta genom att generell kompetens beskrevs som att 
vårdpersonal hade vissa karaktäristika och att de värnade om patienternas värdighet 
(Ringdal et al, 2017; De Brúnet al, 2016; Vaismoradi et al, 2011) och bemötte patienterna som 
unika personer samt värderade patienternas välbefinnande (De Brún, et al, 2016; Lasiter, & 
Duffy, 2013; Vaismoradi et al, 2011). Generell kompetens handlade inte enbart om 
vårdpersonal i relation till patienten utan även att kommunikation mellan vårdpersonal 
fungerade. Denna form av kompetens rymde även vårdpersonals skyldighet att besöka 
patienterna för att de skulle kunna känna sig trygga på avdelningen (Rathert, Brandt & 
Williams, 2011; Vaismoradi et al, 2011). Generell kompetens handlade även om att 
vårdpersonal skulle göra sitt bästa, vara noggranna, vara uppmärksamma och kunna förutse 
patienternas behov. Det handlade även om att personalen hade kunskapen som behövdes för 
att uppmärksamma problem och agera förtroendeingivande (Ringdal et al, 2017; Lasiter, & 
Duffy, 2013; De Brún, et al, 2016). Det framkom även att vårdpersonal förväntades ha 
erfarenheter av att vårda för att förtjäna patienternas förtroenden och att vårdpersonal 
kunde ge snabb vård (Rathert, Brandt & Williams, 2011). Patienters erfarenheter av 
vårdpersonals specifika kompetens beskrevs som att vårdpersonal tog del av och i sitt arbete 
använde tillgänglig dokumentation innan de frågade patienterna (Elmqvist et al, 2011; 
Rathert, Brandt & Williams, 2011). Patienterna önskade få information om deras tillstånd 
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(Ringdal et al, 2017; Vaismoradi et al, 2011 ). Om vårdpersonal inte hade tillräckligt med 
kunskap påverkades inte bara patienternas förtroende för en specifik vårdpersonal utan hela 
tilltron till hälso- och sjukvårdssystemet påverkades (Vaismoradi et al, 2011). Exempel på 
situationer som bidrog till att patienterna kände sig trygga med vårdpersonals kompetens var 
att de vid läkemedelsadministration kontrollerade att de gav rätt läkemedel till rätt person 
genom att kontrollera ID-band (Ringdal et al, 2017). Men även att de gav läkemedel på rätt 
sätt och i rätt tid (Rathert, Brandt & Williams, 2011; Vaismoradi et al, 2011). Patienters 
erfarenheter av att kunna lita på vårdpersonal grundades i deras skicklighet, professionalitet, 
kompetens och att få tillgång till den vård som sjukdomen krävde och när personalen 
arbetade i team för att hjälpa patienten (Vaismoradi et al, 2011; Elmqvist et al, 2011; Rathert, 
Heddlestone & Pak, 2011). Det medförde att patienterna trots vårdtyngd (Bishop & 
Macdonald, 2017) kunde lita på att vårdpersonal skyddade dem från risker och bevarade 
deras säkerhet (Lasiter & Duffy, 2013; Ringdal et al, 2017). Det medförde att patienterna 
kände tillit till personalens kompetens (Vaismoradi et al, 2011).   
  
