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SAMMANFATTNING 
 
 
På akutmottagningar världen över möts hundratusentals människor varje dag. Under 
dygnets alla timmar tar vårdpersonal emot patienter som upplever stort lidande och nöd. 
För att detta ska fungera behövs en välfungerande kommunikation där både sjuksköterska 
och patient förstår varandra. Den enskilde individen uppfattar inte alltid kommunikationen 
på så sätt som den var avsedd vilket är en risk för patientsäkerheten.  
 
Syftet med denna studie var att belysa vilka faktorer som påverkar kommunikationen 
mellan sjuksköterskor och patienter på akutmottagningar ur ett patientperspektiv för att få 
en djupare förståelse för hur vårdpersonal kan bemöta patienter på ett holistiskt och 
personcentrerat sätt.  
 
En litteraturöversikt valdes som metod och 16 kvalitativa och kvantitativa studier valdes ut 
med fokus på patientperspektivet. Artiklarna återfanns i databaserna PubMed och 
CINAHL. Artiklarna analyserades med en integrerad analysmetod.  
 
Resultatet visar sex faktorer som påverkar kommunikationen. Dessa faktorer är Stress och 
arbetsbelastning, Attityder, förhållningssätt och människosyn, Språklig förståelse, Icke-
verbal kommunikation, Tid och tidsbrist samt Anhörignärvaro.  
 
Slutsatsen belyser vikten av för patienten adekvat och tillfredsställande information 
angående väntetider, triagering, rutiner och procedurer vilket bör prioriteras eftersom en 
väl fungerande kommunikation minskar lidande för patienten. Enkla åtgärder som att 
sjuksköterskan presenterar sig, inte använder fackspråk, låter patienten tala utan att bli 
avbruten, bemötas med respekt, omtanke och intresse. Den icke verbala kommunikationen 
i form av ögonkontakt, leende och uppmuntran genom fysisk kontakt ökar patientens 
välbefinnande. 
 
 
Nyckelord: Bemötande, Information, Kommunikation, Patientperspektiv.  
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ABSTRACT 
 
 
In emergency departments worldwide, hundreds of thousands of people meet every day. 
Caregivers encounter patients who are experiencing great suffering and distress 24 hours a 
day. In order for this to work, a well-functioning communication is needed where both 
nurse and patient understand each other. The individual does not always perceive the 
communication as it was intended, which is a risk to patient safety.  
 
The aim of this study was to examine factors influencing communication between nurses 
and patients in the emergency department, from a patient perspective, to gain a deeper 
understanding of how healthcare professionals can respond to patients in a holistic and 
person-centered way.  
 
As method, a literature review of 16 qualitative and quantitative studies was conducted, 
focusing on the patient’s perspective. The articles were retrieved in the databases PubMed 
and CINAHL. The articles were analyzed using an integrative method of analysis.  
 
The result shows six factors that influences communication. These factors are: Stress and 
workload, Attitudes, approaches and humanity, Language comprehension, Non-verbal 
communication, Time and time constraints and Presence of relatives.  
 
The conclusion showed the importance of giving the patient adequate and satisfactory 
information on waiting times, triage call, routines and procedures. Which is something that 
should be prioritized since a well-functioning communication reduces the patient’s 
suffering. Simple actions like the nurse introduce themselves, do not use trade language, let 
the patient speak without being interrupted, treated with respect, care and interest. Non-
verbal communication in the form of eye contact, smile ant encouragement through 
physical contact increases patient well being. 
 
 
Keywords: Communication, Information, Patient’s perspective, Treatment 
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INLEDNING 
 
 
När en människa genomlevt en upplevelse kommer hen att bearbeta, reflektera över och 
analysera denna. Därefter utvecklas hos människan en insikt ur händelsen och upplevelsen 
har därmed blivit en erfarenhet som kan förmedlas till andra genom kommunikation. 
Kommunikationsprocessen innebär att information överförs från sändare till mottagare 
genom till exempel det talade ordet, kroppsspråk och andra signaler såsom tonfall. En 
förutsättning för att detta ska kunna ske är den språkliga förståelsen. En väl fungerande 
kommunikation är viktig under besöket på akutmottagningen där patienten måste kunna 
förmedla information till sjuksköterskan som inom denna specifika vårdkontext kan ha 
mycket sparsam tillgång till bakgrundsinformation. En fungerande kommunikation är 
därför en avgörande faktor för den fortsatta vården och omhändertagandet av patienten och 
därmed också för utgången för patienten.  
 
 
BAKGRUND 
 
 
Akutsjukvårdens organisation 
 
Det finns olika sätt att uppsöka hjälp inom hälso- och sjukvård. Ett sätt att söka kontakt 
kan vara genom att uppsöka primärvården; vårdcentralerna. Dessa kan även kallas 
familjeläkarmottagning, husläkarmottagning, hälsocentral, hälsovårdscentral, 
distriktsläkarmottagning eller liknande. Detta är en första instans där patienten kan söka 
vård vid problem. Detta kan innebära akuta symtom och sjukdomar, skador eller besvär, 
uppföljningar av kroniska sjukdomar samt hälsokontroller. Hälso- och sjukvården har en 
nationell internetbaserad informationssida och telefontjänst, Sjukvårdsupplysningen, dit 
det går att ringa för att få råd, information och hjälp med att hitta till rätt vårdinstans, 
dygnet runt. Har en person behov av sjukvård kvällar och helger, eller har blivit akut sjuk, 
finns jouröppna mottagningar. I landet finns jourverksamheter på särskilda 
jourmottagningar, närakuter eller på akutsjukhusens akutmottagningar. Till de senare söker 
sig patienter med akut sjukdom eller skada som inte kan vänta. Gäller det livshotande 
tillstånd uppsöker patienten närmsta akutmottagning eller tar kontakt med 112 för 
ambulanstransport (Vårdguiden, 2017).  
 
Akutsjukvård 
Alla personer som är i behov av akut hjälp kan söka sig till en akutmottagning, vilket 
medför att orsaker till kontakt är av varierande karaktär. Det kan innebära olika typer av 
skador och sjukdomar samt skillnader i den psykosociala hälsan hos besökare på en 
akutmottagning. Besvär som kan leda till uppsökande av akutsjukvård är akuta symtom av 
varierande karaktärer såsom olika medicinska sjukdomar, allvarligare olyckor som trafik- 
och/eller fallolyckor (Karolinska Universitetssjukhuset, 2016). Besöken är förhållandevis 
korta och beslut måste fattas snabbt (Muntlin, Grunningberg & Carlsson, 2006). Enligt 
Westbrook, Duffield, Li och Creswick (2011) byter en sjuksköterska inom akutsjukhus i 
Australien i snitt arbetsuppgift var 55:e sekund. I snitt varade varje patientkontakt 80 
sekunder. Det snabba bytet av arbetsuppgifter gör att sjuksköterskan har begränsad tid att 
förbereda sig inför nästa uppgift. Sjuksköterskor på avdelningar blev avbrutna i sitt arbete i 
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snitt var 32:a minut medan sjuksköterskor på akutmottagningar i snitt blev avbrutna var 
23:e minut.  
 
En grupp av individer som söker sig till akutsjukvård är den äldre människan som har ett 
större behov av akutsjukvård än resten av befolkningen (Griffiths, Morphet, Innes, 
Crawford & Williams, 2014). Många kommer från andra sjukvårdsinrättningar såsom 
äldre- eller serviceboenden, och ofta söker de vård för oklara symtom, efter fall eller med 
konfusion. När patienten är i behov av att komma till sjukhus med ambulans så finns det 
tillfällen när inte anhöriga eller vårdare finns med patienten. Det kan i sin tur orsaka att 
kommunikationen blir bristfällig mellan sjukhuspersonal och patienten. Orsaker till detta 
kan vara exempelvis nedsatt syn, hörsel och/eller tal, vilket kan påverka vilken information 
akutmottagningen får ta del av. Bristande information angående patientens medicinska 
bakgrund kan medföra att akutmottagningens personal inte kan göra välgrundade beslut 
vilket kan leda till att onödiga undersökningar eller behandlingar utförs. Både patienter och 
anhöriga utsätts för onödigt lidande och långa vårdtider, men det innebär även en ökad 
vårdkostnad för samhället (Griffiths et al., 2014). 
 
Akutmottagningen  
Under 2015 besöktes landets akutmottagningar av 2,5 miljoner invånare, av vilka 50 
procent ankom med ambulans (Socialstyrelsen, 2016). Akutmottagningarna finns till för 
den som har drabbats av allvarlig sjukdom eller råkat ut för en svår olycka. 
Akutvårdsavdelningar finns med inriktning mot kirurgi, ortopedi, medicin och infektion. 
Om patienten har fortsatt behov av akut vård, läggs hen in på sjukhusets 
akutvårdsavdelning. På akutvårdsavdelningen sker fortsatt övervakning och kontroll av 
patienten. Avancerade behandlingar och åtgärder utförs vid behov.  Patienten kan sedan 
förflyttas till en intermediärvårdsavdelning om det finns ytterligare behov av vård. Där 
finns möjligheter för ännu mer avancerad vård och behandling med kontinuerlig 
övervakning av vitala funktioner efter patientens specifika behov. Patienter som kräver 
kontinuerlig övervakning och har svikt i vitala funktioner läggs in på sjukhusets 
intensivvårdsavdelning eller flyttas till ett sjukhus med sådan avdelning (Karolinska 
universitetssjukhuset, 2016). 
 
Akutmottagningar sorterar och prioriterar patienter enligt olika triageringssystem, baserat 
på vitalparametrar, symtom och kontaktorsak. Systemet innebär att de patienter som är 
svårast sjuka eller skadade får en högre prioritet och därmed en snabbare behandling. De 
patienter som får en lägre prioriteringsgrad kan då få långa och ibland mycket långa 
väntetider. Patienter kan också bli hänvisade till andra vårdinstanser (Landstinget Dalarna, 
2016).  
 
De större sjukhusen i Sverige har organiserat sin traumasjukvård i speciella traumateam. 
Läkare och sjuksköterskor specialutbildats i traumasjukvård enligt koncepten Advanced 
Trauma Life Support (ATLS) och Trauma Nurse Core Course (TNCC) för att undersöka, 
utvärdera och initiera behandling av traumapatienten för att rädda liv (Wiman & Wikblad, 
2004). 

Arbetet för vårdpersonal på akutmottagningen associeras med många snabba beslut, hög 
kognitiv belastning, diagnostisk osäkerhet, oförutsägbar arbetsbelastning, potentiellt 
våldsamma situationer och upprepade traumatiska händelser som kan distrahera 
vårdpersonal från att utföra sina arbetsuppgifter så bra de kan. Denna distraktion medför 
enligt Bongale och Young (2013) risk för vårdskada på grund av misstag som kan uppstå. 
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Vidare belyser författarna att patienter och anhöriga beskriver besöket på 
akutmottagningen som stressfyllt. Detta kan i sin tur påverka deras normala 
copingmekanismer och påverka deras beteenden. I arbetet på akutmottagningen måste 
patientens fysiska behov i fråga om livsuppehållande åtgärder såsom andning, cirkulation, 
smärta och chock, prioriteras. Det är en komplex miljö med många anställda och många 
patienter med varierande behov av vård. All aktivitet på mottagningen kan bidra till att 
patienterna blir påverkade och fundersamma, vilket i sin tur kan leda till upplevd brist på 
kommunikationen enligt Kington och Short (2010). 
 
 
Specialistsjuksköterska med inriktning mot akutsjukvård 
 
En specialistsjuksköterska med inriktning inom akutsjukvård måste enligt Riksföreningen 
för akutsjuksköterskor (SENA) och Svensk sjuksköterskeförening (SSF) kunna ge 
avancerad omvårdnad baserad på evidens oavsett allvarlighetsgraden av patientens tillstånd 
på ett professionellt sätt (SENA & SSF, 2017). Vidare måste sjuksköterskan kunna 
identifiera potentiellt livshotande tillstånd genom att känna igen symtom och tecken, därtill 
kunna påbörja medicinsk utredning och farmakologisk behandling. I arbetet ska hen kunna 
bedöma vårdbehov, vårdnivå, sortera och prioritera för att kunna garantera en god och 
säker vård. En sjuksköterska med specialistkunskaper inom akutsjukvård ska kunna göra 
en korrekt evidensbaserad och holistisk bedömning av patientens omvårdnadsbehov. För 
att tillgodose patientens möjlighet till välbefinnande och överlevnad är det sjuksköterskans 
kompetens och bedömning som har betydelse för patienten. Korrekta beslut måste tas för 
dem som drabbats av plötslig ohälsa och där sjuksköterskan har begränsad tillgång till 
bakgrundsinformation. Sjuksköterskans kompetens ska ses i relation till de sex 
kärnkompetenserna som är gemensamma för all specialistutbildning inom 
omvårdnadsvetenskap: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 
förbättringskunskap, säker vård samt informatik (Edberg et al., 2013; Quality and Safety 
Education for Nurses [QSEN], 2017; 20SENA & SSF, 2017) vilka syftar till att ge en 
patientsäker vård av hög kvalitet. 
 
Vårdkvalitet 
Kvalitet utmärker sig som om något är i positiv bemärkelse. Det finns flertalet 
beskrivningar av vad det är; egenskap eller inre värde. Kvalitet svarar på vad någon 
förväntar sig av något. Kvalitet är en fråga om attityd, vanor, beteenden och sätt att arbeta 
på som den enskilda individen har. Innebörden av kvalitet skiftar därför från person till 
person. Kvalitet kan definieras som alla sammantagna egenskaper som har förmåga att 
tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov. Kvalitet inom hälso- och sjukvård 
handlar ofta om sättet som tjänsten förmedlades, till exempel bemötandet (Edberg et al., 
2013). Alla patienter förväntar sig en god vård och det finns även stadgat i 2 § i Hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL) att vården ska ges med respekt för allas lika värde och med 
respekt för den enskilde individen samt att den med störst behov av vården ska ges 
företräde till den (SFS, 1982:763). Sjuksköterskor ska försöka tillfredsställa patientens 
förväntningar och önskemål samt försöka ge lindring inte bara kroppsligt utan även 
själsligt. Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde och kvaliteten i denna avgörs av 
hens kompetens i hur hon bemöter patienten och hur omvårdnaden genomförs. Kvaliteten 
inom vården bedöms efter hur kvaliteten i en verksamhet uppfyller kraven ur 
patientsäkerhetslagen ur dessa sex områden; Säker vård, patientfokuserad vård, 
kunskapsbaserad vård, jämlik vård, vård i rimlig tid och effektiv vård. För att förhindra 
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vårdskador ska vården innefatta dessa krav. Specialistsjuksköterskan har ett ansvar att 
driva utvecklingsarbete och implementera forskningsresultat i verksamheten samt 
medverka till att patienten ges möjlighet att involveras i patientsäkerhetsarbetet genom att 
patienten ges möjlighet till att få individuellt anpassad information vid varje kontakt med 
vården vad gäller sjukdom, diagnos och/eller behandling (Edberg et al., 2013).  
 
Patientsäkerhet 
Att skydda patienten från att drabbas av en vårdskada är essensen av patientsäkerhet. 
Patienten ska inte drabbas av en undvikbar skada vid vård och behandling. Genom att 
arbeta evidensbaserat och följa riktlinjer och rutiner ges patienten, dess anhöriga och 
vårdpersonal trygghet och säkerhet samt att det ska finnas en riskmedvetenhet hos hela 
sjukvårdsorganisationen. Det är varje medarbetares ansvar att patientsäkerheten 
upprätthålls. Inom vården förekommer avvikelser, tillbud och negativa händelser: 
Inträffade oundvikliga händelser, när händelser inträffat utan konsekvens för patienten och 
händelser som medför vårdskada. När avvikelser inträffar kan det få allvarliga 
konsekvenser. Uppskattningsvis 100 000 vårdskador inträffar varje år som hade kunnat 
undvikas. Av dessa får 9000 bestående men och i nästan 3000 fall kan vårdskadan ha 
bidragit till att patienten avled. Riskområden inom vilka man vet att det finns risk för 
vårdskador är vårdrelaterade infektioner, läkemedelsavvikelser och trycksår. Här har 
sjuksköterskan stor roll i det förebyggande arbetet för att undvika vårdskador. Andra 
riskområden är nutrition, kommunikation/ information, medicintekniska produkter samt 
diagnostisering/behandling (Edberg et al., 2013). 
 
