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SAMMANFATTNING 

Akutsjukvård är en viktig del av hälso- och sjukvårdssystemet och är ofta den första 

kontakten med sjukvården. Det första bemötandet är betydande för hur den resterande 

kontakten med vården ska komma att upplevas av patienter men påverkar även patientens 

hälsoresultat. Kommunikation och information är viktiga delar i hälso- och sjukvården och 

det har visat sig att patienter ofta uttrycker ett missnöje då brister i kommunikation och 

information förekommer. Syftet med denna studie är att undersöka vad som främjar 

kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskor på en akutmottagning. Metoden var 

en allmän litteraturöversikt med 16 inkluderade artiklar som både är kvalitativa och 

kvantitativa. Analysen av dessa har skett i enlighet med Polit och Becks nio steg. 

Resultatet resulterade i fyra huvudkategorier och dessa är som följer. Tillgång till 

information innebär att patienter vill ha kontinuerlig information. Attityder och 

förhållningssätt bland personalen är betydande för patienter liksom en väl fungerande 

kommunikation. Mötet och relationen med patienten anses viktig eftersom patienterna 

lämnar över sig själva till sjuksköterskorna och vill känna att de har förtroende för och att 

de kan lita på sjuksköterskorna. Vårdmiljö och god kommunikation under väntetiden kan 

minska lidandet hos patienterna. Arbetssituationen leder ofta till att kommunikationen 

brister och patienterna upplever att uppmärksamheten brister i och med stigande 

arbetsbörda hos sjuksköterskorna. Slutsatsen blir att åtgärder såsom tydlig och kontinuerlig 

information lindrar patientens lidande och ökar tillfredsställelsen och patienter anser att 

detta är de främsta orsakerna till det som främjar kommunikationen mellan patienter och 

sjuksköterskor. Kommunikationens betydelse är av avgörande karaktär för patientens 

upplevelse och välbefinnande under vistelsen på akutmottagningen. Andra främjande 

orsaker anses av patienter vara att sjuksköterskan tar sig tid, att de svarar på frågor, ställer 

frågor samt att de lyssnar på det som sägs. En god kommunikativ förmåga främjar 

kommunikationen och patienterna känner sig sedda, bekräftade och uppmärksammade.  

 

Nyckelord: Akutmottagning, akutsjukvård, kommunikation, sjuksköterska, patient, 

information, omvårdnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                 

 

ABSTRACT 

Emergency care is an important part of the healthcare system and is often the first contact 

with the healthcare system. The first treatment is significant for how the remaining contact 

with health care should be experienced by patients but also affects the patient's health 

results. Communication and information are important parts of the healthcare system and it 

has been shown that patients often express a dissatisfaction when there are shortcomings in 

communication and information. The purpose of this study is to investigate what promotes 

communication between patients and nurses at an emergency department. The method was 

a literature review with 16 included articles that are both qualitative and quantitative. The 

analysis of these has been done in accordance with Polit and Beck's nine steps. The result 

resulted in four main categories. Access to information means that patients want 

continuous information. Attitudes and attitudes among the staff are significant for patients 

as well as well-functioning communication. The meeting and the relationship with the 

patient are considered important because the patients leave themselves to the nurses and 

want to feel they have confidence in and that they can trust the nurses. Healthcare 

environment and good communication during the waiting period can reduce the suffering 

of patients. The work situation often leads to communication shortages and the patients 

feel that attention is lacking with increasing workload of the nurses. The conclusion is that 

measures such as clear and continuous information alleviate the patient's suffering and 

increase the satisfaction and patients believe that these are the main reasons for what 

promotes communication between patients and nurses. The importance of communication 

is crucial for the patient's experience and well-being during the stay at the emergency 

departement. Other promotional causes are considered by patients to be that the nurse takes 

the time, that they answer questions, ask questions and that they listen to what is said. A 

good communicative ability promotes communication and the patients feel seen, confirmed 

and noticed. 