Patienters erfarenheter av säker vård inom akuta vårdverksamheter beskrevs även som att 
patienterna bemöttes professionellt. Detta innebar att vara under uppsikt samt att 
vårdpersonal såg och lyssnade på patienten. Att bemötas professionellt kunde förstås som 
personcentrerad vårdmiljö som karaktäriserades av att patienterna kände att de var under 
uppsikt och att de blev sedda och lyssnad till som patient. Att vara under uppsikt av 
vårdpersonal beskrevs som att patienterna fick tillsyn dygnet runt (Lasiter & Duffy, 2013; 
Lasiter, 2011) som till exempel när vårdpersonal tog blodprov och blodtryck under natten 
(Lasiter, 2011; Rathert, Huddleston & Pak, 2011). Det framkom även beskrivningar av att 
patienterna kände sig trygga med att få tillsyn på bestämda tider (Lasiter, 2011; Rathert, 
Brandt & Williams, 2011). Det faktum att vårdpersonal var tillgängliga ingav trygghet (Lasiter  
& Duffy, 2013; Rathert, Huddleston & Pak, 2011) och vetskap om att inte bli bortglömd 
(Vaismoradi et al, 2011). Det kunde beskrivas som att ha kontroll eftersom patienterna visste 
att när de ringde på larmklockan fick de hjälp direkt (Lasiter, 2011). Att inte vara under 
uppsikt kunde bidra till otrygghetskänsla som när vårdpersonal ägnade sig åt dokumentation 
och att vårdpersonal inte kände till deras situation (Rathert, Brandt & Williams, 2011) eller 
bara var intresserade av kroppen och medicinsktekniska åtgärder. Sådana situationer kunde 
bidra till känsla av övergivenhet och ofrihet (Elmqvist et al, 2011) vilket gjorde att förtroendet 
för vårdpersonal sviktade (Vaismoradi et al, 2011). Att patienterna blev sedda och lyssnade 
till innefattade att de blev respekterade, skyddade, bekräftade och att vårdpersonal brydde 
sig om dem (Lasiter & Duffy, 2013). Det innefattade även att vårdpersonal individualiserade 
vården efter patienternas behov och var engagerade i vården (Ringdal et al, 2017; Vaismoradi 
et al, 2011; Rathert, Brandt & Williams, 2011) och förde deras talan (Lasiter & Duffy, 2013; 
Rathert, Brandt & Williams, 2011). Sådant bemötande hade betydelse för patienternas 
välbefinnande och förtroende för vårdpersonal vilket bidrog till vilja att följa de råd som gavs 
(Vaismoradi et al, 2011). Det bidrog även att patienterna kände sig trygga och beskrevs 
exempelvis som att få sin oro tagen på allvar vilket bidrog till att patienterna kände sig trygga 
i vårdsituationen (Elmqvist, Fridlund, & Ekeberg, 2011; Vaismoradi et al, 2011).   
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6.1.2 Att vara beroende  

Patienters erfarenheter av säker vård inom akuta vårdverksamheter kunde beskrivas som att 
vara beroende av vårdpersonal. Det innebar att patienterna godtog sin beroendeställning 
gentemot vårdpersonal eller när patienterna valde att inte delta i vården på grund av att de 
inte hade ork. En del patienter valde att vara följsamma och detta kunde skapa hinder för 
personcentrerade processer.   
  
Att vara beroende av vårdpersonal innefattade att patienterna inte ville delta i vården. De 
valde att inte delta i den egna vården när de ansåg sig ha otillräcklig kunskap (Elmqvist & 
Frank, 2015) eller när de saknade energi på grund av sin sjukdom och inte kunde ta hand om 
sig själva (Ringdal et al, 2017). De kände att de inte kunde påverka sin situation eller att de 
inte kunde ta ansvar för vården utan överlämnade sig till vårdpersonal (Elmqvist & Frank,  
2015; Elmqvist et al, 2011; Bishop & Macdonald, 2017) som har kunskap (De Brún, et al, 
2016; Elmqvist & Frank, 2015). Detta beskrevs som att patienterna när de behövde ta 
ställning till olika behandlingsalternativ kände att dessa beslut var utmanande och 
förvirrande (Ringdal et al, 2017). När vårdpersonal tog över vården på ett tillförlitligt sätt 
(Elmqvist & Frank, 2015) genom att till exempel vara noggranna i sina undersökningar 
(Elmqvist, Fridlund, Ekeberg, 2011) kände patienterna att de inte heller behövde engagera sig 
i den vård de fick (Lasiter, 2011). Genom denna tillit utvecklade patienterna känslor av 
lojalitet och tacksamhet gentemot vårdpersonal och visade tålamod gentemot vårdpersonal 
som de vet arbetade under press (Elmqvist, Fridlund, Ekeberg, 2011).  
  
Att acceptera att vara beroende av vårdpersonal beskrevs som att patienterna var följsamma 
eftersom de märkte att vårdpersonal inte hade tid att besvara frågor. Patienterna 
uppmärksammade att de inte kunde påverka vården vilket ledde till att de inte tog egna 
initiativ gällande sin vård. Patienterna betraktade situationen som omöjlig att påverka, 
accepterade den och väntade tyst på sin tur men inte i uttalad tillit utan med en känsla av 
maktlöshet (Elmqvist & Frank, 2015; Bishop & Macdonald, 2017). Patienters erfarenheter av 
att vara följsam kunde även vara en inställning om att det inte var viktigt att känna sig trygg i 
akuta vårdverksamheter eftersom de endast ville ha hjälp med orsaken till sina besvär. Att 
vara följsam innebar även att patienterna förväntades visa förtroende genom att lyssna och 
samarbeta med vårdpersonal genom att följa instruktioner (Rathert, Huddleston, & Pak, 
2011; De Brún, et al, 2016).   