Brister vid kommunikation och informationsöverföring är en av de mest frekventa 
orsakerna till vårdskador, både vid muntlig och skriftlig informationsöverföring. Det har 
skett ett paradigmskifte: från att ha sett avvikelser som ett individfel, med en person som 
orsak till att ett misstag begåtts, till att se på avvikelsen som ett systemfel (Edberg et al., 
2013). Enligt Westbrook et al. (2011) är tiden som sjuksköterskor spenderar tillsammans 
med patienten avgörande för antalet vårdskador. Endast en tredjedel av sjuksköterskornas 
arbetstid tillbringas dock tillsammans med patienter, beskriver författarna. 
 
 
Kommunikation 
 
Kommunikation är det som människor använder för att skapa en uppfattning om livet runt 
omkring sig. Kommunikation kan vara tvåvägs eller involvera flera människor. 
Kommunikation kan vara verbal eller icke verbal, ansikte mot ansikte eller med distans. 
Effektiv kommunikation beskrivs som kommunikation där meddelandet levereras på ett 
sådant sätt att det kan uppfattas och förstås av motparten. Man är två om kommunikation 
då den bygger på ömsesidighet och att båda förstått kommunikationen. Inom 
kommunikationsforskning används ofta kommunikation och samspel som utbytbara 
begrepp (Newell & Jordan, 2015).  
 
Enligt Wiman och Wikblad (2004) är kommunikation mer än en dialog som är verbal eller 
icke-verbal. En större förståelse kan uppnås genom att se den andra personen som en unik 
individ i varje möte. Samtidigt måste det finnas en förståelse i det som inte blir sagt, det 
som finns mellan raderna enligt Fossum (2013). Kommunikation beskrivs av Marleah, 
Oetzel och Sklar (2014) som bestående av sex essentiella delar för att få en bra 
kommunikation mellan patient och vårdpersonal: Inledning av diskussionen, samla 
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information, sätta sig in och förstå patientens upplevelse, dela informationen, komma 
överens om problem och planer för att avslutningsvis skapa ett avslut.   
 
Marleah et al. (2014) förtydligar vad verbal och icke-verbal kommunikation innehåller. Att 
utbyta kommunikation verbalt är bara ord medan den icke-verbala delen innehåller 
ögonkontakt, tonläge, hållning och kroppsspråk. Kommunikation mellan två individer 
innehåller ett informationsutbyte och ett socialt utbyte. Informationsutbytet i vården 
innebär att söka och samla in information, utbytet av informationen, säkerställa att det 
uppfattats korrekt, komma överens om medicinska beslut och planera tillsammans. Den 
sociala kommunikationen kännetecknas enligt Marleah et al. (2014) av att etablera en 
kontakt, starta en dialog, visa respekt och ge känslomässigt stöd samt att bekräfta 
patienten. Vidare belyser forskarna att våra liv är socialt konstruerade, med andra ord 
konstruerar individen sin sociala värld genom kommunikation vilket i sin tur påverkar 
betydelsen av innehållet i kommunikationen beroende av vilka erfarenheter som finns 
sedan tidigare. Kommunikationen är olika beroende på situation, miljö eller sociala 
relationer för just de individerna i just den kommunikationen. Kommunikationsforskare 
betonar därför vikten av ett holistiskt synsätt i alla typer av kommunikationer (Marleah et 
al., 2014). 
 
Att kunna kommunicera är en förutsättning inom vården. Inom vården finns ett behov av 
kommunikation på grund av att det finns så mycket som vårdgivare vill, kan och behöver 
förmedla till patienten. Den människosyn sjuksköterskan har påverkar hens syn på en 
person, en patient, om dennes symtom och lidande. Människosynen bidrar därför till det 
samtal som förs och hur patienten blir bemött i vården. Det är ofta detta patienten upplever 
i mötet och det påverkar hur hen upplever samtalet. Mötet med vårdgivaren definieras av 
hur patienten upplevt hur den fått kontakt, hur vårdgivare nått fram med sitt budskap eller 
haft förmåga till att visa empati (Fossum, 2013). När det kommer till patienter med annat 
hemspråk än det inhemska är det lämpligt att använda samtalstolkar i mötet med vården. 
En medicinsk tolk ökar kvaliteten på den givna vården. Tolken bör ha inte bara lingvistiska 
färdigheter utan även kunskaper ur kulturella och medicinska aspekter (Ginde, Clark och 
Camargo Jr, 2008). 
  
Enligt Manojlovich, Squires, Davies och Graham (2015) innebär att kommunicera att ha en 
gemensam förståelse för det som sägs. En dålig kommunikation mellan olika vårdgivare är 
en barriär för patientsäkerheten. Det är oftast sjuksköterskan som upptäcker försämringar 
hos patienter som övervakas dygnet runt och de måste kunna förmedlas till läkaren. För att 
kunna göra de åtgärder som behövs måste först kunskapen om detta förmedlas och då 
behövs ett samförstånd i det som sägs.  
 
Information 
“Kommunikationens främsta syfte är att understödja individens kraft och förmåga till 
egenvård och hälsa” (Fossum, 2013, s 51). Välinformerade patienter gör medvetna och 
genomtänkta val rörande sin egen hälsa. Information som ges till patienter ska vara 
individuellt anpassad och dokumenteras i patientjournalen. Vårdpersonal vet idag 
betydelsen av att informera och att ge information till patienter och anhöriga. Kunskap 
finns också om att många patienter är missnöjda med informationen de får eller 
möjligheten att inte aktivt delta i beslut inom vården (Fossum, 2013). 
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Kommunikationsforskare belyser vikten av kvalitativ kommunikation. Informationsutbyte 
är en del av kommunikationen. När information ges mellan två personer kan det innebära 
att informationen kan tolkas eller misstolkas fel, vilket kan bero på den person som 
förmedlat informationen. Samtidigt kan det även bero på personen som mottar 
informationen och att informationen inte används på rätt sätt (Marleah et al., 2014).  
 
Att informera och undervisa sker oftast som en envägskommunikation. Ofta undervisar 
sjukvårdspersonal patienter i något som berör deras hälsa. En informationsöverföring sker 
muntligt och eller i kombination med en skriven text. Ingen dialog, utan bara ett 
kunskapsöverförande. För att information ska bli till undervisning måste det ske mer 
patientcentrerat. Det måste skapas en dialog där patienten blir delaktig i lärandet och tar 
eget ansvar för det som ska läras in (Fossum, 2013).  
 
 
Bemötande 
 
Bemötande handlar om hur samtal genomförs och utförs. Det finns ingen engelsk 
översättning som till fullo fångar innebörden i det svenska begreppet bemötande, men om 
man läser om hur begreppet används handlar bemötande om att bli mottagen på ett värdigt 
sätt vilket omfattar respekt och en respektfull syn på människan. Många som beskriver 
vården som undermålig, dålig eller värdelös nämner bemötandet från personalen som en av 
orsakerna till den dåliga kvaliteten. Människosyn spelar in på hur en människa bemöter 
andra, och en negativ människosyn kan ge ett bristande bemötande. Människosynen och 
inställningen till den person vi möter, och uppfattningen av oss själva, avgör hur relationen 
och mötet med patienten blir. Att vara artig, vänlig och hjälpsam lägger grund för ett gott 
och respektfullt bemötande. Bemötande i vården är svårt att definiera men det handlar om 
vänlighet, hjälpsamhet, människosyn, människovärde, kvalitet, information; korrekta 
besked och upplysningar, respekt, värme och engagemang, uppträdande, mottagande, 
behandling och om tonfall (Fossum, 2013).  
 
God omvårdnad kännetecknas av att en öppenhet och empati finns för vad andra känner 
och vill. Att uppriktigt känna omsorg för patienten, känna moraliskt ansvar, vara 
närvarande i stunden, hängiven sin uppgift samt att ha modet att vara professionellt 
engagerad i patienten. Professionell omvårdnad bedrivs tillsammans med patienten när 
båda är öppna mot varandra. När båda ser varandra som individer och patienten känner 
förtroende och upplever att den kan be om hjälp och ställa sina frågor. Tillsammans skall 
detta bidra till att gemensamma mål uppfylls. När omvårdnaden brister ses okunskap, 
likgiltighet, brist på tilltro och ett gemensamt avståndstagande mellan patient och 
sjuksköterska vilket då bidrar till en sämre omvårdnad (Wiman & Wikblad, 2004). 
 
 
Problemformulering  
 
Med 2,5 miljoner besök årligen på akutmottagningar runt om i landet är det många 
patienter som är akut sjuka och som sjukvårdspersonal ska kunna bemöta och 
kommunicera tillsammans med. Arbetet på akutmottagningen består av snabba beslut och 
hög arbetsbelastning där misstag kan ge vårdskador. På akutmottagningen arbetar många 
anställda och de möter patienter med varierande vårdbehov. För att kunna göra en korrekt 
bedömning av patienten måste bakgrundsinformation om patienten och orsaken till 
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vårdkontakt insamlas. Det innebär att patienterna ska genomgå diverse undersökningar och 
bedömningar men också att de ska informeras om symtom, sjukdomar, procedurer och 
behandlingar. Patienter och anhöriga beskriver mötet på akutmottagningen som stressfullt. 
Det uppstår ofta missförstånd relaterat till brister i kommunikation då kommunikationens 
betydelse är individuell. Kommunikation är beroende av vad som sägs, hur det sägs, det 
underförstådda och den icke-verbala kommunikationen i form av gester och kroppsspråk. 
Hur vi bemöter och hur vi kommunicerar uppmärksammas av motparten. Kommunikation 
måste vara ett samförstånd av det som kommuniceras. Det är mycket som kan bli fel i 
situationen om patienter och sjuksköterskor inte kan förstå varandra och har en väl 
fungerande kommunikation. Samband mellan kommunikation och information har tidigare 
belysts vara en risk för vårdavvikelser. Aktiviteten på akutmottagningen kan bidra till att 
patienten blir påverkade och fundersamma vilket kan leda till att de upplever en brist på 
kommunikation. Kommunikation, bemötande och patientnöjdhet samspelar. Denna 
litteraturöversikt om kommunikation på akutmottagningen syftar till att ge en ökad 
förståelse för vilken betydelse kommunikationen har för patienten som vårdas inom 
akutsjukvården. 
 
 
SYFTE 
 
 
Syftet var att belysa vilka faktorer som påverkar kommunikationen mellan sjuksköterskor 
och patienter på akutmottagningar ur ett patientperspektiv.  
 

METOD 

 
Ansats 
 
Författarna valde en induktiv ansats, vilket enligt Forsberg och Wengström (2016) 
fokuserar på att skapa mening och tolka människors subjektiva upplevelser och som i 
denna studie används för att kunna dra slutsatser från erfarenheter.  
!
!
Design 
 
För att besvara studiens syfte valdes granskade artiklar av såväl kvalitativ som kvantitativ 
design. Den kvantitativa forskningen strävar efter att ordna, klassificera, se samband, 
förutsäga och förklara fenomen kategoriskt. På detta sätt får mångas erfarenheter synas. 
Inom kvalitativ forskning försöker man istället att skapa förståelse av människors 
upplevelse vid ett specifikt fenomen. Händelser runt detta fenomen är viktiga att studera 
och analysera för att få ett sammanhang. Vidare belyser författarna att när kvalitativa 
studier utförs är forskaren inte skild från fenomenet som beskrivs utan forskaren och 
deltagarna kan påverka resultatet. Kvalitativ forskning försöker inte kvantifiera data och 
använder sig oftast inte av statistik eller siffror. På ett systematiskt sätt försöker den 
kvalitativa forskningen istället att synliggöra upplevelser, meningar och betydelser som 
fenomenet kan ha för alla inblandade (Forsberg & Wengström, 2016). 
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Genom att göra en litteraturöversikt gavs en sammanfattning av rådande forskningsläge 
inom det aktuella området (Polit & Beck, 2012).  
 
 
Urval 
 
Inklusionskriterier som användes var att etiska överväganden presenterades tydligt i 
artiklarna. Artiklarna var kollegialt granskade, vilket betydde att tidskriftens redaktör gett 
en expertgrupp inom området i uppgift att faktagranska artikeln, metoden samt om 
resultaten kunde stämma. Detta kan också kallas peer-reviewed eller refereegranskning 
(Dahl, 2007; Vetenskapsrådet, 2015). Artiklarna fick inte vara äldre än 10 år gamla. 
Abstract skulle vara tillgängligt via databaserna, som ett första urval, för att författarna 
skulle kunna få uppfattning om vilka referenser som skulle kunna vara aktuella för att 
besvara syftet. Deltagarna i studierna skulle vara äldre än 18 år gamla. Artiklarna skulle 
vara skrivna på svenska eller engelska, något som rekommenderas av Forsberg & 
Wengström (2016).  
 
Sökord bestämdes utifrån studiens syfte och definierades med hjälp av MeSH-termer 
respektive CINAHL-headings. Utifrån studiens syfte har artiklar utifrån patientperspektivet 
valts. MeSH-termer som användes var: communication, emergency nursing, emergency 
service, hospital, nurse-patient relations. Fritextord var: encounter, emergency 
departments, patient, patients, patients perspective. CINAHL-headings som användes var: 
communication, emergency patients, emergency service, nurse-patient relations. Fritextord 
var: encounter, nurses role, patient, patients.  
 
 
Datainsamling 
 
Artiklarna återfanns genom sökningar i databaserna PubMed och CINAHL. I databasen 
CINAHL valdes peer-reviewgranskade artiklar genom urval och i PubMed antogs det att 
alla artiklar skulle vara granskade men för att säkerställa peer-review kontrollerades 
tidskrifterna för respektive artikel på tidskriftens hemsida. De tidskrifter som granskade 
artiklar innan publicering redogjorde tydligt för detta för att visa att studierna var av hög 
kvalitet. Alla artiklar i denna litteraturöversikt var peer-reviewgranskade. Inga 
litteraturöversikter (reviews) användes i denna litteraturstudie, enligt rekommendation av 
Polit & Beck, 2012.  
!
Enligt Forsberg och Wengström (2016) ska databaser, sökord eller frågeställningar 
redovisas. Vidare ska antal träffar, urval och värdering av artiklar redovisas. Då 
artikelmatrisen inte redovisar sökord eller antal träffar använde författarna sig även av en 
sökmatris för att ge en tydlig översikt över hur sökningarna gått till. 
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Tabell 1: Sökmatris för artiklar funna i PubMed 

Datum för 
sökning 

Sökord Antal träffar Lästa 
abstract 

Antal lästa 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

20170202 (emergency 
service, 
hospital[MeSH 
Terms]) OR 
emergency 
nursing[MeSH 
Terms]) AND 
((patient) OR 
patients)) AND 
(communication[
MeSH Terms]) 
OR nurse-patient 
relations[MeSH 
Terms]) OR 
encounter) 
 

474 31 18 
 
 

11 

20170205 (communication) 
AND patients 
perspective) 
AND emergency 
departments  

42 12 2 2 
(4 artiklar funna 
som redan 
inkluderats i 
föregående 
sökning) 

 

Tabell 2: Sökmatris för artiklar funna i CINAHL 

Datum för 
sökning 

Sökord Antal träffar Lästa 
abstract 

Antal lästa 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

20170207 (Emergency 
service [CINAHL 
heading]AND 
communication 
[CINAHL 
heading] OR 
nurse-patient 
relations 
[CINAHL 
heading] OR 
encounter OR 
nurses role AND 
emergency 
patients 
[CINAHL 
heading] OR 
patient OR 
patients  

60 15 6 3 (samt 1 artikel 
som redan 
inkluderats från 
sökning i 
PubMed) 
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Manuella sökningar kan också utföras för att hitta relevanta artiklar. Enligt Forsberg och 
Wengström (2016) kan en manuell sökning göras när en intressant artikel som rör 
problemområdet hittats genom att direkt se på dennes referenslista för att finna andra 
artiklar som berör ämnet. Inga artiklar hittades dock på detta sätt till artikelmatrisen utan 
endast som aktuell litteratur till bakgrunden. 
 
 
Dataanalys 
 
Sophiahemmets modifierade bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering och 
kvalitet för studier med kvalitativ och kvantitativ metodansats användes till de artiklar som 
ingick i matrisen. Detta bedömningsunderlag (bifogas, se bilaga 1) är modifierat utifrån 
Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
 
Författarna till denna litteraturstudie använde sig av Willman, Stoltz och Bahtsevanis 
(2006) artikelmatris (bifogas, se bilaga 2) för att strukturera upp artiklar och resultat. Enligt 
Forsberg och Wengström (2016) måste i en litteraturstudie redovisas publiceringsår, språk 
samt värdering av artiklar vilket ingår i ovanstående artikelmatris av Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2006).  
 