 

Keywords: Emergency departement, emergency care, communication, nurse, patient, 

information. 
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BAKGRUND 

Målet med sjukvården är att tillgodose en god hälsa och en god säker vård på lika villkor 

för alla människor. Vården ska vara evidensbaserad och kunskapsstyrd (Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL], SFS, 2017:30). Sjuksköterskans kompetensområde som är 

omvårdnad inkluderar både kunskap inom vetenskap och beprövad erfarenhet. Arbetet ska 

utgå från en humanistisk människosyn och utifrån ett etiskt förhållningssätt 

(Patientsäkerhetslagen [SFS], 2010:659; svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017). 

Akutsjukvård 

Akutsjukvård är en viktig del av hälso- och sjukvårdssystemet och beskrivs ofta vara den 

första kontakten med sjukvården för flertalet människor världen över (World Health 

Organisation [WHO], 2019). Akutsjukvård är den vård som ges till en person som plötsligt 

har drabbats av sjukdom, skada och/eller ohälsa som omedelbart kräver behandling (WHO, 

2019; Swedish Emergency Nurses Association [SENA], 2017). Syftet med akutsjukvård är 

att tillgodose patientens vårdbehov, förbättra vårdmötet och att motsvara samhällets 

förväntningar på en god, säker och tillgänglig vård. Akutsjukvård bedrivs under dygnets 

alla timmar och är inte begränsad till tid eller organisatorisk tillhörighet då samma vård 

bedrivs oberoende av plats och verksamhet (SENA, 2017).  

Akutmottagningen 

Akutmottagningens huvuduppdrag och målet med denna är att omgående ta emot, 

omhänderta, stabilisera och behandla patienter som är i behov av omedelbar medicinsk 

vård. Utmärkande för akutprocessen är en snabb process med korta genomströmningstider. 

Efter den första bedömningen och omhändertagandet ska patienten direkt flyttas vidare till 

annan vårdinstans för fortsatt vård, antingen som inneliggande på vårdavdelning eller åter 

till hemmet. Syftet med akutprocessen har inte varit, och är inte att akut sjuka patienter ska 

vänta i någon längre utsträckning på akutmottagningen, varken före, under eller efter 

omhändertagandet. Akutmottagningar har byggts, bemannats och organiserats utifrån ovan 

nämnda process (Inspektionen för vård och omsorg [IVO], 2018). 

Patienter inkommer till en akutmottagning antingen på egen hand, utan förvarning eller 

med ambulans dygnets alla timmar. Eftersom patienter inkommer akut och oplanerat så 

måste akutmottagningens undersökningar av patienterna täcka ett brett spektrum av 

sjukdomar och skador. En del av dessa patienter behöver omedelbart omhändertagande på 

grund av ett akut livshotande sjukdomstillstånd. Akutvårdspersonalen konfronteras ofta 

med oförutsägbara utmaningar och krissituationer, inklusive allvarliga sjukdomstillstånd, 

plötslig död, trauma, våld och överbeläggningar, ibland samtidigt eller under samma dag 

(Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2016). Patienter som inkommer till akutmottagningen 

delas tidigt i akutprocessen in i olika specialiteter utifrån tänkbar sökorsak eller diagnos 

(Widgren, 2012). Viktiga områden att ta hänsyn till på en akutmottagning är bedömningar 

och inledande samtal med patienter för att den med störst vårdbehov skall få vård först och 

patienter med mindre behov av vård ska kunna vänta (Brabrand, Folkestad, Clausen, 

Knudsen & Hallas, 2010). Vården på en akutmottagning grundar sig i att noga lyssna på 

vad patienten har för symtom och utifrån dessa undersöka och behandla patienten utan att 

ha några färdiga diagnoser att utgå från (Göransson, Eldh & Jansson, 2008).  Det passerar 

väldigt många och olika typer av patienter på en akutmottagning och en del patienter har 

ett livshotande tillstånd och andra icke livshotande tillstånd. Personal som arbetar på en 

akutmottagning måste alltid vara beredda på att kunna vårda ett stort antal patienter 

samtidigt (Göransson et al., 2008). Det är viktigt att under väntetiden observera och följa 
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upp patienten för att kunna omprioritera hälsotillståndet som ständigt kan förändras 

(Brabrand et al., 2010).   