6.2 Vikten av delaktighet  
Patienters erfarenheter av säker vård inom akuta vårdverksamheter kunde beskrivas som en 
vilja att vara delaktig i sin vård. Att vara delaktig innebar att få information om hälsoplan, 
undersökningar och behandlingar. Att vara delaktig innebar även att kunna kommunicera 
med vårdpersonal som visade sig vara betydelsefullt för patienterna för att de skulle känna 
sig trygga i vården.   
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6.2.1 Att vara informerad  

Patienternas erfarenheter av att vara informerad som en del av säker vård kunde beskrivas 
som att önska kommunikation med vårdpersonal och att få information. Dessa delar kunde 
påverka partnerskap då det handlade om samspel mellan patient och vårdpersonal.  

Patienternas önskan om kommunikation med vårdpersonal förstods som en förutsättning för 
att känna sig delaktig i den egna vården. Patienterna önskade få information om sitt 
hälsotillstånd och sin vårdplan (Rathert, Brandt & Williams, 2011;Ringdal et al, 2017; 
Vaismoradi et al, 2011). Patienterna uttryckte även hur kommunikationen skulle vara, den 
behövde vara öppen och adekvat samt ges i tid, både för sin egen skull men även för familjens 
(Rathert, Brandt & Williams, 2011). Det framkom beskrivningar som att patienterna kände 
hopp om livet och kände sig trygga när kommunikationen med vårdpersonal fungerade 
(Vaismoradi et al, 2011).  

När det gällde patienters önskan om att få information innefattade det att få information från 
vårdpersonal om sitt tillstånd och om sin medicin samt vem som var ansvarig vårdpersonal 
(Rathert, Brandt & Williams, 2011; Vaismoradi et al, 2011). De önskade även information om 
vilka undersökningar och behandlingar som var aktuella (Rathert, Huddleston & Pak, 2011; 
Ringdal et al, 2017; Bishop & Macdonald, 2017). Patienterna beskrev att de behövde den här 
informationen snabbt för att kunna förbereda sig bättre (Ringdal et al, 2017; Vaismoradi et 
al, 2011) och veta vad som skulle göras och varför (Lasiter & Duffy, 2013). Det gjorde att de 
inte kände sig som ett objekt (Bishop & Macdonald, 2017) eller kände sig dumma (Rathert, 
Brandt & Williams, 2011). När patienterna inte fick den information de behövde beskrevs det 
som att tappa kontrollen över sin kropp, tiden och sin frihet och detta kändes som att befinna 
sig i ett tomrum (Elmqvist et al, 2011) och de kände sig rädda (Vaismoradi et al, 2011).   

6.2.2 Att vara involverad i den egna vården  

Patienternas erfarenheter av att vara involverad i den egna vården kunde beskrivas som att 
vilja förstå och att vilja kunna påverka situationen. Dessa båda subgrupper hängde samman 
på så sätt att patienterna använde sig av olika strategier för att förstå och kunna påverka sin 
situation. Att vilja förstå och kunna påverka sin vård kunde förstås som personcentrerade 
processer och patienternas delaktighet i vården.   