Artiklar söktes av författarna både enskilt och tillsammans. Abstract där artikelns titel 
uppfattades som relevant lästes. I de fall där abstract antogs vara relevant för att besvara 
syftet, läste båda författarna artiklarna i sin helhet. De abstract som inte besvarade 
beskrivet syfte förkastades. Författarna till denna litteraturöversikt läste artiklarna enskilt 
flera gånger för att få en förståelse för innehållet varpå de diskuterades, sammanställdes i 
en artikelmatris och kvalitetsgranskades gemensamt av författarna. Därefter jämfördes 
artiklarnas resultat med varandra varpå likheter och skillnader identifierades för att kunna 
besvara studiens syfte (Polit & Beck, 2012). Tillsammans delades resultaten som redovisas 
i artikelmatrisen in i olika kategorier. Kristenssons (2014) integrerade analysmetod betonar 
detta som ett enkelt sätt att sammanställa resultatet i en litteraturöversikt. Artikelmatrisens 
resultat färgkodades gemensamt av författarna för att underlätta sammanställandet av 
faktorer som påverkar kommunikationen och besvarade studiens syfte. På detta sätt 
presenterades resultatet på ett överskådligt sätt med kategorierna som underrubriker.  
 
!
Forskningsetiska överväganden 
 
För att upprätta en god forskningssed bör etiska riktlinjer följas och fusk och 
ohederligheter får inte förekomma. Att upprätthålla en god etisk vetenskaplig sed kan vara 
att inte fabricera data, stjäla eller plagiera data, utan anvisning av källa. Forskaren får ej 
heller felaktigt inkludera eller exkludera data samt göra en missvisande analys eller 
förvränga tolkningen av dessa data (Forsberg & Wengström, 2016).  
 
Endast artiklar där forskningsetiska överväganden utförts eller studier som sökt och erhållit 
etiskt godkännande av etiska kommittéer användes till litteraturöversikten (Forsberg & 
Wengström, 2016; Vetenskapsrådet, 2016). De som deltagit i studierna skulle ha gett sitt 
frivilliga samtycke för att medverka i studierna, vilket innebär att de fått tillräcklig 
information om studien, dess syfte samt information om frivillighet att delta för att göra en 
korrekt bedömning om de vill delta eller ej (Vetenskapsrådet, 2015).  
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Författarna till denna litteraturöversikt valde att redovisa alla de artiklar som kom att 
besvara syftet till arbetet. Arbetet kommer att arkiveras på Sophiahemmet Högskola och 
publiceras i Sophiahemmet databas för vetenskapliga arbeten Digitala Vetenskapliga 
Arkivet (DiVA) och sparas där i tio år. Alla resultat har presenterats oavsett om de stödjer 
författarnas egna åsikter eller ej då det skulle vara oetiskt att göra annorlunda (Forsberg & 
Wengström, 2016). Vidare belyser Forsberg och Wengström (2016) att då det inte kommer 
genomföras någon studie där individer kan fara illa, utan ny kunskap söks i redan 
existerande litteratur, behövs inget etiskt godkännande. Forsberg och Wengström menar 
vidare att genom att redovisa alla resultat och att vara noggrann i slutsatserna samt att 
genom att göra en välgrundad redovisning av resultatet, påvisas att arbetet har ett etiskt 
värde. 
 
 
RESULTAT 
!
De huvudfynd som litteraturöversikten visade var sex faktorer som påverkade 
kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter på akutmottagning. Dessa faktorer 
var: Stress och arbetsbelastning, Attityder, förhållningssätt och människosyn, Språklig 
förståelse, Icke-verbal kommunikation, Tid och tidsbrist samt Anhörignärvaro.  
 
Stress och arbetsbelastning 
 
Jangland, Kitson och Muntlin Athlin (2016) beskrev innebörden av vårdrelationen mellan 
patienten och den vårdande sjuksköterskan. Stress och arbetsbörda hos sjuksköterskan 
ansågs av patienterna som negativt, likaså brist på information om det egna tillståndet och 
om väntetider. I de fall där sjuksköterskan haft möjlighet att småprata kände sig patienten 
mer synliggjord och fick större förtroende för vårdpersonalen samt ett ökat välbefinnande.  
 
Även Zani, Marcon, Tonete och Parada (2014) noterade att faktorer såsom tidsbrist, 
patienttryck, personalbrist och hög arbetsbelastning leder till att vårdpersonal inte ger 
adekvat och fortlöpande information utan mest svarar på patienternas och anhörigas frågor 
samt att personalen inte alltid uppfattas som tydlig. Det innebar enligt författarna att 
kommunikationen inte sker korrekt och att informationen, om sådan över huvud taget ges, 
riskerar att vara felaktig.  
 
En patient i en studie utförd av Liu, Milne, Yun och Walsh (2015) vittnade om att 
sjuksköterskor lovat att återkomma men fastnat med något annat varpå de inte återkom 
alls. Olofsson, Carlström och Bäck-Pettersson (2012) beskrev att patienterna på frågan om 
när läkaren kommer fått svaret “snart” trots att det kunde handla om timmar av väntan.  
 
Brist på kommunikation från vårdens sida möts från patienten antingen med ett stilla 
lidande som kan leda till stress eller hos aktiva patienter som med sin strategi kan öka 
stressnivån för personalen på akutmottagningen med avbrott i deras arbete. Elmqvist och 
Frank (2014) beskrev att patienter för att hantera sin situation på akutmottagning kunde 
anta endera passiva eller aktiva strategier. I de fall där patienten känt rädsla, ilska, irritation 
eller frustration till följd av upplevelsen av att inte ha blivit sedd och behandlad med 
respekt eller av brist på information så behöll vissa av patienterna detta för sig själva. 
Orsaken till detta var att de inte ville störa, förnärma personalen eller uppfattas som 
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besvärliga. Andra patienter antog mer aktiva förhållningssätt och kunde försöka påkalla 
uppmärksamhet genom att till exempel hålla sig synliga för vårdpersonalen för att inte 
riskera att bli bortglömda. Även Jangland et al. (2016) konstaterade att patienter av rädsla 
för att störa sjuksköterskorna, som redan hade en stor arbetsbörda vilken noterats av 
patienterna, undvek att be om hjälp vilket medförde att ökat lidande för patienterna. Även i 
studien av Olofsson et al. (2012) konstaterades att till följd av arbetsbelastningen saknade 
flera patienter smärtstillande medicin under väntetiden. Möller, Fridlund och Göransson 
(2010) konstaterade även de att patienterna var oroliga över att bli ifrågasatta och därför 
ville de inte framföra klagomål på vården på akutmottagningen. En annan vanlig orsak till 
oro hos patienten var att bli bortglömd i väntrummet där det inte fanns någon synlig 
kontakt med personal. Elmqvist och Frank (2014) beskrev att patienter tröttnat på att vänta 
och helt enkelt lämnade akutmottagningen av den anledningen, utan att ha undersökts 
ordentligt.  
 
Jangland et al. (2016) beskrev att en patient upplevde att kommunikationen brast i 
överrapporteringen mellan personalen vilket ledde till att patienten blev mer förtegen då 
denne fick en känsla av att inte orka delge samma information vid upprepade tillfällen. 
Kommunikationsbrist mellan personal uppmärksammades även av Liu et al. (2015) som 
beskrev att olika personal kom och reevaluerade patienterna men att informationen 
försvann i kommunikationen och att läkemedelsbehandling uteblev för en patient. En 
patient påtalar frustrationen som uppkommer till följd av att flera personer ur 
vårdpersonalen ställer samma frågor och inte verkar veta vad föregående person redan har 
frågat. Olofsson et al. (2012) konstaterade att många sjuksköterskor inte visste att 
patienterna inte hade diabetes eftersom de inte frågade patienterna om det. Patienterna 
själva fick be om mat för att kunna ta sitt insulin. Taylor, Kennedy, Virtue och McDonald 
(2006) uppgav att kommunikationen mellan akutmottagningen och andra professioner på 
sjukhuset förbättrades efter införandet av en patientansvarig sjuksköterska.  
 
 
Attityder, förhållningssätt och människosyn 
 
Elmqvist och Frank (2014) beskrev att patienter på akutmottagningar lider dubbelt; dels 
genom sin faktiska fysiska sjukdom eller skada men också på grund av situationen på 
akutmottagningen och då främst till följd av väntetider och brist på information medan de 
väntar. Patienten kan enligt studien uppleva känslor av brist på kunskap om sitt eget 
tillstånd och hen hamnar därmed i en beroendeställning. Enligt Messina, Venecia, 
Mecheroni, Dionisi, Baragatti och Nante (2015) förmedlade sjuksköterskorna kunskap om 
patientens sjukdom till 83 procent av de tillfrågade patienterna och att sjuksköterskorna 
visste vilken behandling patienten skulle få till 77 procent av dem. Body et al. (2015) 
beskrev att oro och ångest var den vanligaste emotionella stressen hos patienterna. Stressen 
berodde på faktorer såsom oro eller rädsla för att ha en allvarlig sjukdom, att inte bli 
betrodd av läkaren, att vara allvarligt sjuk eller bli upprioriterad samt förväntningar på 
kliniska beslut som kan få negativa svar. Två saker hittades enligt Body et al. (2015) som 
kunde lindra patienternas lidande: uppmuntran och information (i synnerhet om diagnoser) 
samt förklaringar och råd. Deltagande patienter i studien svarade att personalens 
uppmuntran ingöt hopp eller gav förklaringar vilket ledde till minskat lidande.  
 
Möller et al. (2010) beskrev att när patienterna kom till akutmottagningen och träffade 
triagesjuksköterskan ansåg de det som värdefullt att sjuksköterskan hade en positiv 
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framtoning och gav en god vård. Vidare upplevde de att det var en känsla av öppenhet i 
triageringen och att detta var ovärderligt för dem. De var imponerade överlag över 
personalens hänsyn. Genom att vara omtänksamma, försiktiga, lugna och trösta beskrevs 
personalen som fantastiska. En patient beskrev att kompetensen hos sjuksköterskan i det 
första mötet var viktigt för resten av besöket.  
 
McCarthy et al. (2013) beskrev att majoriteten av patienterna i studien skattade högst att få 
tala utan att bli avbrutna, att bemötas med respekt av vårdpersonal och att behandlas med 
omtanke och intresse. Det ansågs också viktigt att sjuksköterskan lyssnade uppmärksamt 
och att hen tog sig tid för patienten. Forskarna konstaterade också att hälften av patienterna 
inte upplevde att de uppmuntrades att ställa frågor. Även Messina et al. (2015) beskrev att 
88 procent av patienterna upplevde att sjuksköterskorna var förstående när de berättade om 
sina problem. Majoriteten av patienterna ansåg att sjuksköterskorna förklarade alla 
procedurer innan de utfördes. 87 procent av patienterna upplevde att sjuksköterskan var så 
varsam hen kunde under smärtsamma ingrepp, och 80 procent av patienterna ansåg att 
sjuksköterskan verkade uppriktigt oroad över patientens smärta, oro eller rädsla.  
 
Cypress (2014) beskrev hur patienterna ansåg att sjuksköterskor inte bör bete sig. Att 
komma med dumma anmärkningar, skvaller sinsemellan eller klagomål ansågs inte vara en 
god attityd. En patient rapporterade att hen hört sjuksköterskor klaga över rygg- och 
huvudvärk och detta uppfattades som attityd hos sjuksköterskan. Messina et al. (2015) 
konstaterade att tre av de 259 tillfrågade patienterna upplevde att sjuksköterskan inte var 
snäll och att hen inte var så varsam hen kunde under smärtsamma ingrepp. Tio patienter i 
studien ansåg att sjuksköterskan behandlade patienterna mer som siffror på en kölapp än 
som en människa och nio av de tillfrågade patienterna upplevde att sjuksköterskorna 
verkade tycka att det var viktigare att ha kontroll på lokalen än att lägga sin tid på att prata 
med dem. Endast 39 procent av deltagarna i studien tyckte att sjuksköterskan tog sig tid att 
möta deras behov. Cypress (2014) tryckte också på vikten av sekretess för patienten och 
beskrev att en patient var rädd att information om hens sjukdomshistoria skulle komma ut 
och därför ville lämna akutmottagningen. Sjuksköterskan tog sig tid att samtala med 
patienten och övertalade hen att stanna kvar.  
 
Möller et al. (2010) uppgav att det fanns en upplevelse hos patienterna att sjuksköterskorna 
lagt fokus på medicinska problem istället för själsliga. En tillfrågad patient menade att 
sjuksköterskan faktiskt kunde ha frågat om hen var rädd då patienten enligt egen uppgift 
darrade som ett asplöv, men inte gjorde så. Body, Kaide, Kendal och Foex (2015) 
konstaterade att trevlig sjukvårdspersonal hade minskat patienternas lidande och att 
medlidande och kommunikation ansågs vara det viktigaste för att minska lidande på 
akutmottagningen.  
 
Wiman, Wikblad och Idvall (2007) konstaterade att sjuksköterskorna använde avledande 
kommunikation som ett sätt att samtala med patienterna. Denna kommunikation var till 
skillnad från läkarens formella kommunikation inte i första hand avsedd som information 
utan snarare för att förmedla tröst och självförtroende till patienterna. Författarna beskrev 
också användandet av humoristisk kommunikation som upplevdes under och efter den 
fysiska undersökningen av patienten och som initierades av såväl patienter som 
vårdpersonal. När det akuta var över, när det inte rörde sig om ett livshotande tillstånd hos 
patienten och traumateamet drog sig tillbaka, upplevde patienterna sig övergivna, oviktiga 
och att de hade obesvarade frågor. Då kommunicerades det knappt alls med patienten 



          !

 14 

vilket gjorde att de upplevde besvikelse och missnöje. Empati och uppriktig medverkan 
saknades. Patienterna upplevde detta aldrig i början av vården utan först i slutet, beskrev 
Wiman et al. (2007). 
 
Olofsson et al. (2012) uppgav liknande resultat från sin studie. Författarna konstaterade att 
faktorer som bidrog till att patienter upplevde sig respektfullt bemötta var situationer när 
sjuksköterskan lyssnade uppmärksamt, var empatisk och att väntetiden var kort. Ett 
uppriktigt intresse från triagesjuksköterskan initialt fick patienten att känna sig i centrum 
för sjuksköterskans uppmärksamhet. Triagesjuksköterskan upplevdes som kompetent och 
lugnande och ställde relevanta frågor vilket stärkte patientens förtroende för vården. Då de 
initialt upplevde att de var i allas fokus och fick allas uppmärksamhet skapades dock falska 
förväntningar på att resten av tiden på akutmottagningen skulle vara likadan, vilket 
ändrades under den efterföljande väntan. Patienterna upplevde enligt Olofsson et al. (2012) 
att situationer med lång väntetid, bristfällig information och ändrad attityd gentemot 
patienten bidrog till en känsla av övergivenhet, likgiltighet och känsla av uteslutning hos 
patienten. Det bidrog till att patienter upplevde hela besöket negativt vilket också skapade 
en negativ bild av akutmottagningen. 
 
Clukey, Hayes, Merrill och Curtis (2009) konstaterade att sjuksköterskornas förklaringar 
och förmedling av vad som skedde var ett attribut som samtliga deltagande patienter och 
anhöriga tolkade såsom tecken på omtänksamhet. De anhöriga uppfattade sjuksköterskans 
förklaringar av situationer och vad som pågick, om patientens tillstånd, om procedurer och 
varför behandlingar gavs som tecken på kompetens hos sjuksköterskorna. Clukey et al. 
(2009) beskrev vidare att sjuksköterskorna uppfattades som kompetenta och pålitliga och 
patienterna kände sig trygga på grund av sjuksköterskornas kunskap.  
 
Pytel, Fielden, Meyer och Albert (2009) konstaterade att patienter och sjuksköterskor hade 
en samsyn angående vilken den viktigaste informationen som sjuksköterskor förmedlar till 
patienten är, nämligen information om vilka tester och behandlingar som ska göras. Andra 
faktorer i sjuksköterskans information som patienterna upplevde som viktiga var att 
sjuksköterskan svarar på frågor, lyssnar på oro samt visar respekt, medkänsla och verklig 
oro, pratar med ett språk och med termer som patienten förstår, tar sig tid att lyssna på 
patienten, ger frekventa uppdateringar, förmedlar tröst, låter patienten tala utan att avbryta, 
erbjuder trygghet och lugnar farhågor, förklarar varför det dröjer, ger information om 
återbesök, pratar med lugn röst, undervisar om den medicinska orsaken samt håller 
ögonkontakt under samtalet (Pytel et al., 2009). Messina et al. (2015) beskrev att 44 
procent av patienterna ansåg att sjuksköterskorna inte gav tillräcklig information om vad 
patienterna skulle förvänta sig hemma efter utskrivning. Att få kontinuerlig information 
från vårdpersonalen om förlängd väntetid till undersökning hade en signifikant påverkan 
på patientens totala upplevelse av besöket. Wiman et al. (2007) konstaterade att patienter 
upplevde brist på information om praktiska problem vid utskrivning, till exempel med 
kläder och hemtransport. Detta förstärkte känslan av att ha övergivits och gjorde 
patienterna arga och missnöjda.  
 