Patientflöde på akutmottagningar 

Socialstyrelsen (2018) skriver i sin rapport att antalet besök konstant ökar vid 

akutmottagningar i Sverige och det gjordes under år 2017 cirka två miljoner besök på 

sjukhusbundna akutmottagningar i Sverige. Att antalet besök på akutmottagningar ökar 

kan bero på en ökad befolkning, ett förändrat sökmönster, försämrad tillgänglighet i 

primärvården, felaktig hänvisning av sjukvårdsrådgivningen och förändringar i den 

kommunala äldrevården (IVO, 2017a). Marco, Weiner, Ream, Lumbrezer och Karanovic 

(2010) skriver att bekvämlighet, lokalisation, slentrianmässigt beteende samt tillgången till 

andra läkare är vanligt förekommande faktorer som påverkar patienter att söka vård på en 

akutmottagning. 

Väntetiderna på akutmottagningarna fortsätter att stiga och att det finns en variation i detta 

på landets olika akutmottagningar. Väntetiden är i genomsnitt cirka en timme med en 

variation från 30 minuter i Norrbotten upp till 70 minuter i Västra Götaland 

(Socialstyrelsen, 2018). Socialstyrelsen skriver i sin rapport att läkarens kompetensnivå 

påverkar detta samt att problemet med färre vårdplatser och ökade antal överbeläggningar 

påverkar resultatet. De patienter som väntar på en vårdplats inom slutenvård får stanna 

kvar på akutmottagningen under tiden vilket resulterar i att akutmottagningen då blir en 

vårdavdelning. Då det råder höga patientinflöden samtidigt som vistelsetiderna ökar på 

grund av att det inte finns vårdplatser leder detta till att akutmottagningens resurser blir 

överbelastade. Patientinflödet är varierande beroende på storleken på akutmottagningen 

men det ökar generellt. Detta problem är komplext och även kopplat till det ökade och 

ojämna dygnsinflödet av patienter, arbetssättet och beläggningssituationen på sjukhusens 

vårdavdelningar. Ett genomsnittligt akutvårdsbesök tar i snitt tre timmar och 18 minuter, 

väntetiderna har sedan år 2013 ökat med ca 20 minuter (Socialstyrelsen, 2017).  

Blom, Erwander, Gustafsson, Landin-Olsson, Jonsson och Ivarsson (2016) skriver att 

problemet med att akutmottagningar blir överfulla är definierat som en situation där 

behovet för akutvård överskrider tillgängliga resurser och dess orsaker är indelade i 

inströmning, genomströmning och utskrivningsfaktorer varav den senaste är den mest 

inflytelserika. Det har visat sig att brist på vårdplatser inte bara ökar vistelsetiden på 

akutmottagningen utan orsakar också att fler patienter skrivs hem från akutmottagningen 

istället för att bli inlagda på sjukhuset.  

Personalens funktion och arbetssätt 

Att arbeta på en akutmottagning beskrivs delvis i litteraturen som en stor arbetstyngd med 

splittrade arbetsuppgifter, högt arbetstempo, tidspress och ibland personalbrist. Kontroll 

över situationen kan lätt tappas och personalen upplever att stressnivån ökar. Det saknas 

ofta tid för eftertanke och reflektion i arbetslaget (Ylikangas, 2017; Yuwanich et al., 2016). 

Arbetet på en akutmottagning associeras med många snabba beslut, hög kognitiv 

belastning, diagnostisk osäkerhet, oförutsägbar arbetsbelastning, potentiellt våldsamma 

situationer och upprepade traumatiska händelser som kan leda till att arbetsuppgifterna inte 

utförs så bra som de ska göras på grund av distraktion vilket kan leda till ökad risk för 

vårdskada på grund av misstag som kan uppstå (Bongale & Young, 2013; Yuwanich et al., 

2016). 
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Teamarbete 

Teamarbete innebär att två eller flera yrkesgrupper lär med, av och om varandra för att 

förbättra kvaliteten och patientsäkerheten i vården. Medarbetarna bör respektera och dra 

nytta av varandras kompetenser. Alla i teamet behöver vara införstådda med varandras 

kunskapsområden, roller och ansvarsområden så att teamet tillsammans kan komma fram 

till vilken eller vilka kompetenser som är lämpligast i den aktuella situationen för 

patientens bästa. Teamet behöver anpassa sitt arbetssätt utifrån varje patients aktuella 

behov och förändring över tid (Andersson & Wijk, 2018). 