Patienterna ville förstå situationen de var i och de använde olika strategier för detta. Ett sätt 
var att använda väntetiden till att fundera på hur de skulle hantera situationen, vilka frågor 
de önskade få svar på (Elmqvist & Frank, 2015). En annan strategi var att använda tidigare 
erfarenheter för att försöka förstå och förklara situationen när information uteblev och 
förväntningarna inte uppfylldes (Elmqvist & Frank, 2015). Ytterligare ett annat sätt var att 
klocka väntetiden när det dröjde innan de fick hjälp (Elmqvist & Frank, 2015; Elmqvist et al, 
2011) eller att upprätthålla vardagsrutiner oberoende av sin sjukhusvistelse eftersom de ville 
kunna ta vara på sig själva (Vaismoradi et al, 2011). Patienterna ville påverka sin situation 
och det gjordes genom att söka uppmärksamhet från vårdpersonal (Rathert, et al, 2011) för 
att få information om sin behandling (Bishop & Macdonald, 2017; Rathert, et al, 2011; 
Ringdal et al, 2017).   
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Ett sätt att få uppmärksamhet var att vanka av och an, ställa frågor om sin behandling, om 
vad som skulle göras, hur det gick till, varför den behövs, när den skulle genomföras och hur 
länge den behövs. Ett annat sätt att få uppmärksamhet var att ifrågasätta dokumentation, 
kräva information och undersökningar genom att skrika och ropa (Elmqvist & Frank, 2015). 
Det framkom att patienterna ville vara aktiva teammedlemmar genom att få uttrycka sina 
känslor, behov och tankar samt genom att få informera om sina symtom. De ansåg att de 
hade den rätta kunskapen om sin kropp och kunde rätta till fel och missförståelser (Ringdal 
et al, 2017). Om vårdpersonal talade över patienters huvuden, inte lyssnade på dem eller 
gjorde dem delaktiga kunde det bidra till att patienterna inte kände sig välkomna eller 
underlägsna. Om patienterna saknade information, inte blev respektfullt bemötta eller sedda 
av vårdpersonal kunde de känna ilska, rädsla, irritation eller frustration (Ringdal et al, 2017; 
Elmqvist & Frank, 2015).   

Patienterna försökte även påverka situationen genom att själva vara uppmärksamma för att 
förstå sitt medicinska tillstånd (Rathert, Huddleston, Pak, 2011; Ringdal et al, 2017). Att vilja 
påverka situationen innefattade även att ge återkoppling om sin vård till vårdpersonal och 
politiker (De Brún, et al, 2016). Det fanns dock vissa svårigheter som att uttrycka sig i text, 
ovilja till pappersarbete, tidsbrist och att syftet med återkopplingen var otydligt. Andra 
aspekter var även att sjukdom bidrog till trötthet och att det var svårt att återkoppla när 
vårdpersonal inte lyssnade (Ringdal et al, 2017; De Brún, et al, 2016).  
7. DISKUSSION  
Diskussionen består av tre delar, resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion.  

7.1 Resultatdiskussion  
Resultatet diskuteras mot tidigare forskning och vårdvetenskaplig referensram 
personcentrerad vård som innehåller tre delar; patientberättelse, partnerskap och 
dokumentation.   

7.1.1 Personcentrerad vård  

Personcentrerad vård speglar vårdpersonals kompetens gällande att kommunicera, skapa 
relationer och se patienters behov (McCance & McCormack, 2015; Castro et al., 2016) och 
hade betydelse för vikten av trygghet. Därutöver är vårdpersonals förmåga att involvera 
patienter och se till dennes individuella förmågor (Castro et al., 2016) avgörande för att 
uppfylla patienterna önskan om vikten av delaktighet. På så sätt kan sägas att 
personcentrerad vård är en förutsättning för patienters erfarenheter av säker vård i akuta 
vårdverksamheter.  
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7.1.2 Patientberättelse   

Det framkom i resultatet att patientberättelsen var betydelsefull för säker vård vilket 
innefattade att vårdpersonal var kompetent och hade ett professionellt bemötande och att 
patienterna blev sedda och lyssnade till. Enligt McCance och McCormack (2015) och Castro 
et al (2016) innefattar vårdpersonals professionella kompetens att involvera patienter i sin 
vård. Castro et al (2016) menar att det innefattar att ta del av patienters individuella kunskap 
och lyssna på patientberättelsen. Detta hör ihop med vad Ekebergh (2018) beskriver om att 
ta del av patientberättelsen för att ta del av patienters livsvärld, erfarenheter och upplevelser 
vilket skapar bra förutsättningar för partnerskapet.  

Vidare framkom i resultatet att när patienterna blev sedda och lyssnade till upplevde 
patienterna att de blev respekterade, skyddade och bekräftade, att vårdpersonal brydde sig 
om patienterna. Det kan relateras till det Ekman och Norberg (2013) skriver att 
patientberättelsen är betydelsefull och ett sätt att ta vara på personens upplevelse av 
situationen. Ekman et al (2011) och Rathert och Maj (2007) menar att det är betydelsefullt 
att se personen som en individ och Rathert et al (2012) betonar vikten av att inte se patienten 
som ett objekt till en sjukdom. Det framkom i resultatet att när vårdpersonal var 
professionell och kompetent samt gav den vård som behövdes kunde patienterna lita på 
vårdpersonal som upprätthöll patienters säkerhet. Dock framkommer i flera studier att 
vårdpersonal i akuta vårdverksamheter visar mindre intresse för att lyssna på patienters 
berättelse och fokuserar mer på kliniska tecken och sviktande vitala parametrar. Patienters 
erfarenheter av professionellt bemötande och vad vårdpersonal fokuserar på kan skapa 
hinder för patientberättelsen och bidrar till att patienter är otrygga i vården. Betydelsen av 
att patienter får utrymme att kunna delge sin berättelse och att vårdpersonal tar deras oro på 
allvar gör att patienter är trygga i vården (Roscoe et al, 2016; Ekman et al, 2011).   