Möller et al. (2010) uppgav att patienterna inte alltid hade förstått vad som hände under 
triageringen, men att de efterhand började förstå att personalen sorterade patienterna 
utifrån deras symtom. Det fanns patienter som förstod och accepterade triagesystemet och 
att patienterna togs om hand utifrån hur svårt sjuka de var, medan andra hade svårt att 
acceptera detta som ett logiskt system.  
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Göransson och von Rosen (2010) konstaterade att endast 31 procent av patienterna fick 
information om uppskattad väntetid till att få träffa läkare och endast 22 procent av dem 
fick information om att väntetiden var beroende av vilken prioritet de fått i samband med 
triagering. 24 procent av patienterna frågade inte sjuksköterskan om någon information 
över huvud taget under triageringen. Av de resterande patienterna var det endast 57 procent 
som ansåg att informationen de fått var adekvat. Av dem som därefter ville ha ytterligare 
information ansåg dock 90 procent att den information de fått var väldigt tydlig. Enligt 
Möller et al. (2010) ansåg vissa patienter att de inte fått tillräcklig information: först 
bristfällig eller ingen information om triageringen och därefter heller ingen information om 
väntetiden på akutmottagningen. De patienter som fått tillräcklig information efter att ha 
frågat och bildat sig en klar uppfattning om situationen hade enligt Möller et al. (2010) 
lättare att acceptera väntetiderna. Dessa patienter hade också lättare att acceptera såväl 
positiva som negativa förändringar under besöket.  
 
Cypress (2014) beskrev att information var en viktig komponent för att hjälpa 
sjuksköterskan att förmedla en bättre vård. En patient i studien uppgav att det var viktigt 
med information om vad sjuksköterskan skulle göra samt att hen presenterade sig, något 
som också framkom i studien av McCarthy et al. (2013). Olofsson et al. (2012) 
konstaterade också att när sjuksköterskan presenterade sig med namn så inbjöd detta till en 
dialog. En annan patient belyste betydelsen av att sjuksköterskan är tydlig och förklarar 
vad som ska hända så att patienten kände sig förberedd inför samtalet med läkaren 
(Cypress, 2014). Messina et al. (2015) beskrev att 85 procent av sjuksköterskorna 
förklarade alla procedurer innan de utfördes. Liu et al. (2015) konstaterade också att 
patienter upplevde det oklart om vem som tog hand om dem medan de väntade på en ledig 
vårdplats efter inläggning. Det ledde till att de kände sig bortglömda och frustrerade.  
 
Taylor et al. (2006) undersökte effekten av en intervention i tre steg där sjuksköterskorna 
först fick delta i workshops om kommunikation, sedan se en patientundervisningsfilm och 
därefter infördes ett system med patientansvarig sjuksköterska. Taylor et al. (2006) 
noterade efter interventionen signifikanta förbättringar i fråga om patienternas upplevelse 
av information om väntetider, att personalen brydde sig om dem som personer och om 
akutsjukvården i stort. Efter interventionen hade andelen klagomål sjunkit med 23 procent. 
Kommunikationsrelaterade synpunkter var den näst största orsaken till klagomål såväl före 
som efter interventionen. Den vanligaste åtgärden som den patientansvariga sköterskan 
gjorde efter interventionen var att informera patienterna om prover, procedurer och 
väntetiderna. Anhöriga till mer än hälften av patienterna kontaktades och uppdaterades.  
 
Allt som allt visade många artiklar på att patienterna på akutmottagningar var väldigt nöjda 
med kvaliteten på vården de fått. 70 procent av de tillfrågade patienterna var nöjda med 
omvårdnaden de fått (Clukey et al., 2009). Enligt Göransson och von Rosen (2010) 
upplevde 96 procent av patienterna att de blev lyssnade på under triageringen samt att 
deras symtom togs på allvar och 91 procent skattade mottagandet av triagesjuksköterskan 
som god eller mycket god. 99 procent av patienterna i studien av Messina et al. (2014) 
ansåg att sjuksköterskorna gjorde sitt jobb med skicklighet. 98 procent uppgav att de allt 
sammantaget var väldigt nöjda med besöket på akutmottagningen. Kvaliteten på mötet 
mellan patienter, anhöriga och sjuksköterskorna påverkade upplevelsen av deras 
sjukhusbesök enligt Cypress (2014).  
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Språklig förståelse 
 
Enligt Pérez-Cárceles, Gironda, Osuna, Falcon och Luna (2010) så fick 90 procent av 
patienterna information om varför det skulle utföras ytterligare tester och prover men 
endast 37 procent av dessa fick information om eventuella biverkningar eller 
komplikationer relaterade till dessa tester. Pérez-Cárceles et al. (2010) konstaterar också att 
informationen om tester var signifikant relaterad till ålder och att patienter över 65 år oftare 
inte fick någon information alls om tester och varför de utfördes. 98 procent av patienterna 
uppgav att de förstått informationen som gavs angående diagnoser, men när de sedan 
skrivit ner i enkäten vad diagnosen innebar visade efterföljande journalgranskning att 
endast 38 procent uppfattat informationen korrekt. Det fanns en signifikant relation mellan 
åldern på patienten och hur mycket information de uppfattat där patienter över 65 år hade 
uppfattat minst av informationen. Män uppfattade informationen bättre än kvinnor; 64 
procent respektive 36 procent. Information angående åtgärder och återbesök gavs i 97 
procent av fallen men endast 57 procent fick information om följdsjukdomar.  
 
Enligt McCarthy et al. (2013) ansåg patienterna det vara viktigt att sjuksköterskorna 
använder ett språk som patienterna kan förstå, att de ger så mycket information som 
patienterna önskar, att de lyssnar uppmärksamt och kontrollerar att patienten förstått allt 
samt ger fortlöpande information om vad som kommer hända. Messina et al. (2015) 
beskrev att 93 procent av patienterna tyckte att sjuksköterskan förklarade på ett sätt så att 
de kunde förstå. 87 procent av patienterna ansåg att de fått möjlighet att ställa frågor till 
sjuksköterskan. Sjuksköterskan såg till att alla patientens frågor besvarades enligt 87 
procent av de tillfrågade patienterna. Zani et al. (2014) belyste även de att språkliga, 
socioekonomiska och kulturella barriärer identifierades som hinder och att 
sjuksköterskorna, trots att de försöker använda ett enkelt språk för att patienterna ska 
förstå, ändå inte alltid gör sig förstådda hos patienterna. Patienterna identifierade 
kommunikationsproblem som berodde på svårigheter att förstå det fackspråk som användes 
av vårdpersonalen, vilket även konstaterades av Pytel et al. (2009). Zani et al. (2014) 
uppgav vidare att deltagande sjuksköterskor i studien ansåg att de gett anpassad 
information om allt ifrån patientens ankomst till utskrivning från sjukhuset. Informationen 
anpassades i relation till patientens kliniska status, angående vilka undersökningar 
patienten skulle genomgå. Vissa patienter upplevde enligt samma studie att de fått tydlig 
information som var lätt att förstå. Zani et al. (2014) identifierade även svårigheter för 
personalen att ge exakta svar på frågor om förväntad vårdtid vilket skapade missnöje, oro 
och stress hos patienterna.  
 
En av deltagarna i studien utförd av Jangland et al. (2016) vittnade om svårigheter i 
kommunikationen på grund av att hen inte visste hur hen skulle prata med 
sjuksköterskorna. Detta medförde att korrekt information inte delgavs sjuksköterskorna, till 
exempel vad gällde smärtintensitet. I efterhand konstaterade den tillfrågade patienten att 
detta berodde på att hen inte ville visa sig svag inför sjuksköterskan trots att hen hade 
behov av smärtlindring. Jangland et al. (2016) belyste även att bristen på information på 
grund av kommunikationsbrist mellan personal och patient ledde till svårigheter med att 
veta vilka roller de i vårdpersonalen hade och vem patienten kunde be om hjälp.  
 
Pérez-Cárceles et al. (2010) konstaterade att informationen vid läkemedelsordinationer 
upplevdes som undermålig på grund av att patienterna inte förstod informationen och ej 
heller fick information om läkemedelsbiverkningar. Tio procent av de 300 tillfrågade 
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patienterna kunde inte läsa utskrivningsmeddelandet från läkaren på grund av handstilen 
och 15 procent uppgav att de inte förstod vad meddelandet betydde.  
 
 
Icke-verbal kommunikation 
 
Enligt Clukey et al. (2009) uppfattades sjuksköterskornas icke-verbala kommunikativa 
faktorer som positiva eller negativa; tonfall, ögonkontakt och attityd hos sköterskorna 
påverkade detta. Att sjuksköterskan tog sig tid att lyssna samt faktorer såsom ögonkontakt, 
leenden, uppmuntran genom fysisk kontakt eller att hämta en kopp kaffe ansågs också vara 
tecken på omsorg.  
 
Enligt Möller et al. (2010) upplevde patienter att de inte var välkomna till 
akutmottagningen och att triagesjuksköterskorna inte ville hjälpa dem eftersom det redan 
var så många patienter inne på akutmottagningen. Patienterna fick känslan av att 
sjuksköterskorna tyckte att de istället skulle sökt sig till vårdcentralen.  
 
 
Tid och tidsbrist 
 
Beroende på hur patienten uppfattar sjuksköterskans engagemang och den tid som 
spenderas med dem definieras kvaliteten av omvårdnaden. Hur sjuksköterskan uppträder 
och bemöter individen påverkar hela patientupplevelsen. Clukey et al. (2009) beskrev att 
när sjuksköterskor inte tog sig tid att umgås med patienten och sätta sig in i patientens 
situation eller verkade stressade uppfattades detta som sämre omvårdnad och att 
sjuksköterskan inte engagerade sig. Om sjuksköterskan i omvårdnaden av patienten 
uppfattades som besvärad sågs även detta som tecken på dålig omvårdnad. Även Cypress 
(2014) konstaterade att patienter och anhöriga berättade att de var nöjda med att 
sjuksköterskan hälsade tillbaka på dem, att de tog sig tid och inte var stressade, att de 
lyssnade och var villiga att prata, att de ställde frågor samt svarade på patienternas frågor.  
 
 
Anhörignärvaro 
 
Enligt Zani et al. (2014) kunde kommunikationen mellan vårdpersonal och anhöriga anses 
ha avgörande betydelse för patientens tillfrisknande. Närvaron av anhöriga kunde hjälpa 
både personalen och patienten, i synnerhet i fråga om de svagare patienterna. De anhöriga 
kunde bistå vårdpersonalen med kunskap om patientens bakgrund och varna vid 
förändringar i patientens tillstånd när patienten själv inte kunde förmedla sig. Denne kunde 
också ge psykologiskt och emotionellt stöd till patienten, något som är svårare för 
vårdpersonalen att bistå med. När patienten lämnar sjukhuset är de anhöriga införstådda 
med riktlinjer och känner sig trygga med det fortsatta omhändertagandet i hemmet och 
patienten har någon eller några att diskutera sina frågor med. Även Elmqvist och Frank 
(2014) tillstod att de anhöriga på akutmottagningen kunde vara en resurs. De kunde vara en 
extra röst för att ställa frågor eller ifrågasätta beslut. De var också en källa till extra 
information och kunde hjälpa till att i efterhand se till att sammanfatta vad som hänt och 
sagts så att ingen information gick förlorad.  
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Zani et al. (2014) identifierade dock även en negativ aspekt av anhörigas närvaro, 
nämligen i de situationer där de anhöriga motsätter sig vissa åtgärder eller procedurer eller 
när en anhörig lämnar patienten för att istället prata med andra patienter eller anhöriga och 
på så sätt stör sjukhusmiljön. 
 
 
DISKUSSION 
 
 
Metoddiskussion 
 
För att besvara syftet vilka faktorer som påverkar kommunikationen mellan sjuksköterskor 
och patienter på en akutmottagning valde författarna att genomföra en litteraturöversikt. 
Genom att systematiskt söka, kritiskt granska och slutligen sammanställa relevant 
forskning inom ämnet (Forsberg & Wengström, 2016) besvarades syftet. 
 
Ansats  
Författarna valde en induktiv ansats, vilket enligt Forsberg och Wengström (2016) 
fokuserar på att skapa mening och tolka människors subjektiva upplevelser och som i 
denna studie används för att kunna dra slutsatser från erfarenheter.  
 
Design  
Då det forskas mycket kring kommunikationens betydelse inom vården idag ansågs det 
mest relevant att genomföra en litteraturöversikt. Artiklar ur patientperspektivet användes 
då det uppfattades som mest relevant för att besvara syftet. Artiklarna belyste 
kommunikationens betydelse från patientperspektivet med hjälp av enkäter och/eller 
intervjuer. Författarna till denna studie upplever att resultatet fick en större bredd av 
patienters upplevelser än om de själva skulle genomfört en intervjustudie. Flera hundra 
patienters upplevelse av kommunikation kunde sammanställas istället för endast några få.  
 
Artiklar av såväl kvantitativ som kvalitativ ansats användes till översikten. Artiklar av 
kvalitativ ansats strävar mot att synliggöra upplevelser, meningar och betydelser (Forsberg 
& Wengström, 2016). Eftersom syftet med litteraturöversikten var att belysa de faktorer 
som påverkar kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter på akutmottagningar 
ansåg författarna till översikten att kvalitativa studier svarade bra mot syftet. Den 
kvantitativa forskningen strävar efter att ordna, klassificera, se samband, förutsäga och 
förklara fenomen kategoriskt, vilket kan medföra en risk att forskaren ser världen för 
objektivt och exakt och inte reflekterar över subjektiva upplevelser (Forsberg & 
Wengström, 2016). Dock ansåg författarna till översikten att även kvantitativa studier 
kunde svara mot syftet och därför inkluderades också artiklar av kvantitativ ansats i 
litteraturöversikten. Kvantitativa artiklar utförda genom enkäter som besvarats och 
analyserats avseende patienters upplevelser och erfarenheter om kommunikation och 
bemötande inom vården kunde därmed ingå i analysen. 
 
Urval  
Urvalet preciserades genom att tydliga inklusions- och exklusionskriterier applicerades. 
Peer-reviewgranskade artiklar användes för att öka tillförlitligheten på studien. Artiklarna 
skulle vara publicerade de senaste tio åren, men majoriteten av artiklarna var bara ett par år 
gamla. Författarna till denna studie valde inte enbart fritt tillgängliga artiklar i databaserna 
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utan nyligen publicerade artiklar beställdes även via Sophiahemmet högskolas bibliotek, 
vilket gjorde att det var relevant och modern forskning som sammanställdes.  
 
Inklusionskriteriet att vuxna individer över 18 år skulle medverka användes. 
Forskningsmaterialet på pediatrisk population skulle dels kunna komma att bli stort, 
samtidigt som barn- och vuxenakutmottagningar oftast separeras inom svensk sjukvård. 
Om artiklar med barn som studiedeltagare använts till litteraturöversikten skulle risken 
även kunna vara att det ytterst var föräldrarnas perspektiv som undersöktes, vilket i så fall 
skulle utgjort en risk för bias. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska då 
detta var de språk som författarna till denna studie behärskade.  
 
Datainsamling  
Författarna till denna studie valde att börja med att hitta relevanta sökord i svenska MeSh 
för att hitta kunna gå vidare med sökningar i Pubmed. Där hittades majoriteten av 
artiklarna. Vidare gjordes sökningar i CINAHL med CINAHL-headings. Fritextsökningar 
gjordes i båda databaserna. Genom att använda sig av MeSh-termer och CINAHL-
headings gjordes en systematisk sökning och alla artiklar inom området som gick att finna 
torde därför ha återfunnits. Genom att redovisa alla sökningar i sökmatrisen görs möjlighet 
för andra att återskapa studien. 
 
Ett stort material fanns att tillgå. Det som var en utmaning var att hitta artiklar från 
akutmottagningar då det inte forskats lika mycket inom det området tidigare som det 
forskats på kommunikation inom resterande hälso- och sjukvård. Författarna bakom denna 
litteraturöversikt använde sig av studier vars patienter besökt akutmottagningar för att 
besvara studiens syfte.  
 