Akutsjukvård ges av en sjuksköterska som antingen är grundutbildad eller har en 

specialistutbildning tillsammans med läkare och undersköterskor som tillsammans bildar 

ett team som ger akutsjukvård till den akut sjuke patienten. Teamarbete mellan alla 

professioner inom akutsjukvården och samarbete med andra verksamheter på sjukhuset 

eller i samhället är av stor vikt (Wikström, 2012; SENA, 2017). Att samarbeta i team med 

patienten i fokus ger goda förutsättningar för omvårdnaden och kan förkorta vårdtiden. 

Den som leder teamet bör stödja de andra i teamet och den centrala delen med teamarbete 

är att personalen samverkar med varandra. Teamledaren bör ha en tydlig överblick på 

patienten och dennes vitala parametrar samtidigt som teamet leds och det är av stor vikt att 

alla i teamet vet vad som förväntas av dem. Teamarbete och samverkan med varandra 

främjar patientsäkerheten (Andersson, Jakobsson, Furåker och Nilsson, 2011). 

Akutmottagningar, både stora och små, har sett att behovet av speciellt utbildade läkare 

inom akutsjukvård behövs istället för att ha läkare med olika subspecialiteter. 

Akutläkarspecialiteten innebär att läkare blir utbildade och tränade i akutsjukvård vilket 

underlättar och förbättrar det akuta omhändertagandet (Widgren, 2012).  

Enligt IVO kräver arbetet på en akutmottagning bred kunskap och erfarenhet för att möta 

patienter i alla åldrar och med varierande problematik. Vid ett akut insjuknande är 

patientens första kontakt oftast akutsjukvården och det akuta omhändertagandet kan i stor 

utsträckning avgöra för den fortsatta behandlingen. Arbetet på akutmottagningen handlar i 

många avseenden om svåra ställningstaganden och ofta ställs höga krav på att prioritera 

och avgöra vilken patient som kan återgå till hemmet utan att detta är förenat med någon 

risk för patienten (IVO, 2017a). 

Triagering och prioritering 

Triage är ett begrepp som används inom svensk akutsjukvård som ett turordningssystem 

grundat på den sjuka eller skadades medicinska allvarlighetsgrad. Triage innebär att 

sjukvårdspersonal bedömer och sorterar patienter efter vårdbehov. Triage används för att 

säkerställa att patienter med störst behov av medicinska insatser får vård först (Göransson 

et al., 2008; Christ, Grossman, Winter, Bingisser & Platz, 2010). Det står i HSL (SFS 

2017:30) att den som har det största behovet av vård ska ges företräde till den. Till hjälp 

för att säkerställa vården så finns det olika triagemodeller vilka är standardiserade verktyg 

för att tillgodose vård till de patienter som söker vård (Christ et al., 2010). 

Triage innebär att patienter bedöms utifrån sökorsak, vitalparametrar och sorteras och 

prioriteras därefter utifrån medicinsk allvarlighetsgrad. Efter detta behandlas och 

transporteras patienten från akutmottagningen inom så kort tid som möjligt (Predicare, 

2018; Christ et al., 2010; Andersson et al., 2011). Vitalparametrar avser att fånga tecken på 

svikt i ett eller flera organsystem och ger en bild av andnings- och cirkulationsorganens 

funktioner, vakenhetsgrad och kroppstemperatur. Detta bedöms simultant med att en 

strukturerad anamnes fångas, oftast av en sjuksköterska (Widgren, 2012). Widgren (2012) 
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skriver att ett snabbt och korrekt medicinsk omhändertagande har visat sig vara av stor vikt 

för patientens prognos. Den första sorteringen som är baserad på vitalparametrar och den 

fortsatta akutprocessen under den första timman anses vara den viktigaste faktorn för 

prognosen (Widgren, 2012). På de flesta sjukhus i Sverige används Rapid Emergency 