Det framkom i resultatet att ibland valde patienterna att inte delta i vården på grund av att 
patienterna inte hade ork, var för sjuka eller att de litade på vårdpersonal. Detta kunde skapa 
hinder för patientberättelsen i akuta vårdverksamheter eftersom omvårdnaden inte kunde 
ske personcentrerat just på grund av att patienterna valde att inte vara delaktiga. Resultatet 
påvisade viken av trygghet för patienterna när de var involverade i den egna vården och 
förstod den situation de befann sig i och det innefattade även att vara informerad. Det kan 
höra ihop med vad Oxelmark et al (2018) menar att delaktighet skapas när patienter är 
involverade och när de delar information med personalen. Delaktighet innebär även att 
patienter är delaktiga i beslut som tas. Enligt Lindh och Sahlqvist (2012) handlar detta om 
vårdpersonals handlingar och innefattar uppmärksamhet, skicklighet, beslutsfattande och 
attityd. Det framkom i resultatet att när patienterna inte var delaktiga eller när vårdpersonal 
pratade över patienters huvud bidrog det till att patienterna kände sig underlägsna. Vidare 
framkom i resultatet att när patienterna erfor att vårdpersonal inte hade tillräcklig med 
kunskap påverkades inte bara tilltron till en specifik vårdpersonal utan även tilltron till hela 
hälso- och sjukvårdssystemet. Detta i sin tur ledde till svårigheter att etablera ett partnerskap 
med patienten. Dock framkommer att vårdpersonal i akuta vårdverksamheter beskriver oro 
över att inte kunna möta patienters behov av säker vård relaterat till stressig arbetsmiljö. 
Detta skapar hinder för att etablera en vårdande relation med patienten (Swiger et al, 2016). 
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Det gjorde att vårdpersonals kompetens gällande att ta del av patientens berättelse och 
främja delaktighet brast. Patienternas förtroende för vårdpersonal sviktade vilket även 
resultatet påvisade.   

  

7.1.3 Partnerskap   

I resultatet framkom att partnerskap var angeläget för att patienterna skulle erfara säker 
vård. Det visade sig i resultatet genom beskrivningar om att patienterna ville få information 
och vara involverade i sin vård. Dock präglade hälso- och sjukvården av en stressig 
arbetsmiljö (Park & Kim, 2013; Rigobello et al, 2017) med tidsbrist vilket självklart påverkade 
patienters möjlighet att vara delaktig men även möjligheten att uppnå partnerskap mellan 
vårdpersonal och patient (Bolster & Manias, 2010). I resultatet framkom att när patienterna 
kände att vårdpersonal inte hade tid valde patienterna att godta en beroendeställning vilket 
skapade hinder för personcentrerad vård. Detta kan höra ihop med vad Ekman och Norberg 
(2013) beskriver, att partnerskap har sin utgångspunkt i patientens berättelse.   

I resultatet framkom att partnerskapet uppnås genom att patienten görs delaktig i den egna 
vården och att det var en förutsättning för partnerskap mellan vårdpersonal och patient. 
Patienterna var följsamma eftersom de bedömde att säker vård inte var viktigt eftersom de 
endast ville ha hjälp med sina besvär. Det framkom även att patienterna gjorde ett aktivt val 
att inte delta i vården på grund av att de bedömde att de inte hade tillräcklig kunskap eller 
saknade energi på grund av sitt sjukdomstillstånd. Detta kan höra ihop med det Oxelmark et 
al (2018) menar att patienter är följsamma när de vet att vårdpersonal tar över vården på ett 
sådant sätt att patienter är trygga. Resultatet visade att patienternas delaktighet främjades 
när de från början fick veta vem som är ansvarig vårdpersonal samt vilka undersökningar och 
behandlingar som var aktuella. Detta bekräftas av tidigare forskning som beskriver att säker 
vård för patienten främjas när patientens delaktighet tas tillvara och patienter ges möjlighet 
att vara aktiva teammedlemmar (Ridelberg et al, 2014). I resultatet framkom att patienternas 
förtroende för vårdpersonal kunde svikta när de var mer intresserad av kroppen, medicinsk 
tekniska åtgärder och när de inte kände till patientens situation. Det gjorde att partnerskap 
förhindrades.   