Dataanalys  
Artiklarna är spridda från olika delar i världen. De var publicerade i Australien, Brasilien, 
Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige och USA. Flera (sex stycken) artiklar var från 
Sverige. Detta var inte författarnas avsikt men tyder på att resultatet är generaliserbart över 
hela världen. Sverige verkar vara framåt då det gäller forskning inom kommunikation och 
bemötande. Att flera artiklar är från Sverige gör det mer generaliserbart på svenska 
akutmottagningar. 
 
Författarna är medvetna om risken att översättningsfel kan förekomma. Dels är många av 
artiklarna från början författade på engelska av forskare med annat modersmål än engelska, 
dels är engelska inte modersmål för författarna till denna översikt. Detta innebär att 
artiklarna blir dubbelt översatta. Lingvistiska misstag kan alltså ha skett dels när 
originalförfattarna skrev på engelska, och dels återigen när artiklarna skulle översättas från 
engelska till svenska av författarna till denna litteraturöversikt. För att minska risken för 
denna typ av språkförbistring har författarna till denna studie läst artiklarna flera gånger 
samt diskuterat betydelsen tillsammans. Engelskt-svenskt lexikon har dessutom använts. 
 
Författarna valde att strukturera upp artiklarna i en artikelmatris (bifogas, se Bilaga 2) för 
att sedan göra resultatredovisningen enligt Kristensson (2014). Resultatet får en bättre 
struktur genom att presentera resultatet i en integrerad analys istället för att stapla upp 
resultatet och redovisa varje studie för sig. På detta sätt blir resultatet enklare att förstå och 
redovisa menar Kristensson. Författarna till denna litteraturöversikt kan tycka att resultatet 
blev stort och något svårt att redovisa integrerat då artiklarna var av kvalitativ design. 
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Liknande upplevelser återfanns i flera artiklar, men inte i alla. Begreppet kommunikation 
innefattas av bemötande och att begreppen kommunikation och bemötande flyter in i 
varandra gör att det på ett klart sätt varken kan eller bör avskiljas.  
 
De granskade artiklarna hade en del begränsningar. I en av de granskade artiklarna 
genomfördes de kvalitativa intervjuerna av de två författarna separat ett flertal år innan 
studien sedan genomfördes. Detta kan enligt artikelförfattarna själva innebära en risk för 
att de intryck som forskarna fått under intervjuerna glömts bort eller på annat sätt gått 
förlorade. Författarna till artikeln diskuterar själva också det faktum att de under analysen 
av sina egna respektive intervjuer kunde ha svårt att förhålla sig objektiva, ett fenomen de 
dock försökt undvika genom att även läsa och analysera varandras insamlade material. 
Forsberg och Wengström (2016) beskrev att det är svårt för forskaren att vara skild från 
fenomenet som beskrivits utan forskaren och deltagarna kan påverka resultatet. Ett antal av 
studierna är genomförda på en enskild eller ett par kliniker och/eller på en liten population 
vilket innebär en risk för bias och att resultatet inte kan sägas vara generaliserbart. En 
annan risk för bias utgörs av att vissa av studierna använt sig av bekvämlighetsurval. Är 
studierna sedan genomförda på små mottagningar eller sjukhus kan diskuteras huruvida 
risken finns att svaren är falsk-positiva då patienterna som deltagit av lojalitetsprincip 
angivit överdrivet positiva svar. 
 
Slutligen vill författarna till denna litteraturöversikt också nämna risk för bias i samband 
med en studie där svar insamlats efter att patienterna blivit utskrivna från sjukhuset, då 
händelsen inte längre varit färsk i minnet. En risk kan därmed finnas då svaren insamlade 
vid tiden för patientens inneliggande vård kan ha varit färgade av att patienten då befunnit 
sig i ett underläge och en beroendeposition medan svaren insamlade efter patientens 
utskrivning levererats efter att tid getts till eftertanke.  
 
Forskningsetiska överväganden 
Författarna till denna litteraturöversikt har inte fabricerat eller förvrängt data utan redovisat 
alla resultat. Enligt Forsberg och Wengström (2016) tyder detta på god forskningssed. 
Svårigheter har istället funnits i att författarna till denna studie redovisat för mycket under 
analysfasen. Svårigheter upplevdes med att kondensera ner materialet utan att förlora 
värdefulla resultat. Författarna till originalartiklarna som använts i studien har gjort tydliga 
etiska överväganden och redovisat detta. 
 
Skrivprocessen 
Under arbetets gång med denna litteraturöversikt har författarna mött vissa svårigheter i 
arbetet. Då författarna inte är boende på samma ort har skrivprocessen skett via digitala 
media. Via programmet Google docs har arbetet skrivits samtidigt av båda författarna i 
realtid. En fördel med detta arbetssätt är att dokument inte behöver skickas fram och 
tillbaka mellan författarna vilket innebär att materialet inte riskerar att förkomma. Vid ett 
flertal tillfällen har författarna dock även träffats för gemensam sökning och analys av 
artiklar samt författande av resultatredovisningen.  
 
Användandet av den digitala tekniken har varit till stor hjälp genom hela arbetsprocessen 
då den kunnat minska det geografiska avståndet författarna emellan. Det är att föredra att 
ha en skrivpartner boende på samma ort för att lättare kunna träffas och gå igenom arbetet 
under hela skrivprocessen. Vidare har en av författarna arbetat halvtid medan den andre 
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arbetat heltid vilket medfört att tiden har planerats mycket noga och inget extra utrymme 
för mertid har funnits. Tiden har dock disponerats väl. 
 
Att författarna till studien arbetat kliniskt inom akutsjukvård under studiens gång kan ses 
som positivt då det kan relateras till problem som framkommer under analysen. Det kan 
också ses som en svaghet till studien då författarna inte ser lika objektivt på det som 
framkommer i resultatet. Det kan vara svårare att relatera till patientperspektivet då 
författarna till denna studie har ringa erfarenhet av att bara vara patienter. 
 
 
Resultatdiskussion  
 
Den integrerade innehållsanalysen av de 16 artiklarna synliggjorde sex faktorer som 
samtliga påverkar kommunikationen mellan patient och sjuksköterska på en 
akutmottagning, sett ur ett patientperspektiv. Faktorerna var Stress och arbetsbelastning, 
Attityder, förhållningssätt och människosyn, Språklig förståelse, Icke-verbal 
kommunikation, Tid och tidsbrist samt Anhörignärvaro. 
 
Stress och arbetsbelastning 
Arbetet på akutmottagningen har tidigare beskrivits innebära snabba beslut, oförutsägbar 
arbetsbelastning och distraherande händelser (Bongale & Young, 2013). Kington och Short 
(2010) hävdade dock att kommunikationen ibland kan upplevas bristfällig av patienterna 
på grund av den stundtals hektiska aktiviteten och den förvirring som därför kan uppstå på 
akutmottagningen. Enligt Westbrook et al. (2011) visar forskning på att akutsjuksköterskor 
avbryts i sitt arbete var 23:e minut. Då sjuksköterskan ofta blir avbruten i arbetsuppgifter 
som berör läkemedelshantering innebär det en risk för patientsäkerheten. Genomgången av 
studierna till denna litteraturöversikt visade också på konsekvenserna av den stundtals 
stressiga miljön. Patienterna uppfattade det som sämre omvårdnad och dåligt engagemang 
när sjuksköterskorna tedde sig jäktade och inte tog sig tid att prata (Clukey et al., 2009). 
Cypress (2014) konstaterade att patienterna var nöjda när sjuksköterskorna inte var 
stressade utan tog sig tid för dem. Författarna till denna litteraturöversikt kan relatera till 
dessa fynd då de själva i sitt arbete noterat skillnaden i den egna kommunikationen under 
perioder av olika hög arbetsbelastning: en sjuksköterska hinner inte alltid sitta ner och 
förklara, och möjligheten finns inte alla dagar att på ett tillfredsställande sätt personligen 
och vid upprepade tillfällen informera alla väntande patienter. En reflektion som gjorts 
under arbetet med översikten är dock att all stress sjuksköterskan kan uppleva inte behöver 
vara relaterad till tid utan även kan uppkomma inför arbetsmoment som för sjuksköterskan 
är ovana eller okända. Westbrook et al. (2011) har tidigare beskrivit att arbetet på 
akutmottagning innebär snabba byten av arbetsuppgifter och kort tid för förberedelser inför 
nya uppgifter. Kanske uppkommer en situation som för sjuksköterskan är helt ny, och ofta 
men inte alltid finns en mer erfaren kollega att tillgå. Denna situation anser författarna till 
denna litteraturöversikt också kunna skapa ett stressmoment för sjuksköterskan.   
 
Såväl Elmqvist och Frank (2014) som Jangland et al. (2016) konstaterade att patienter 
undvek att påtala problem eller ställa frågor av rädsla för att störa sjuksköterskan, då de 
noterat sjuksköterskans höga arbetsbelastning. Detta anser författarna till denna 
litteraturstudie kunna innebära att patientsäkerheten äventyras då risken finns att allvarliga 
symtom eller förändringar i patientens tillstånd inte kommer till sjuksköterskans 
kännedom.  
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Tidigare forskning har beskrivit att patienter uppsökt akutmottagningarna av skilda 
orsaker, som var mer eller mindre akuta. Detta innebär att skillnaden i patientflödet kan 
variera stort, även om mötena i sig är korta (Muntlin et al., 2006). Detta bekräftas även av 
den genomgångna litteraturen. Möller et al. (2010) beskrev i sin studie att patienter inte 
alltid kände sig välkomna när det gällde ankomsten till akutmottagningen. Orsak till detta 
var den höga arbetsbelastningen. Detta anser författarna till denna litteraturstudie i grunden 
vara ett informationsproblem, då en förklaring kan vara att patienter inte vet vilken 
vårdnivå de ska välja för kontakten med sjukvården. Förklaringen till att patienter 
uppsöker akutmottagningar av orsaker som inte är av akut karaktär kan också vara den att 
det till följd av läkarbrist inom primärvården är svårt att få tid för ett besök. 
Sjuksköterskebrist på vårdavdelningarna innebär att patienter riskerar att bli kvar länge på 
akutmottagningarna och detta medför en ökad arbetsbelastning för akutsjuksköterskorna. 
Dessa situationer är enligt författarna till denna litteraturöversikt tämligen vanliga 
företeelser på akutmottagningarna och visar på hur stora konsekvenserna blir av en 
bristfällig eller till och med otillgänglig primärvård.  
 
Attityder, förhållningssätt och människosyn  
Tidigare forskning har visat att när omvårdnaden brister skapas bland annat en brist på 
tilltro och ett gemensamt avståndstagande mellan sjuksköterska och patient (Wiman & 
Wikblad, 2004). Ett flertal av de granskade studierna noterade vilken betydelse 
sjuksköterskans attityd och förhållningssätt, och i förlängningen människosyn, hade för 
kommunikationen. Möller et al. (2010) konstaterade att det fanns en upplevelse av att 
sjuksköterskan lade fokus enbart på de medicinska problemen och inte de själsliga och att 
tecken på rädsla ignorerats. Cypress (2014) beskrev att patienter såg det som tecken på 
dålig omvårdnad när sjuksköterskor exempelvis kom med dumma anmärkningar, uppförde 
personliga klagomål sinsemellan och hade en dålig attityd. Messina et al. (2015) uppgav att 
tre patienter ansåg att sjuksköterskan inte var snäll och inte var så varsam som möjligt 
under smärtsamma ingrepp. Detta anser författarna till denna litteraturöversikt vara oerhört 
allvarligt då patienten befinner sig i en beroendeställning och därmed i ett läge av utsatthet.  
 
Wiman och Wikblad (2004) beskrev tidigare vikten av att sjuksköterskan är närvarande för 
patienten, såväl fysiskt som emotionellt och att hen visar genuin omsorg och välvilja 
gentemot patienten. Detta bekräftas av den genomgångna litteraturen, som är överens om 
att det är viktigt att sjuksköterskan lyssnar till patienten, ställer frågor, förmedlar svar och 
visar intresse för patienten (Cypress, 2014; McCarthy et al., 2013; Messina et al., 2015). 
En positiv framtoning hos triagesjuksköterskan ansågs enligt Möller et al. (2010) som 
värdefullt av patienterna. Studien fastslog också att kompetensen hos sjuksköterskan i det 
initiala mötet påverkade resten av besöket. Body et al. (2015) konstaterade att trevlig 
sjukvårdspersonal hade minskat patienternas lidande och att medlidande och 
kommunikation ansågs vara det viktigaste för att minska lidande på akutmottagningen. 
Med bakgrund i dessa påståenden vill författarna till denna litteraturöversikt poängtera 
vikten av kompetenta och erfarna triagesjuksköterskor som har förmåga till ett empatiskt 
förhållningssätt i mötet med patienterna.  
 
I tidigare forskning betonade vad en bra kommunikation är, vilket var vikten av att etablera 
en kontakt för att starta en dialog. Effektiv kommunikation har enligt desamma satts i 
samband med bättre vårdresultat, mer patientnöjdhet och bättre compliance, följsamhet till 
behandling. Begreppet personcentrerad vård ställer enligt författarna förväntningar på 
kommunikationen i fråga om att ta del av patientens upplevelser och på så sätt se hela 
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människan. Genom att hitta en gemensam grund kan vårdrelationen inverka positivt för 
patienten (Marleah et al., 2014). Analysen av de 16 artiklarna gav vid handen att såväl 
Cypress (2014) som McCarthy et al. (2013) och Olofsson et al. (2012) lyfte att patienterna 
ansåg det som viktigt att sjuksköterskorna presenterade sig. Det var enligt studierna av stor 
vikt att patienterna skulle veta vem de kunde fråga om saker och för att det gav dem en 
känsla av trygghet och att vara sedda. Det var också en viktig komponent för att hjälpa 
sjuksköterskorna att förmedla en bättre vård. Författarna till denna litteraturöversikt vill 
med bakgrund i dessa fynd lyfta vikten av att tidigt etablera en vårdrelation då det får anses 
klarlagt att detta har en tydlig positiv inverkan för patienten.  
 
Språklig förståelse 
Möjligheten till kommunikation är en förutsättning inom vården, skrev Ginde et al. (2008) 
i en tidigare studie. När det gäller patienter från andra språktillhörigheter ställer det krav på 
tillgång till samtalstolkar. Förutom de rent lingvistiska kunskaperna behöver tolkarna även 
kulturella och medicinska kunskaper, menade författarna. Enligt Manojlovich et al. (2015) 
innebär det att kommunicera att det finns en gemensam förståelse för vad som sägs. I den 
analyserade litteraturen bekräftades detta av McCarthy et al. (2013) som fastslog att tre av 
fyra tillfrågade patienter ansåg det som mycket viktigt att sjukvårdspersonalen gav 
information på ett sådant sätt att patienten förstod. Zani et al. (2014) identifierade att 
språkliga barriärer, såväl gällande geografiska språk som i fråga om sjukvårdens fackspråk 
och terminologi, kan innebära stora hinder för kommunikationen mellan sjuksköterskor 
och patienter. En bristande kommunikation inom vården utgör därför enligt författarna till 
denna litteraturöversikt en allvarlig risk för patientsäkerheten då information kan utebli. 
Edberg et al., (2013), förstärkte detta genom att tala om att undvikbara risker och 
vårdavvikelser ofta beror på kommunikations- och informationsproblematik då ett stort 
antal patienter årligen drabbas av vårdskador som kunde förhindrats med en bättre 
kommunikation mellan patienter och sjuksköterskor som båda parter förstått innebörden 
av. 
 
Pérez-Cálceres et al. (2010) fastslog det för författarna till denna litteraturöversikt något 
överraskande faktum att kvinnor hade en markant sämre förståelse än män för den givna 
informationen från läkaren. Det kan diskuteras huruvida detta kan sammanhänga med att 
den aktuella studien genomfördes i Spanien och om det där kan finnas förhärskande 
sociokulturella omständigheter som påverkar resultatet. Detta genusperspektiv kunde vara 
en intressant faktor att studera ytterligare. Pérez-Cálceres et al. (2010) redovisade även att 
en av tio patienter haft svårt att tyda läkarens handstil och därmed inte kunnat tillgodogöra 
sig läkarens information fullt ut. Detta innebär också en klar risk för patientsäkerheten. 
Detta problem borde dock kunna anses reducerat inom svensk sjukvård där journalföringen 
numera till största delen är förlagd till datoriserade system. Fortfarande kvarstår dock 
problematiken kring den icke insattes svårigheter att förstå fackspråk och terminologi, 
vilket kommer än mer i dager nu när patienter får ökad tillgång till sina journaler. Detta har 
också tagits upp i en artikel publicerad i Läkartidningen (Lövtrup, 2013).  
 