Triage Treatment [RETTS] som är ett triagesystem med ett beslutsunderlag Emergency 

Symptoms and signs [ESS] som tillsammans med vitalparametrarna och den fångade 

anamnesen ger en rekommenderad prioritet. Det finns fem prioriteringsnivåer, varav blå är 

den lägsta och röd är den mest allvarliga och potentiellt livshotande (Widgren, 2012; 

Predicare, 2018). Eftersom det ibland råder lång väntetid på akutmottagningar så är det av 

stor vikt att arbetet är organiserat och strukturerat så att patienters medicinska tillstånd 

bedöms så fort att patienten inkommer till akutmottagningen (Göransson et al., 2008). Det 

första mötet för patienterna är oftast den sjuksköterska som möter upp på 

akutmottagningen och är den som triagerar. Det är viktigt för patienterna och för den 

fortsatta vården vilket intryck triagesjuksköterskan gör (Johnson, Gillespie & Vance, 2018; 

Göransson & von Rosen, 2010). Möller, Fridlund och Göransson (2010) skriver att det är 

viktigt att sjuksköterskan bryr sig om och behandlar patienter som hela människor, i ett 

helhetsperspektiv under triageringen. Blom et al., (2016) skriver att ett så kallat ”primary 

triage” kan användas för att minska inflödet på akutmottagningar. Detta innebär att en 

sjuksköterska bedömer en icke akut sjuk patient redan vid registreringen på 

akutmottagningen och kan då välja att skriva in patienten, hänvisa till primärvården eller 

skicka hem patienten ofta med medicinska råd.  

Bemötande och delaktighet 

I HSL (SFS 2017:30) står det att vården ska bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter mellan patienten och hälso- 

och sjukvårdspersonal. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för 

den enskildes värdighet. Vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov 

av trygghet, kontinuitet och säkerhet samt att vården ska vara lättillgänglig.  

Bemötande i vården är svårt att definiera men några viktiga faktorer som är grunden för ett 

bra möte är att visa respekt, ge korrekt information till patienten, visa engagemang samt ett 

gott uppträdande och att ha ett vänligt tonfall (Fossum, 2013). Kvaliteten på vården avgörs 

till stor del av bemötandet vilket påverkas av att kunna möta patienten på ett empatiskt och 

respektfullt sätt samt att möta allas lika värde. Vidare skriver Fossum (2013) att om 

patienter upplever att personalen är stressade vill de inte uppta deras tid för att ställa frågor. 

Bemötande handlar till stor del om hur samtal utförs och genomförs men handlar även om 

att bli mottagen på rätt sätt. Människosynen och inställningen till den person man möter 

avgör hur relationen och mötet med patienten ska komma att bli (Fossum, 2013). Mötet 

mellan sjuksköterskan och patienten ses som en upplevelse som innebär att ett meningsfullt 

bemötande lämnar spår för individen långt efter vårdmötet. Bemötande skall ses som 

kärnan i sjuksköterskans roll. Att visa ett gott bemötande utgör en stark förmåga till 

empatisk inlevelse och förmåga att kunna sätta sig in i andras situation och bidra med en 

medkänsla (Gustafson, Snellma & Gustafsson 2012). Akutsjukvården och dess prioritering 

av patienter präglas av variationer utifrån det fysiska tillståndet, risken som då uppkommer 

är att patientens hälsotillstånd tolkas främst utifrån ett objektivt perspektiv och patientens 

subjektiva upplevelse och behov uppmärksammas inte alls. Enligt Nordgren och Österberg 

(2012) kan patienter uppleva sig som objekt som skall repareras och inte som en människa 

med behov och känslor.  
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Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2017) beskriver 

patientdelaktighet som medverkan i beslut om vård och behandling samt att kunna tillägna 

och tillämpa sig kunskap om symtom, sjukdom och behandling men det innebär också att 

patienter ska kunna förmedla kunskap och erfarenhet om sig själva till vårdpersonal. 