I resultatet framkom att patienterna som inte var involverade i den egna vården och saknade 
information kunde känna ilska, rädsla och irritation, kunde försöka få uppmärksamhet och 
agera ifrågasättande och krävande. Detta kan sammanfalla med att vårdpersonal inom akuta 
vårdverksamheter inte har möjlighet att möta patienters behov som följd av kaotisk 
arbetsmiljö med hög arbetsbelastning och högt patientflöde (Swiger et al, 2016). Patienter 
påverkades av denna vårdmiljö och i resultatet framkom att patienterna visade att de sökte 
uppmärksamhet av vårdpersonal för att få information. Vid dessa tillfällen kunde det vara 
svårt att etablera partnerskap med patienten eftersom deras tilltro till vårdpersonal sviktade 
och det kunde vara svårt att närma sig dem på grund av att de redan var arga och irriterade.   
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7.1.4 Dokumentation   

Det framkom i resultatet att patienterna önskade att vårdpersonal tog del av befintlig 
dokumentation innan de frågade patienterna men samtidigt ansåg de att vårdpersonal 
ägnade för mycket tid åt dokumentation och att det ledde till att patienterna kände sig 
otrygga. Detta eftersom vårdpersonal inte hade tid att ha patienterna under uppsikt när 
dokumentationen tog för mycket tid. Det var intressant att patienterna önskade att 
vårdpersonal tog del av befintlig dokumentation men samtidigt uttryckte att 
dokumentationen tog för mycket tid, vilket ledde till svårigheter att uppnå patienters 
önskemål. Det kan höra ihop med det Ekman och Norberg (2013) menar att det kan skapa 
svårigheter att arbeta med personcentrerad vård eftersom patienter önskar att personalen tar 
del av befintlig dokumentation men samtidigt uttrycker att dokumentationen tar för mycket 
tid.   

Att det i resultatet framkom att patienternas erfarenhet var att vårdpersonal ägnade för 
mycket tid till dokumentation var överensstämmande med studier som visade att de själva 
ansåg att de ägnade för mycket tid till administrativa arbetsuppgifter som exempelvis 
dokumentation (Sharp et al, 2018; Swiger et al, 2016). Dock framkommer i dessa studier 
även att de inte hinner dokumentera patientens vårdplan i patientjournalen. Det är 
vårdpersonals ansvar att dokumentera omvårdnad men även att vara tillgänglig för 
patienten. Att dokumentera utifrån patientens berättelse är betydelsefullt och 
omvårdnadsdokumentation är vårdpersonals ansvarsområde (Ridelberg et al, 2014; Berland 
et al, 2008; Ebright et al, 2003). I resultatet framkom att patienterna som inte kände sig 
delaktiga i den egna vården sökte uppmärksamhet genom att ifrågasätta dokumentationen.  

Detta gjorde att vårdpersonal behövde vara tydliga i dokumentationen och dokumentera 
utifrån patientens berättelse och gemensamma vårdplan (Oxelmark et al, 2018). Dock 
framkom i tidigare forskning att patienters känslor dokumenteras i mindre utsträckning 
jämfört med medicinsk behandling (Ekman et al, 2011) vilket kunde skapa hinder för 
patienten att känna igen sig i det som dokumenterats. En fullgod dokumentation beskrevs 
som en betydelsefull faktor för säker vård (Ammouri et al, 2015; Jangland et al, 2017).   

7.2 Metoddiskussion  
När det gäller kvalitativa studier ska vald metod diskuteras utifrån kvalitetsbegreppen; 
tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017).   