Icke-verbal kommunikation 
Marleah et al. (2014) har i tidigare forskning beskrivit den icke-verbala kommunikationen 
såsom bestående av ögonkontakt, tonläge, hållning och kroppsspråk. Kommunikation 
mellan två individer innehåller med andra ord både ett informationsutbyte och ett socialt 
utbyte. Den sociala kommunikationen kännetecknas enligt författarna av att etablera en 
kontakt, starta en dialog, visa respekt och ge känslomässigt stöd samt att bekräfta 
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patienten. Genomgången litteratur visar att ordlösa handlingar uppfattades av patienter och 
anhöriga såsom tecken på omsorg (Clukey et al., 2009). Deltagarna i studien beskrev 
tonfall, ögonkontakt och attityd såsom aspekter på icke-verbala handlingar som tydde på 
graden av engagemang hos sjuksköterskan. De anhöriga verkade, även om detta var svårt 
att sätta ord på, känsliga för denna typ av beteenden hos sjuksköterskan som innefattade 
faktorer såsom bryskhet, att verka stressad eller bristande bekräftelse till anhöriga. Att 
sjuksköterskan däremot tog sig tid att lyssna, samt signaler såsom ögonkontakt, leenden, 
uppmuntran genom fysisk kontakt eller hämtandet av en kopp kaffe ansågs också vara 
tecken på omsorg. Under arbetsförhållanden som stundtals präglas av stress, hög 
belastning och snabbt skiftande omständigheter innebär dessa faktorer utmaningar för 
sjuksköterskan då det är signaler som en människa kanske inte alltid är medveten om att 
hen utsänder. Icke desto mindre tyder resultaten som framkommit i denna litteraturöversikt 
på att dessa ibland helt omedvetna kommunikativa signaler kan få stora konsekvenser för 
patienter eller anhöriga.  
 
Tid och tidsbrist  
Tidigare forskning har visat att tiden sjuksköterskorna spenderar med patienten är 
avgörande för utfallet för patienten och för dennes tillfredsställelse med vården. Det har 
också visat sig vara avgörande för patientsäkerheten (Westbrook et al. 2011). Detta har 
också framkommit i de analyserade studierna. Enligt Messina et al. (2015) ansåg 
patienterna det viktigt att sjuksköterskorna tog sig tid att förklara alla procedurer innan de 
utfördes, vilket även uppmärksammades av Clukey et al. (2009), Cypress (2014), 
McCarthy et al. (2013), Pytel et al. (2009) och Zani et al. (2014). Body et al. (2015) 
beskrev den emotionella stressen hos patienterna och att denna lindrades av uppmuntran 
och information, förklaringar och råd från sjuksköterskan. Detta ingöt hopp och lindrade 
lidande. Litteraturen visar således att sjuksköterskor bör lägga stor vikt vid att ta sig tid att 
informera sina patienter, något som författarna till denna litteraturöversikt dock ofta 
upplever på grund av hög arbetsbelastning inte hinns med. Författarna till denna studie 
anser att det måste ges mer tid till sjuksköterskor att få möjlighet att samtala med sina 
patienter då det ökar patientsäkerheten och tillfredsställelsen med vården. 
 
Kington och Short (2010) har i tidigare forskning beskrivit att information om väntetider 
var det som patienterna ansåg vara viktigast att få information om. Detta bekräftades även i 
de analyserade studierna. Göransson och von Rosen (2010) konstaterade dessvärre att 
endast en knapp tredjedel av patienterna fick information om uppskattad väntetid, och ännu 
färre om att väntetiden är beroende av triageprioriteten. En knapp fjärdedel av patienterna i 
studien frågade inte spontant efter information under triageringen. Möller et al. (2010) 
uppgav att patienter hade lättare att acceptera förändringar om de initialt hade fått adekvat 
information. Att få kontinuerlig information från vårdpersonalen om förlängd väntetid till 
undersökning hade en signifikant påverkan på patientens totala upplevelse av besöket, 
hävdade Messina et al. (2015). Detta visar enligt författarna till denna litteraturöversikt 
också på den stora vinsten för patienten med att sjuksköterskan verkligen tar sig tid för 
varje patient. Författarna till översikten identifierar vidare frågan om hur länge patienten 
kommer att få vänta såsom en av de i särklass vanligaste frågorna på akutmottagningen, en 
fråga som är omöjlig att svara på. Zani et al. (2014) menade dessvärre att det svåra med att 
besvara denna fråga medför missnöje, oro och stress hos patienterna. Det ligger därför, 
enligt författarna till denna litteraturöversikt, en utmaning för akutsjuksköterskan i att visa 
förståelse för patienters missnöje och att försöka ta hänsyn till deras stress. Genom att 
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försöka förklara och att återkoppla till patienten regelbundet kan stress och oro försöka 
minskas för denne. 
 
Anhörignärvaro 
Kommunikationen mellan vårdpersonalen och de anhöriga ansågs enligt Zani et al. (2014) 
ha avgörande betydelse för patientens tillfrisknande. Närvaron av anhöriga kunde enligt 
studien hjälpa både personalen och patienten, i synnerhet i fråga om de svagare 
patienterna. De anhöriga kan bistå vårdpersonalen med kunskap om patientens bakgrund 
och varna vid förändringar i tillstånd under den tid som sjuksköterskan inte är på plats i 
rummet. Följeslagaren ger också psykologiskt och emotionellt stöd till patienten, något 
som är svårare för vårdpersonalen att bistå med. Författarna till denna litteraturöversikt vill 
betona fördelarna för akutsjuksköterskan av att anamma kunskapen och erfarenheterna hos 
de anhöriga som medföljer till akutmottagningen och menar att de anhöriga bör ses som en 
ovärderlig resurs i den särskilt utmanande profession inom hälso- och sjukvården som 
specialistsjuksköterska inom akutsjukvård faktiskt är. Detta förstärks av 
kompetensbeskrivningen för denna yrkeskategori som enligt SENA (2017) bland annat av 
att arbetet kännetecknas av begränsad tillgång på bakgrundsinformation om patienten.    
 
Resultatet i denna litteraturöversikt visar tydligt att faktorerna Stress och arbetsbelastning, 
Attityder, förhållningssätt och människosyn, Språklig förståelse, Icke-verbal 
kommunikation, Tid och tidsbrist samt Anhörignärvaro har påverkan på kommunikationen 
mellan sjuksköterska och patient samt informationsutbytet dem emellan, men dessutom 
också för patientsäkerheten på akutmottagningen.  
 
 
Slutsats  
 
Litteraturöversikten belyser vikten av för patienten tillfredsställande och adekvat 
information i fråga om framförallt väntetider, triageprocessen samt rutiner och procedurer. 
En väl fungerande kommunikation och ett empatiskt förhållningssätt leder till ett minskat 
lidande och minskar risken för vårdskada hos patienten. I slutändan påverkar det patientens 
totala upplevelse av besöket på akutmottagningen. Enkla åtgärder som att sjuksköterskan 
presenterar sig och inte använder fackspråk samt låter patienten tala utan att bli avbruten 
och bemötas med respekt, omtanke och intresse är avgörande för patienten. Den icke-
verbala kommunikationen i form av ögonkontakt, leende och uppmuntran genom fysisk 
kontakt ökar patientens välbefinnande. 
 
 
Klinisk tillämpbarhet  
 
Författarna till denna litteraturöversikt önskar belysa att patienten inom akutsjukvården har 
särskilda behov för att hantera sin tillvaro under det akuta sjukvårdsbesöket, varav ett av de 
största är tillgången till kontinuerlig information. För akutsjuksköterskan är det därför 
viktigt att bemöta patientens behov och ge adekvat information som är anpassad till 
patienten utifrån dennes personliga förutsättningar. Av avgörande betydelse är vikten av att 
etablera en vårdrelation och se patienten som den hela människan den är och att bemöta 
varje patient med ett empatiskt förhållningssätt. Tidsbrist, patienttryck, personalbrist och 
hög arbetsbelastning leder till att personal inte möter patientens behov. För att förbättra 
arbetssituationen hos arbetande personal på akutmottagningen behövs det förtydligas 



          !

 26 

varför patienterna är i behov av bättre kommunikation. En välinformerad patient som 
bemöts korrekt avbryter inte den arbetstyngda sjuksköterskan i onödan vilket kan få 
positiva konsekvenser för patientsäkerheten i form av minskad risk för avvikelser och 
vårdskador. Samtidigt får patienten en bättre upplevelse av besöket på akutmottagningen 
och upplever mer kvalitet i omvårdnaden. Sjuksköterskan påverkar patienten negativt då 
hen ger inadekvat information. Sjuksköterskan kan uppleva det svårt att ge precis 
information angående väntetider, då upplevs det bättre av patienter att få informationen att 
sjuksköterskan faktiskt inte kan ge ett preciserat svar. Vidare så kan adekvat information 
angående vårdnivå ses i en patientsäkerhetssynpunkt så att patienten är på rätt plats och 
inte avviker relaterat till väntetid. Patienter kan uppleva att de upprepar sin 
sjukdomshistoria flera gånger och tillslut undviker att berätta allt, vilket medför risk för att 
värdefull information utelämnas. Att sjukvårdsteamet tillsammans träffar patienten kan 
vara av värde för anamnestagningen och därmed patientsäkerheten. 
 
Framtida forskning behövs angående invandrade medmänniskors behov av kommunikation 
inom vården. Med 100 000 nya invånare senaste året i samband med flyktingströmmarna 
från bland annat Syrien behövs forskning på hur akutsjuksköterskan på bästa sätt möter 
dem utifrån de faktorer som framkommit i denna studie.  
 
Slutligen har denna litteraturöversikt belyst kommunikationen på akutmottagningen ur ett 
patientperspektiv. Som förslag till vidare forskning vore det av intresse att granska 
fenomenet kommunikation på akutmottagning ur ett sjuksköterskeperspektiv.  
 

 
!  



          !

 27 

REFERENSER 
 
 
Berg, A., Dencker, K., & Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling 
av personer med depressionssjukdomar. Stockholm: SBU, SFF. 
 
Body, R., Kaide, E., Kendal, S., & Foex, B. (2015). Not all suffering is pain: sources of 
patients´ suffering in the emergency department call for improvements in communication 
from practitioners. Emergency Medicine, 32, 15-20. doi: 10.1136/emermed-2013-202860 
 
Bongale, S., & Young, I. (2013). Why people complain after attending emergency 
departments. Emergency Nurse, 21(6), 26-30. doi:10.7748/en2013.10.21.6.26.e1200 
 
Clukey, L., Hayes, J., Merrill, A., & Curtis, D. (2009). 'Helping them understand': nurses' 
caring behaviors as perceived by family members of trauma patients. Journal Of Trauma 
Nursing, 16(2), 73-81. doi:10.1097/JTN.0b013e3181ac91ce 
 
Cypress, B. (2014). The Emergency Department; Experience of Patients, Families, and 
their Nurses. Advanced Emergency Nursing Journal, 36(2), 164-176.  
doi: 10.1097/TME.0000000000000017 
 
Dahl, Ö. (2007). Lingvistbloggen: Vad betyder peer reviewed? Hämtad 18 januari, 2017, 
från allmänna språkrådet, Stockholms universitet: 
http://lingvistbloggen.ling.su.se/?p=244 
 
Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H., & Öhlén, J. (2013). 
Omvårdnad på avancerad nivå. Lund: Studentlitteratur. 
 
Elmqvist, C., & Frank, C. (2015). Patients' strategies to deal with their situation at an 
emergency department. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 29(1), 145-151. 
doi:10.1111/scs.12143 
 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier.  
Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Fossum, B. (2013). Kommunikation: Samtal och bemötande i vården. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Ginde, A., Clark, S., & Camargo C.A. Jr. (2009). Language barriers among patients in 
Boston emergency departments: use of medical interpreters after passage of interpreter 
legislation. Journal Of Immigrant & Minority Health, 11(6), 527-530. doi:10.1007/s10903-
008-9188-5 
 
Griffiths, D., Morphet, J., Innes, K., Crawford, K., & Williams, A. (2014). Communication 
between residential aged care facilities and the emergency department: A review of the 
literature. International Journal of Nursing Studies, 51(11), 1517-1523. 
doi:10.1016/j.ijnurstu.2014.06.002 
 



          !

 28 

Göransson, K., & von Rosen, A. (2010). Patient experience of the triage encounter in a 
Swedish emergency department. International Emergency Nursing, 18, 36-40.  
doi: 10.1016/j.ienj.2009.10.001 
 
Jangland E., Kitson A., & Muntlin Athlin, Å. (2016). Patients with acute abdominal pain 
describe their experiences of fundamental care across the acute care episode: a multi-stage 
qualitative case study. Journal of Advanced Nursing, 72(4), 791–801.  
doi: 10.1111/jan.12880 
 
Karolinska Universitetssjukhuset (2016). Alla mottagningar och avdelningar. Hämtad 15 
december, 2016, från: 
http://www.karolinska.se/for-patienter/alla-mottagningar-och-avdelningar-a-o/ 
 
Kington, M., & Short, A. E. (2010). What do consumers want to know in the emergency 
department?. International Journal of Nursing Practice, 16, 406–411. doi:10.1111/j.1440-
172X.2010.01858.x 
 
Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter 
inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Landstinget Dalarna (2016). Akutsjukvård Mora. Hämtad 20 december 2016 från: 
http://www.ltdalarna.se/Halso--och-sjukvard/Specialiserad-vard/Akutsjukvard/Mora/ 
 
Liu, S., Milne, L., Yun, B., & Walsh, K. (2015). The boarding experience from the patient 
perspective: the wait. Emergency Medicine Journal, 32, 854-859. doi: 10.1136/emermed-
2014-204107 
 
Lövtrup, M. (2013). Patienterna blir aldrig mer än betraktare om vi inte ändrar vårt språk. 
Läkartidningen. Hämtad 4 april 2017 från: 
http://www.läkartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2013/12/Patienterna-blir-aldrig-mer-an-
betraktare-om-vi-inte-andrar-vart-sprak/ 
 
Manojlovich, M., Squires, J. E., Davies, B., & Graham, I. D. (2015). Hiding in plain sight: 
communication theory in implementation science. Implementation science,10(58). 
doi:10.1186/s13012-015-0244-y 
 
Marleah, D., Oetzel, J., & Sklar, D. (2014). Communication in Acute Ambulatory Care. 
Academic Medicine, 89(12), 1617-1622. doi: 10.1097/ACM.0000000000000396 
 
McCarthy, D., Ellison, E., Venkatesh, A., Engel, K., Cameron, K., Makoul, G., & Adams, 
J. (2013). Emergency department team communication with the patient: The patient´s 
perspective. The Journal of Emergency Medicine, 45(2), 262-270.  
doi: 10.1016/j.jemermed.2012.07.052 
 
Messina, G., Venecia, F., Mecheroni, S., Dionisi, S., Baragatti, L., & Nante, N. (2015). 
Factors Affecting Patient Satisfaction With Emergency Department Care: An Italian Rural 
Hospital. Global Journal of Health Science, 7(4), 30-39. doi: 10.5539/gjhs.v7n4p30 
 



          !