Delaktigheten i vården utgår från patientens egna villkor och preferenser. Socialstyrelsen 

(2015) skriver i sin rapport att en delaktig patient lättare kan medverka till att målen med 

vård och behandling uppnås och att säkerhetsrisker förebyggs. Patienter är beroende av 

andras kompetens, resurser och beslut för att kunna bli delaktiga och utöva sitt 

självbestämmande. Vårdsituationen är komplex där patienten har kunskap om sig själva 

och sina värderingar och där personalen har sin professionella kunskap och sina 

värderingar. Det är av denna anledning viktigt att genom individuellt anpassad 

information, förmedla kunskap, förståelse och insikt om hälsotillstånd, diagnos och 

metoder för undersökning och behandling. Detta gör det möjligt för patienten att aktivt 

kunna medverka och vara delaktig i sin vård. För att öka patientdelaktigheten är det av stor 

vikt att ha kunskap och förståelse för kommunikationsprocesser och att ha en dialog med 

patienten (Socialstyrelsen, 2015). Nordin, Fjellman, Wiklund och Gard (2014) skriver att 

det är viktigt att patienterna inte blir ifrågasatta och misstrodda då detta kan skapa onödig 

stress med negativa tankar och känslor vilket leder till dåligt självförtroende och detta i sin 

tur leder till minskad delaktighet. Vidare skriver de att en bra informerad patient i större 

utsträckning deltar i beslutsfattandet runt omkring vård och behandling. Sjukvårdspersonal 

bör vara engagerade och närvarande i situationen samt att visa empati för att öka 

patientdelaktigheten. De skriver vidare att det är av stor vikt för delaktigheten att patienten 

träffar samma personal under vårdtillfället istället för att träffa flera olika personer och 

måste behöva berätta sin historia flertalet gånger (Nordin et al., 2014; Tobiano, Bucknall, 

Marshall, Guinane & Chaboyer, 2015). Lenzen et al. (2017) skriver att patienter har en 

tendens att inte följa vårdplanen som är uppgjord om de själva inte är med i planeringen 

och har fått tillräcklig information. Sjuksköterskans roll att främja delaktighet handlar om 

att noga lyssna på patienten, att engagera patienten, överlåta en del av ansvaret, dela på 

makten och att samverka med patienten. Att ha en relation med patienten och att visa 

respekt samt att inkludera patienten i vårdteamet är ytterligare faktorer som gynnar 

patientdelaktigheten (Oxelmark, Ulin, Chaboyer, Bucknall & Ringdal, 2018; Tobiano et 

al., 2015).  

I en studie av West, Barron och Reeves (2004) var majoriteten av sjuksköterskorna i 

studien eniga om att personcentrerad vård är viktigt, men fann det besvärligt att 

implementera. Det saknades tid till att fördjupa sig i patientens frågor, lindra oro och rädsla 

och kunna finnas till hands för patienter och deras anhöriga. Arbetet bestod av lite 

personal, trånga utrymmen och dåliga material. Sjuksköterskorna gav ett dåligt bemötande 

då de var stressade och uppförde sig illa emot patienter och kollegor. Faktorer som 

förhindrade sjuksköterskorna från att ge god omvårdnad var när det prioriterades allt för 

mycket medicinska beslut och arbetssätt inte fick vika från rutinen. 

Kommunikation och information 

Den vårdande kommunikationen kan delas in i tre begrepp, relationell kommunikation som 

beskrivs som förbindelsen mellan patient och vårdare så som beröring och närvaro, 

narrativ kommunikation som beskriver dåtid, nutid och framtid som ger förståelse för 

varandras erfarenheter och förväntningar och etisk kommunikation som syftar till den 

respekt och omsorg som bildas mellan människor (Fredriksson, 2017). Kommunikation i 

form av samtal beskrivs vara bestående av sex viktiga delar för att den ska fungera bra 
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mellan patient och vårdpersonal. Dessa sex delar är inledning av diskussionen, samla 

information, sätta sig in i och förstå patientens upplevelse, dela information, komma 

överens om problem och planer för att avslutningsvis skapa ett avslut (Dean, Oetzel & 

Sklar, 2014).  