Tillförlitlighet innebär att förförståelse avseende valt ämne beskrivs och hur denna kan ha 
påverkat såväl urval, datainsamling och analys. Medvetenhet har funnits om den egna 
förförståelsen för att försöka minimera att denna påverkar urval, datainsamling, 
analysprocess och resultatbeskrivning. Författarna har diskuterat och reflekterat kring den 
egna förförståelsen under arbetets gång. Genom att reflektera tillsammans och med 
handledare har författarna varit medvetna om att det finns risk för att förförståelsen kan 
påverka såväl urval, datainsamling och analys. Dock är även förförståelsen i form av klinisk 
kunskap och erfarenhet från akut vårdverkssamhet samt intresse för säker vård även en 
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tillgång i att värdera genomförandet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Det kan även ses som en 
tillgång att ha erfarenhet från klinisk verksamhet eftersom författarna har inblick i hur 
arbetet sker och får ta del av patientberättelsen vilket skapar en viss förståelse utifrån 
patienternas perspektiv. Resultatets tillförlitlighet har säkerställts genom tydlig beskrivning 
av alla moment och delar i metod- och analys processen (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
Detta har gjorts genom tydligt beskrivna val av databaser, urvalskriterier, sökord samt 
genomförd kvalitetsgranskning av inkluderade artiklar enligt granskningsmallar för 
kvalitativa studier (Forsberg & Wengström, 2015). Det fanns svårigheter att finna artiklar 
som svarade på syftet men kravet på att analysera minst tio vetenskapliga artiklar vid en 
metasyntes (Willman & Stoltz, 2017) har uppfyllts. En styrka med litteraturstudien är att fler 
databaser använts men på grund av svårigheter att finna artiklar resulterade i flera 
fritextsökningar. Dock är alla inkluderade artiklar peer-reviewed vilket är en styrka 
(Henricsson, 2017). Detta är en styrka på så sätt att alla artiklar har blivit expertgranskade 
vilket innebär att artiklarna har en vetenskaplig standard.   

Giltighet har att göra med om resultatet är rimligt (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
Examensarbetet giltighet stärks av den beskrivna analysprocess med exempel på hur den 
systematiska textkondensering av datamaterialet (Malterud, 2014) har genomförts. Vald 
analysmetod är komplex. Det har därför varit en styrka att analysen genomförts som ett 
gemensamt arbete. För att få förståelse för analysmetoden och säkerställa genomförandet av 
analysen har reflektioner förts tillsammans och med handledare avseende varje steg i 
bearbetning av data och analys. Inkluderade artiklar håller medelgod eller hög kvalitet vilket 
stärker resultatets giltighet. Resultatet visar på giltighet eftersom en metasyntes är en möjlig 
metod att använda för att sammanställa och få en helhetsbild av patienters erfarenheter av 
säker vård. En svaghet kan dock vara att bearbetat resultatet bearbetas igen och att 
resultatets kategorier går in i varandra vilket kan påverka studiens giltighet.   

Överförbarhet innebär att kunskap kan överföras till andra grupper eller kontexter  
(Mårtensson & Fridlund, 2017). Resultatets överförbarhet till andra grupper eller situationer 
stärks utifrån att kraven på tillförlitlighet och giltighet uppfyllts (Mårtensson och Fridlund, 
2017). En styrka är att samtliga inkluderade artiklar visar på samstämmighet trots att 
studierna är utförda i olika länder. Resultatet kan vara överförbart till andra 
vårdverksamheter utifrån att delaktighet och trygghet för säker vård kan ha samma betydelse 
oavsett patienters vårdkontext.   

Resultatet kan vara underlag för förbättringsarbete inom akuta vårdverksamheter. På detta 
sätt har vald metod svarat på syftet och resultatet motsvarar kraven för en metasyntes 
(Willman & Stoltz, 2017). Att söka svar på patienters erfarenheter av säker vård hade kunnat 
genomföras med hjälp av en intervjustudie eller en enkätstudie. Att genomföra ett empiriskt 
arbete inom tidsramen för detta examensarbete bedömdes dock inte möjligt att genomföra. 
Examensarbetet är skrivet av två författare. Båda författarna har läst artiklarna till bakgrund 
och resultatet och sedan skrivit en kort sammanfattning av artiklarna. Efter detta har 
sammanfattningen redovisats för varandra. När detta har gjorts har artiklarna bytts och läst 
av den andra författaren. Inför varje träff har författarna haft en plan på vad som ska läsas för 
att sedan kunna skriva ner detta. Gällande fördelningen i resultatet så delades resultatet i två 
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kategorier, där en av författarna jobbade med kategorin Vikten av trygghet och den andra 
arbetade med kategorin Vikten av delaktighet. Författarna arbetade var och en för sig med 
kategorierna och subgrupperna. Slutrevideringar i examensarbetet utfördes av författarna 
enskilt och författaren står för den slutgiltiga versionen av examensarbetet.   