 29 

Muntlin, Å., Gunningsberg, L., & Carlsson, M. (2006). Patients´ perceptions of quality of 
care at an emergency department and identification of areas for quality improvement.  
Journal of clinical nursing, 15, 1045-1056. doi: 10.1111/j.1365-2702.2006.01368.x 
 
Möller, M., Fridlund, B., & Göransson, K. (2010). Patients´ conceptions of the triage 
encounter at the Emergency Department. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24, 
746-754. doi: 10.1111/j.1471-6712.2010.00772.x 
 
Newell, S., & Jordan, Z. (2015). The patient experience of patient-centered communication 
with nurses in the hospital setting: a qualitative systematic review protocol. JBI Database 
of systematic Reviews & Implementation Reports, 13(1), 76-87.  
doi: 10.11124/jbisrir-2015-1072 
 
Njeru, J.W., St. Sauver, J.L., Jacobson, D.J., Ebbert, J.O., Takahashi, P.Y., Fan, C., & 
Wieland, M.L. (2015). Emergency department and inpatient health care utilization among 
patients who require interpreter services. BMC Health Services Research, 15(1), 1-9. 
doi:10.1186/s12913-015-0874-4 
 
Olofsson, P., Carlström, E., & Bäck-Pettersson, S. (2012). During and beyond the triage 
encounter: Chronically ill elderly patients´experiences throughout their emergency 
department attendances. International Emergency Nursing, 20, 207-213. doi: 
10.1016/j.ienj.2012.03.006 
 
Pérez-Cárceles, M., Gironda, J., Osuna, E., Falcon, M., & Luna, A. (2010). Is the right to 
information fulfilled in an emergency department? Patients´ perceptions of the care 
provided. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 16, 456-463.  
doi: 10.1111/j.1365-2753.2009.01142.x 
 
Polit, D. F., & Beck C. T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence 
for nursing practice (9th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 
 
Pytel, C., Fielden, N., Meyer, K., & Albert, N. (2009). Nurse-patient/visitor 
communication in the Emergency department. Journal of Emergency Nursing, 35(5), 406-
411. doi: 10.1016/j.jen.2008.09.002 
 
Quality and Safety Education for Nurses (2017). QSEN competencies. Hämtad 23 maj 
2017 från: http://qsen.org/competencies/pre-licensure-ksas/ 
 
Riksföreningen för akutsjuksköterskor - Swedish Emergency Nurses Association [SENA] 
och Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning: Legitimerad 
sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning inom akutsjukvård. 
Stockholm: Åtta 45 AB 
 
SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 29 mars 2017 från: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--
och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763  
 



          !

 1 

Bilaga 1 
 
Tabell 1: Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 
kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
 
KOD OCH KLASSIFICERING                                                   VETENSKAPLIG KVALITET 
 I = Hög kvalitet II = 

Medel 
III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 
studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan en 
kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 
tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 

* 

Randomiserad studie med  få 
patienter/deltagare och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig 
statistisk styrka. Bristfälligt antal 
patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet 
eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 
controlled trial ( CCT) är prospektiv och 
innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 
en eller flera experimentgrupper. Är inte 
randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material 
och metoder inklusive behandlingsteknik. 
Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort för 
att besvara frågeställningen. Adekvata 
statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 
metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 
men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter/deltagre och adekvata statistiska 
metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 
metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 
historiskt material som relateras till något som 
redan har inträffat, exempelvis 
journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för 
att besvara frågeställningen. Väl planerad och 
välgenomförd studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och 
metoder.  

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 
metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 
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Kvalitativ studie (K) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att studera 
fenomen eller tolka mening, upplevelser och 
erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 
Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 
och begreppsmässiga strukturer (teorier och 
modeller). 
 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 
Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 
datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 
och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 
och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 
Patient/deltagargruppen för otillräckligt 
beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 
beskriven. Bristfällig 
resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Bilaga 2 

Tabell 2: Artikelmatris över artiklar inkluderade i litteraturöversikten.  

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/
Typ 

Body, R., Kaide, 
E., Kendal, S., & 
Foex, B. 
2015 
United Kingdom 

Not all suffering 
is pain: sources of 
patients´ suffering 
in the emergency 
department call 
for improvements 
in communication 
from practitioners.  

Syftet var att 
undersöka graden 
och naturen av 
lidande ur ett 
patientperspektiv 
hos patienter på 
akutmottagningen 
samt hur patienter 
önskar att deras 
lidande tas upp på 
akutmottagningen. 

Detta var en prospektiv 
kohort-studie utförd på 
en stor akutmottagning. 
Frågeformulär 
besvarades tillsammans 
med forskaren direkt 
vid första kontakt eller 
direkt efter triage. En 
andra enkät fylldes 
därefter i efter att 
patienten träffat läkaren 
och behandlingen börjat 
men innan patienten 
blev utskriven. Enkäten 
analyserades 
deskriptivt. 

125 Oro och ångest var den 
vanligaste emotionella 
stressen hos patienten på 
akutmottagningen; oro/ 
rädsla över att ha en 
allvarlig sjukdom, inte bli 
trodd av läkaren eller 
förväntningar på kliniska 
beslut som kan få negativa 
svar. Två faktorer hittades 
som kunde lindra patienters 
lidande, uppmuntran och 
information, i synnerhet 
diagnoser, förklaringar och 
råd samt symtom-
behandling av både fysisk 
och psykisk karaktär. I den 
avslutande intervjun 
svarade tio patienter att 
trevlig personal minskat 
deras lidande. Medlidande 
och kommunikation ansågs 
viktigast för att minska 
lidande på 

I 
P 
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akutmottagningen. 
Clukey, L., Hayes, 
J., Merrill, A. & 
Curtis, D. 
2009 
USA 

“Helping them 
understand”: 
Nurses’ caring 
behaviors as 
perceived by 
family members 
of trauma patients. 

Syftet var att 
undersöka 
anhörigas 
uppfattningar av 
hur sjuksköterskor 
agerade i 
omvårdnaden av 
traumapatienter.  

Denna kvalitativa studie 
genomfördes som 
intervjuer med tio 
anhöriga till 
traumapatienter, där 
skadenivån hos 
patienterna poängsatts i 
storleksordningen 0-15 
där 0-15 innebär 
lindriga skador och 25 
svåra trauman. 
Anhöriga till patienter 
med patienter med 15 
poäng eller högre 
inkluderades i studien 
och intervjuerna 
genomfördes inom sex 
veckor efter patientens 
utskrivning.  

10 Sjuksköterskornas 
förklaringar och förmedling 
av vad som skedde tolkades 
såsom tecken på kompetens 
och omtänksamhet. När 
sköterskor inte tog sig tid 
att sätta sig in i patientens 
situation, de anhörigas 
behov eller verkade 
besvärade uppfattades detta 
som sämre omvårdnad och 
att sköterskan inte 
engagerade sig. Icke-
verbala faktorer 
uppfattades som positiva 
eller negativa. Ordlösa 
handlingar uppfattades 
också av patienter och 
anhöriga såsom tecken på 
omsorg. De anhöriga var 
känsliga för denna typ av 
signaler. Att sjuksköterskor 
uppfattades som 
kompetenta och pålitliga 
ansåg författarna till 
studien stå i relation till 
utvecklingen av en 
vårdrelation.  

I 
K 

Cypress, B. The Emergency Syftet med denna Detta var en kvalitativ 10 Kvalitén på mötet mellan I 
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2014 
USA 

Department; 
Experience of 
Patients, Families, 
and their Nurses. 

studie var att 
utforska, förstå och 
beskriva de 
upplevda 
erfarenheter som 
sjuksköterskor, 
patienter och 
anhöriga vid kritisk 
sjukdom på en 
akutmottagning. 

studie, som använde sig 
av hermeneutisk 
fenomenologisk analys 
baserad på Van Manen 
analys av både 
beskrivande och 
tolkande av data. 
Patienter som triagerats 
under kritiskt sjuka och 
deras anhöriga och 
sjuksköterskor med 
kandidatexamen samt 
minst 2 års erfarenhet 
av akutsjukvård deltog i 
denna intervjustudie. 
Intervjuerna skedde i 
enrum, efter 
överförflyttning till 
annan avdelning eller 
intensivvårdsavdelning. 
Intervjuerna spelades 
in. Frågorna var 
ostrukturerade och 
öppna och deltagarna 
hade möjlighet att i 
slutet komplettera och 
ändra sina svar.  
 

patienter 
(0) 
8 Ssk (0) 
5 anhöriga 
(0) 
 

patienter, anhöriga och 
sjuksköterskorna påverkar 
upplevelsen av deras 
sjukhusbesök. Information 
ansågs i överväldigande 
majoritet bland patienter 
och anhöriga vara en av de 
viktigaste komponenterna 
för att hjälpa sjuk-
sköterskorna att förmedla 
en bättre vård. Vikten av att 
sjuksköterskan hälsar och 
presentera sig 
poängterades, liksom att 
sjuksköterskorna hälsade 
tillbaka och att de tog sig 
tid, inte verkade stressade 
utan lyssnade, var villiga 
att prata, de frågade och 
svarade på frågor. Om 
sjuksköterskorna var 
tydliga och förklarade allt 
kunde patienten vara 
förberedd inför samtal med 
läkaren. Att värna om 
sekretess var viktigt för 
patienter. Patienter angav 
också att sjukvårdspersonal 
inte bör komma med 
dumma anmärkningar, 

K 
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skvallra eller klaga eller 
inför patienter prata om 
sådant de kan tala om på 
sina raster.  

Elmqvist, C. & 
Frank, C. 
2014 
Sverige 

Patients’ 
strategies to deal 
with their 
situation at an 
emergency 
department.  

Syftet var att 
beskriva 
patienternas 
strategier för att 
hantera sin situation 
på 
akutmottagningen.  

Kvalitativ. Studien var 
en sekundäranalys av 
13 kvalitativa intervjuer 
som tidigare utförts 
separat av de två 
författarna.  

13 Patienterna på 
akutmottagning lider 
dubbelt; dels lider de av sin 
fysiska skada eller 
sjukdom, men också genom 
att de befinner sig i en 
situation som de själva inte 
kan kontrollera till fullo. 
Det är en situation där 
patienten befinner sig i 
beroendeställning och brist 
på kontroll. De antar därför 
passiva eller aktiva 
strategier för att hantera sin 
situation. I de fall där 
patienten känt rädsla, ilska, 
irritation och frustration till 
följd av upplevelsen av att 
inte ha blivit sedd eller 
behandlad med respekt 
eller av informationsbrist så 
behöll patienterna dessa 
känslor för sig själv. Det 
beror på att patienten är i 
en beroendeställning, att de 
inte vill förnärma personal 

II 
K 



          !

 5 

eller uppfattas som 
besvärlig. Istället antar de 
en positiv attityd för att de 
tror att om de är tillmötes-
gående är chansen större att 
någon är vänlig och artig 
mot dem.  

Göransson, K., & 
von Rosen, A. 
2010 
Sverige 

Patient experience 
of the triage 
encounter in a 
Swedish 
emergency 
department. 

Syftet med studien 
var att beskriva 
patienters 
upplevelse av mötet 
i triagen. 

Detta var en deskriptiv 
observations- och 
tvärsnittsstudie. På en 
akutmottagning med 
traumaenhet. 
En sjuksköterska som 
vanligtvis jobbar på 
akutmottagningen var 
observatör under 
patientens triage. Hen 
gav ut enkäten till 
patienten. Enkäten hade 
använts tidigare av 
författarna inför en 
liknande studie om 
patienters nöjdhet med 
sjukhusbesök. 
Enkäterna besvarades 
anonymt. 

165(19) Av de tillfrågade 
patienterna fick 31 procent 
information om uppskattad 
väntetid till läkaren och 22 
procent fick information 
om att väntetiden berodde 
på vilken triageprioritet de 
fått. Av de 76 procent av 
patienterna som bad om 
information från 
triagesjuksköterskan ansåg 
57 procent att den 
information de fått var 
adekvat. Av de 94 patienter 
som därefter ville ha 
ytterligare information 
upplevde 90 procent den 
informationen som tydlig. 
En patient avstod från att 
fråga för att inte störa 
sjuksköterskan.  
Majoriteten, 96 procent, 
upplevde att triage-

II 
R 



          !

 6 

sjuksköterskan lyssnade 
och att deras symptom togs 
på allvar. Av de tillfrågade 
patienterna upplevde 96 
procent att de behandlades 
med respekt och 91 procent 
angav att mottagandet från 
sjuksköterskan var gott.  

Jangland, E., 
Kitson, A. & 
Muntlin Athlin, Å. 
2016 
Sverige 

Patients with 
acute abdominal 
pain describe their 
experiences of 
fundamental care 
across the acute 
care episode: a 
multi-stage 
qualitative case 
study.  

Syftet var att 
undersöka hur 
patienter med akut 
buksmärta 
beskriver sina 
erfarenheter av 
omvårdnaden 
genom 
vårdprocessen.  

Ett strategiskt urval av 
fem patienter valdes ut 
till denna kvalitativa 
intervjustudie. Totalt 14 
intervjuer genomfördes 
med de fem deltagarna 
som skrevs över från 
akutmottagning till 
kirurgisk vårdavdelning 
på ett 
universitetssjukhus.  

5 Alla deltagare hade tydliga 
åsikter om vad 
omvårdnaden under 
sjukhusvistelsen betytt för 
dem. Mest framträdande 
var innebörden av den 
etablerade vårdrelationen 
mellan patienten 
sjuksköterskan. Attityden 
hos sjuksköterskorna 
belystes och tydliga 
skillnader mellan positiva 
och negativa erfarenheter 
framträdde. Stress och 
arbetsbörda hos 
sjuksköterskor, brist på 
information om sitt eget 
tillstånd och om väntetider 
på akutmottagningen 
betonades som negativt 
medan de fall där sjuk-
sköterskan haft möjlighet 
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att småprata en stund 
gjorde att patienten kände 
sig synliggjord och trygg 
och fick ett större 
välbefinnande.  
Brister i kommunikationen 
mellan personal/personal 
och personal/patient ledde 
till negativa upplevelser för 
patienterna.  

Liu, S., Milne, L., 
Yun, B., & Walsh, 
K. 
2015 
USA 

The boarding 
experience from 
the patient 
perspective: the 
wait. 

Syftet var att 
undersöka 
patienternas 
upplevelse av att 
vänta på 
akutmottagningen, 
efter beslut om 
inläggning, efter en 
ledig vårdplats på 
avdelning. 

En kvalitativ studie 
utfördes med 
semikonstruerade 
intervjuer. Ett 
storstadssjukhus med 
90 000 besök årligen. 
“boarding”patienter var 
de patienter som efter 
beslut om inläggning 
stannade kvar på akuten 
innan vårdplats ordnats. 
6h för medicinpatienter 
och 2h för 
kirurgpatienter. 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. 
Därefter kondenserades 
materialet till koder och 
kategorier och 
efterföljande teman. 

18 De flesta upplevde väntan 
efter vårdplats som 
frustrerande och otrevlig. 
De var frustrerade över den 
långa väntan, att inte ha det 
bekvämt, bristen på mat 
eller bara över vården i 
allmänhet. Några berättar 
att den initiala väntetiden i 
väntrummet var bättre för 
nu kände de sig bort-
glömda. De flesta patienter 
verkade vara införstådda 
med orsaken till varför de 
väntade, nämligen bristen 
på vårdplatser på sjukhuset, 
samtidigt som vissa inte 
förstod varför sjukhuset 
saknade tillräckligt med 
vårdplatser. Det skapade 
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frustration. Många ansåg 
att det fanns en brist på 
kommunikation under tiden 
de väntade. 
Kommunikation mellan 
läkare och patienter var 
dålig men även 
kommunikationen mellan 
vårdpersonalen brast. Detta 
ledde till att patienterna 
inte visste vem som tog 
hand om dem. 

McCarthy, D., 
Ellison, E., 
Venkatesh, A., 
Engel, K., 
Cameron, K., 
Makoul, G., & 
Adams, J. 
2013 
USA 

Emergency 
department team 
communication 
with the patient: 
The patient´s 
perspective. 

Syftet med denna 
studie vara att 
undersöka 
patientens 
upplevelse av 
kommunikationen 
med 
sjukvårdsteamet. 
 

Detta är en 
tvärsnittsstudie med en 
strukturerad intervju på 
ett stort sjukhus. 
Intervjun skedde efter 
utskrivning eller att 
patienten hade blivit 
tilldelad en vårdplats. 
De använde sig av en 
modifierad variant av 
CAT som är en 
validerad 
utvärderingsmetod 
communication 
assessment tool, för att 
få fram patientens 
upplevelse av 
kommunikation med 

265(120) Det som patienterna 
skattade högst var att få tala 
utan att bli avbrutna, att 
vårdpersonalen använde ett 
språk som patienterna 
förstod samt att de bemötte 
patienten med respekt och 
visade omtanke och 
intresse för patienten.   
Det som patienterna var 
minst nöjda med var 
avsaknad av möjlighet att 
kunna ställa frågor, att 
vårdpersonalen inte hälsade 
på patienten på ett sådant 
sätt att de kände sig trygga, 
att patienten inte  
involverades i 
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teamet. Intervjun 
innehöll 14 frågor som 
gick att besvara med en 
5-gradig skala.  

beslutsförfarandet i den 
grad hen önskade samt att 
vårdpersonalen inte visade 
intresse för patientens 
kunskap om sin egen hälsa. 

Messina, G., 
Venecia, F., 
Mecheroni, S., 
Dionisi, S., 
Baragatti, L., & 
Nante, N. 
2015 
Italien 

Factors Affecting 
Patient 
Satisfaction With 
Emergency 
Department Care: 
An Italian Rural 
Hospital. 

Syftet med studien 
vara att identifiera 
de 
omvårdnadsområde
n inom 
akutsjukvård som 
patienter var minst 
och mest nöjda 
med. Detta genom 
att använda sig av 
ett formulär,the 
consumer 
Emergency Care 
Satisfaction 
Scale(CECSS), som 
mäter patienters 
nöjdhet med vården 
de fått. 

Denna deskriptiva 
tvärsnittsstudie använde 
sig av en validerad 
enkät. En pilotstudie 
utfördes. Därefter 
deltog patienter som 
hade triagerats lägre. 
Röda och gula patienter 
uteslöts. Patienterna 
svarade på enkäten och 
lämnade den sedan 
anonymt i en 
insamlingsbox. Därefter 
analyserades enkäterna 
genom en deskriptiv 
analys.  
Ett litet sjukhus deltog. 

259 De tillfrågade patienterna 
ansåg i hög utsträckning att 
sjuksköterskan förklarade 
allt i termer så att de 
förstod, att hen var 
förstående när de berättade 
om sina problem, att sjuk-
sköterskan var så varsam 
hen kunde under smärt-
samma ingrepp och att de 
gavs möjlighet att ställa 
frågor samt att dessa fick 
svar. Sjuksköterskan 
förklarade enligt 85 procent 
av informanterna 
procedurer innan de 
gjordes. Enligt mer än 80 
procent av informanterna 
gav sjuksköterskan ett 
intryck av att ha god kun-
skap om patientens 
sjukdom och behandling. 
Enligt studien uppgav dock 
fyra procent att sjuk-
sköterskan behandlade dem 
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mer som en siffra på ett 
könummer än en människa. 
Nästan hälften, 44 procent, 
av patienterna rapporterade 
att de inte fick tillräcklig 
information om vad de 
kunde förvänta sig efter 
utskrivning. Majoriteten, 
98 procent, uppgav att de 
var allt som allt väldigt 
nöjda med besöket. Att få 
kontinuerlig information 
om förlängd väntetid till 
undersökning hade en 
signifikant påverkan på 
patientens totalupplevelse. 

Möller, M., 
Fridlund, B., & 
Göransson, K. 
2010 
Sverige 

Patients´ 
conceptions of the 
triage encounter at 
the Emergency 
Department.  

Syftet med studien 
var att beskriva 
patientens 
upplevelse av mötet 
i triagen på 
akutmottagningen.  

Denna studie hade  en 
deskriptiv kvalitativ 
design. Med en 
fenomenologisk ansats. 
Deltagarna valdes ut 
efter kriterier vid 
ankomst till sjukhus. 
Därefter intervjuades de 
i väntan på läkaren, 
röntgen eller provsvar. 
Orangea eller gula 
patienter fick träffa 
läkaren innan intervjun 
och ingen deltagare 

20 Vissa patienter upplevde att 
de inte var välkomna på 
akutmottagningen och att 
de borde sökt vård på 
vårdcentralen istället. Det 
beskrevs som värdefullt att 
sjuksköterskan hade en 
positiv framtoning. 
Patienterna var imponerade 
överlag över personalens 
hänsyn. Genom att vara 
omtänksamma, försiktiga, 
lugna och trösta beskrevs 
personalen som fantastisk. 

I 
K 



          !

 11 

hade för mycket smärta 
under intervjun. En 
semistrukturerad 
intervjuguide användes. 
En pilotintervju på 5 
patienter användes ej i 
resultatet.  Datan 
transkriberades därefter 
och analyserades 
därefter enligt 
fenomenologisk metod.   

Kompetensen i det första 
mötet var viktigt för resten 
av besöket. Det fanns dock 
bland vissa en upplevelse 
av att personalen la fokus 
på medicinska problem 
istället för själsliga. Alla 
patienter förstod inte 
triagesystemet och alla 
accepterade det inte utan 
tyckte att det var en onödig 
och orättvis process och 
tyckte att det borde finnas 
en bättre. Patienter som 
hade pratat med någon 
form av hälso- och 
sjukvård antog att deras 
ankomst till akut-
mottagningen annonserats. 
Vissa ansåg triagen som 
onödig då de kommit in via 
vårdcentralen och redan 
gjort en liknande process 
där. Patienterna klagade på 
otillräcklig information; om 
triagen och därefter 
bristfällig information om 
väntetiden på akut-
mottagningen. De patienter 
som mottagit tillräckligt 
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mycket information hade 
lättare att acceptera 
väntetiderna. 
Dessa patienter hade också 
lättare för både positiva och 
negativa förändringar. 

Olofsson, P., 
Carlström, E., & 
Bäck-Pettersson, 
S. 
2012 
Sverige 
 

During and 
beyond the triage 
encounter: 
Chronically ill 
elderly 
patients´experienc
es throughout 
their emergency 
department 
attendances. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
och beskriva hur en 
grupp äldre, 
kroniskt sjuka, 
upplevde deras 
möte med triagen 
och efterföljande 
akutmottagningsbes
ök.  

Detta var en induktiv 
kvalitativ studie. 
Metoden var en 
deskriptiv 
fenomenologisk. 
Intervjudeltagarna var 
över 70 år och hade 
besökt 
akutmottagningen minst 
tre gånger senaste året. 
Prioriterade som gula 
eller gröna i 
triageringen. Själva 
intervjun utfördes på 
kliniken, i enrum. För 
att få öppen dialog med 
spontana och intuitiva 
svar användes öppna 
frågor. Den enda fråga 
som ställdes i alla 
intervjuer var: Snälla 
berätta! Hur är det att 
vara en patient på en 
akutmottagning? Som 

14 Deltagarna upplevde 
besöken på akut-
mottagningen som mot-
sägelsefullt. Initialt upp-
fattades de som snabbt med 
kompetent vård och 
uppriktigt intresse från 
triagesjuksköterskan som 
fick dem att känna sig som 
centrum av uppmärksam-
heten. Att sjuksköterskan 
lyssnade uppmärksamt 
bidrog till en respektfull 
relation dem emellan.  
Patienterna uppskattade att 
sjuksköterskan var 
närvarande och empatisk. 
Under resten av vistelsen 
på akutmottagningen 
gjorde dock väntetiden och 
sjuksköterskornas attityder 
att de istället upplevde en 
känsla av uteslutning som 
bidrog till frustration och 
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följdes upp med: Snälla 
berätta mer? eller Kan 
du ge mig ett exempel? 
 
 

besvikelse hos deltagarna.  
Då patienterna upplevde att 
de initialt var allas fokus 
och fick all uppmärksamhet 
skapades falska för-
väntningar att resten av 
tiden på akutmottagningen 
skulle vara likadan. 
Patienterna kände sig 
övergivna och ensamma.  
Vissa upplevde att de var 
en börda där de låg för 
sjuksköterskorna. 
Den negativa upplevelsen 
bidrog till att patienten fick 
en totalt negativ erfarenhet 
och skapade en negativ bild 
av en akutmottagning. 

Pérez-Cárceles, 
M., Gironda, J., 
Osuna, E., Falcon, 
M., & Luna, A. 
2010 
Spanien 
 

Is the right to 
information 
fulfilled in an 
emergency 
department? 
Patients´ 
perceptions of the 
care provided. 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka i vilken 
utsträckning 
rättigheterna till 
information 
efterlevs på en 
akutmottagning. 

Detta är en kvalitativ 
tvärsnittstudie på ett 
mindre 
universitetssjukhus. 
Enkäten delades ut till 
patienterna efter 
utskrivning. Ena delen 
var demografisk data 
och andra delen var 
upplevelser från senaste 
besöket. Därefter 
jämfördes resultatet 

300 Hos 280 patienter behövde 
fördjupade utredande tester 
och prover utföras.  
Informationen angående 
tester var signifikant 
relaterade till ålder. Det 
fanns en signifikant relation 
mellan åldern på patienten 
och hur mycket information 
de uppfattat, där patienter 
över 65 år hade uppfattat 
minst av informationen. 
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med den medicinska 
journalen. 

Män uppfattade därtill 
informationen bättre än 
kvinnor; 64 respektive 36 
procent. Information 
angående åtgärder och 
återbesök gavs i 97 peocent 
av fallen men endast 57 
procent fick information 
om följdsjukdomar. Av 
dem som fick läkemedel 
utskrivet fick 90 procent 
reda på hur de skulle ta 
dem men endast 53 procent 
fick information om 
läkemedelsbiverkningar. 
10 procent av patienterna 
kunde inte läsa läkarens 
utskrivningsmeddelande på 
grund av handstilen och tre 
procent uppgav att de inte 
förstod vad det betydde. 
När allvarlighetsgraden av 
den akuta sjukdomen 
ökade, ökade även 
mängden information 
rörande följdsjukdomar och 
prognos.  

Pytel, C., Fielden, 
N., Meyer, K., & 
Albert, N. 

Nurse-
patient/visitor 
communication in 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka vuxna 

Detta var en prospektiv, 
deskriptiv enkätstudie 
med vuxna 

123(53/70) 
patienter/an
höriga 

Viktigast enligt såväl 
sjuksköterskor som 
patienter var att 
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2009 
USA 
 

the Emergency 
department. 

patienter och deras 
anhörigas 
uppfattning om 
viktiga 
kommunikations-
behov. Patienter 
och anhörigas 
uppfattning om 
sjuksköterskornas 
förmåga att 
kommunicera och 
överensstämmelsen 
mellan patienter, 
anhöriga och 
sjuksköterskor om 
vad som behöver 
kommuniceras. 

patienter/anhöriga på en 
akutmottagning 
angående hur de 
upplevde deras senaste 
besök avseende 
kommunikationen, 
behov och hur väl de 
tyckte sjuksköterskorna 
förmedlade 
kommunikation samt 
hur väl 
sjuksköterskorna 
förmedlade 
kommunikation. 
Sjuksköterskorna fick 
svara på en enkät vad 
de trodde var viktigt för 
patienter/anhöriga att 
kommunicera. 
En större 
akutmottagning ingick. 
 
 

73 ssk 
önskat 
antal 
100/56  
Inget 
bortfall 

sjuksköterskan ska 
informera om vilka tester 
och behandlingar som 
gjorts. Vidare angavs att 
hen ska undervisa om den 
huvudsakliga medicinska 
orsaken, svara på frågor, 
lyssna på oro, visa respekt 
och medkänsla, prata på ett 
sätt som möter patientens 
språkbehov och i termer 
som hen kan förstå, ge 
frekventa uppdateringar om 
väntetider, visa att de har 
tid att lyssna, ge tröst, låta 
patienten tala utan att 
avbryta, erbjuda trygghet 
och lugna farhågor, berätta 
om återbesök. Det ansågs 
viktigt att sjuksköterskan 
pratar med en lugn röst och 
har ögonkontakt under 
samtal. Det fanns inte alltid 
en koherens mellan 
sjuksköterskors och 
patienter/anhörigas syn på 
kommunikation; sjuk-
sköterskor trodde att 
ögonkontakt och att tala 
med en lugn röst var 
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viktigare än vad patienterna 
angav.  

Taylor, D., 
Kennedy, M.P., 
Virtue, E. & 
McDonald, G. 
2006 
Australien 

A multifaceted 
intervention 
improves patient 
satisfaction and 
perceptions of 
emergency 
department care.  

Att utvärdera vilken 
effekt en 
mångfasetterad 
intervention, i 
relationen 
vårdpersonal-
patient, har på 
patientnöjdheten på 
akutmottagning. 

Interventionen bestod i 
att vårdpersonal fick 
delta i workshops om 
kommunikation, se en 
patientundervisningsfil
m samt en 
patientansvarig 
sjuksköterska. 
Patientnöjdhet mättes 
vid två tillfällen; före 
och efter 
interventionen. 

Före resp. 
efter 

interventio
nen: 321 
resp. 545 
deltagare  

 

Signifikanta förbättringar 
rapporterades efter 
interventionen i fråga om 
patienternas upplevelse av 
information om väntetider, 
att personalen brydde sig 
om dem som personer och 
om akutsjukvården i stort. 
Efter interventionen hade 
andelen klagomål sjunkit 
med 23 procent. 
Kommunikationsrelaterade 
synpunkter var den näst 
största orsaken till 
klagomål såväl före som 
efter interventionen. Den 
vanligaste åtgärden som 
den patientansvariga 
sköterskan gjorde efter 
interventionen var att 
informera patienterna om 
prover, procedurer och 
väntetiderna.  

I 
P  

Wiman, E., 
Wikblad, K., & 
Idvall, E. 
2007 
Sverige 

Trauma 
patients´encounter
s with the team in 
the emergency 
department- A 

Syftet med studien 
vara att utforska 
traumapatientens 
möte med 
traumateamet. 

Detta var en 
fenomenologisk 
kvalitativ studie med 
induktiv design. Det 
genomfördes 

23 Kommunikation var ett av 
tre teman som studien fann 
i sitt resultat. 
Kommunikationen kunde 
sedan delas in i tre 
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qualitative study. semistrukturerade 
intervjuer som sedan 
transkriberades och 
därefter gjordes en 
innehållsanalys. 
Patienter som utsatts för 
högenergivåld, men 
inga med livshotande 
skador som kom till 
akutmottagningen. 
Intervjuerna skedde 
efter hemkomst från 
sjukhus. Studien 
utfördes på två sjukhus. 
Ett större 
universitetssjukhus och 
ett mindre länssjukhus. 

kategorier; formell, 
avledande och humoristisk 
kommunikation. Studien 
fann att patienterna 
upplevde att sjuk-
sköterskornas 
kommunikation mest rörde 
information kring 
procedurer men inte 
mycket mer. Patienterna 
kände sig inte delaktiga i 
vården utan bara svarade på 
frågor. Däremot upp-levde 
de att de var väl 
omhändertagna av teamet 
på akutrummet. När det 
akuta var över och trauma-
teamet drog sig tillbaka 
upplevde patienterna sig 
övergivna, oviktiga och att 
de hade obesvarade frågor. 
Empati och uppriktig med-
verkan saknades. 
Patienterna upplevde aldrig 
detta i början av vården 
utan först i slutet. Det 
saknades information vid 
utskrivning och oftast var 
det patienterna själva som 
fick påtala praktiska 
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problem som uppstod. 
Detta förstärkte känslan av 
att de övergivits och gjorde 
dem arga och missnöjda.  

Zani, A.V, 
Marcon, S.S., 
Tonete, V.L.P. & 
Parada, C.M.G.L. 
2014 
Brasilien 

Communicative 
process in the 
emergency 
department 
between nursing 
staff and patients: 
social 
representations.  

Syftet var att 
beskriva och 
analysera 
kommunikations- 
processen mellan 
sjuksköterskor och 
patienter/anhöriga 
på akutmottagning.  

Kvalitatitv 
intervjustudie av 20 
sjuksköterskor och 20 
patienter på samma 
akutmottagning på ett 
mindre akutsjukhus.  

40;  
20 

sjuksköters
kor och 20 
patienter.  

Sjukvårdspersonal i studien 
beskrev att tidsbrist, 
patienttryck, personalbrist 
och hög arbetsbelastning 
leder till att vårdpersonal 
inte ger adekvat och 
fortlöpande information 
utan mest svarar på frågor 
och inte alltid är så tydliga. 
Språkliga, socio-
ekonomiska och kulturella 
barriärer identifierades som 
hinder och att trots att vård-
personal försöker använda 
ett enkelt språk ändå inte 
gör sig förstådd hos 
patienten. Ytterligare ett 
identifierat problem var att 
svårigheter för personalen 
att ge exakta svar i fråga 
om förväntad vårdtid vilket 
skapar missnöje, oro och 
stress hos patienterna. 
Tillfrågade patienter å sin 
sida identifierade också 
kommunikationsproblem 
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beroende på problem att 
förstå det fackspråk som 
användes bland vård-
personalen. Okunskap om 
hur lång vårdtiden 
förväntades bli samt 
bristfällig information om 
sjukhusets rutiner sågs 
också som bekymmer.  
Kommunikationen mellan 
vårdpersonalen och de 
anhöriga ansågs ha 
avgörande betydelse för 
patientens tillfrisknande. 
Närvaron av anhöriga 
kunde enligt studien hjälpa 
både personalen och 
patienten, i synnerhet i 
fråga om de svagare 
patienterna. Studien 
identifierade dock även en 
negativ aspekt av anhörigas 
närvaro, nämligen i de 
situationer där de anhöriga 
motsätter sig vissa åtgärder 
eller procedurer eller när en 
anhörig lämnar patienten 
för att istället prata med 
andra patienter eller 
anhöriga och störa arbetet. 
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