7.3 Etikdiskussion  
De etiska överväganden som gäller för god forskning har uppfyllts genom att endast använda 
artiklar som har etiskt godkännande och blivit peer reviewed ingår i examensarbetets 
resultat. De etiska övervägandena avseende plagiering, förfalskning och förvrängning av data  
(Codex, 2018) har säkerställts genom noggrann referenshantering enligt APA, American 
Psychological Association, och en tydlig och trovärdig analysprocess. Insamlad data har 
beskrivits sanningsenligt och inte förvrängts vilket inneburit korrekt översättning från 
engelska till svenska och översättning har gjorts med hjälp av Google translate. Hela tiden 
under examensarbetets gång har reflektioner och diskussioner skett vilket innebär att 
medvetenhet har funnits och det möjliggör sanningsenlig beskrivning av resultatet.   

8 SLUTSATS  
När vårdpersonal arbetar personcentrerat skapas bättre förutsättningar för att patienter kan 
erfara trygghet och vara delaktiga i den egna vården, vilket är betydelsefullt för att patienter 
ska erfara säker vård. Patienterna är trygga när de ges möjlighet att delge sin 
patientberättelse och när vårdpersonal tar deras oro på allvar, patienterna att de är sedda och 
bekräftade. När patienter får ett professionellt bemötande anser de sig respekterade och det 
skapar trygghet hos patienten. Att få information om sitt hälsotillstånd och att kommunicera 
med vårdpersonal är betydelsefulla faktorer för patienters delaktighet. Det är av stor 
betydelse för patienten att bli sedd som en person med egen vilja, behov och känslor. Ett sätt 
att uppnå detta kan vara att vårdpersonal arbetar med personcentrerad vård i akuta 
vårdverksamheter. Att arbeta personcentrerat innebär att lyssna på patientens berättelse, 
partnerskap och dokumentation. Genom patientberättelsen kan patienter delge sin 
upplevelse av situationen och partnerskapet har sin utgångspunkt i patientberättelsen och på 
så vis kan patienten bli delaktig. Dokumentationen är viktig på så vis att patienter önskar att 
vårdpersonal tar del av dokumentationen innan de frågar patienter. Stressig arbetsmiljö 
påverkar både patienter och vårdpersonal, om vårdpersonal har svårt att hinna med 
personcentrerad vård kan det bidra till att patienter inte är sig trygga och delaktiga sin egen 
vård.  

Examensarbetet visar att det är betydelsefullt att arbeta med personcentrerad vård där 
patientberättelsen, partnerskap och dokumentation är viktiga delar som integrerar med 
varandra. Genom att arbeta personcentrerat skapas förhoppningsvis goda förutsättningar för 
att patienten ska erfara trygg och säker vård. Detta genom att patienten får delge sin 
berättelse och sina erfarenheter och genom partnerskapet känna sig delaktig i vården samt 
att dokumentationen utgår från patientens berättelse. Tyvärr finns det sparsamt med tidigare 
forskning inom detta område och mycket forskning utgår från sjuksköterskans perspektiv. 
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Förhoppningen med examensarbete är att sprida den nya samlade kunskapen om patienters 
erfarenheter av säker vård till akuta vårdverksamheter. Det behövs dock ökad förståelse 
gällande vikten av att arbeta med personcentrerad vård som en del i patientsäkerhetsarbetet.   

9 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  
Svårigheten att finna studier kring patienters erfarenheter av säker vård på akutmottagning 
visar att ytterligare empiriska studier utifrån denna specifika kontext behövs. Det är 
betydelsefullt då det ofta är ett högt patientflöde på en akutmottagning, vilket kan äventyra 
patientsäkerheten vilket kan leda till att patienter riskerar vårdskador med fysiskt och 
psykiskt lidande. Därtill behövs även vårdpersonals perspektiv avseende vilken betydelse 
säker vård har inom akuta vårdverksamheter. Patientsäkerhet inom vården är ett aktuellt 
ämne och det behöver hela tiden uppdateras och vikten av att arbeta med dessa frågor 
behöver belysas. Det vore av värde att intervjua vårdpersonal på akutmottagningar för att få 
deras syn på patientsäkerhet. Det vore även intressant att få veta om det finns skillnader 
gällande säkerhetsfrågor utifrån nyexaminerad vårdpersonal och vårdpersonal med lång 
erfarenhet.   
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