Dean et al. (2014) menar att kommunikation dels sker genom en verbal del dels genom en 

icke verbal del. Att utbyta kommunikation verbalt innebär endast utbyte av ord medan den 

icke verbala kommunikationen även innehåller ögonkontakt, tonläge, hållning och 

kroppsspråk. Kroppskontakt och att som vårdpersonal placera sig bredvid patienten är sätt 

att skapa förtroende genom icke-verbal kommunikation medan verbal kommunikation 

exempelvis handlar om att försöka involvera patienten i sin egen vårdprocess eller att 

försöka få information från patienten om sig själv (Andersson et al., 2011). Fossum (2013) 

skriver att det som vårdpersonal är viktigt att tänka på kroppsspråket i stressiga situationer, 

i en stressig arbetsmiljö. Dean et al., (2014) skriver vidare att kommunikation mellan två 

parter innehåller både ett informationsutbyte och ett socialt utbyte. Informationsutbytet i 

vården innebär att söka och samla in information, säkerställa att informationen uppfattas 

korrekt, komma överens om medicinska beslut och sedan att planera tillsammans. Den 

sociala kommunikationen kännetecknas av att skapa kontakt, starta en dialog, visa respekt 

och ge känslomässigt stöd samt att ge bekräftelse för patienten. Dean et al., (2014) menar 

att våra liv är socialt konstruerade vilket innebär att individen konstruerar sin egen sociala 

värld genom kommunikation vilket i sin tur påverkar betydelsen av innehållet i 

kommunikationen och detta är beroende av vilka erfarenheter som finns sedan tidigare. 

Kommunikationen är olika beroende på situation, miljö eller sociala relationer för just de 

enskilda individerna i just den enskilda kommunikationen (Dean et al., 2014). 

Att kunna kommunicera är en förutsättning inom vården och det finns ett behov av 

kommunikation då det finns så mycket som vårdgivare vill, kan och behöver förmedla till 

patienten. Den människosyn som sjuksköterskan har påverkar synen på en patient, om 

symtomen och dennes lidande. Mötet med vårdgivaren bestäms av hur patienten upplevt 

hur den har fått kontakt, hur vårdgivare nått fram med sitt budskap eller haft förmåga till 

att visa empati. Det är av stor betydelse att ge individuellt anpassad information till 

patienter då det visar sig att de då gör mer genomtänkta och medvetna val angående sin 

hälsa och behandling (Fossum, 2013).  

Informationsutbyte är en del av kommunikationen och när information ges mellan två 

individer kan det innebära att den kan tolkas fel vilket dels kan bero på den person som 

förmedlar informationen men dels på den som mottar informationen och att den inte 

används på rätt sätt (Dean et al., 2014). I en rapport från IVO (2017b) redovisas att 

anmälningar om brister i information, kommunikation och bemötande inom hälso- och 

sjukvården blir allt fler. Klagomålen handlar om otillräcklig eller felaktig information om 

vårdförloppet eller sjukdomsförloppet. Otillräcklig information kan leda till att patienten 

inte känner sig delaktig och får därmed en försämrad upplevelse av vården och dess 

kvalitet (IVO, 2017b).  

Personcentrerad vård ur ett akutvårdsperspektiv 

Kristensson-Ekwall (2010) skriver att akutsjukvården kan betecknas med ett organcentrerat 

arbetssätt och avdelningen baseras på medicinska specialister. En läkare kommer och 

bedömer luftvägen medan en annan undersöker buken. Är det så att personen behöver vård 

av bägge specialisterna behövs remisser mellan specialisterna. Författaren anser att 

helheten kan bli åsidosatt av att för stort fokus ligger på kroppens delar. Dock är det 
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sjuksköterskan som står för kontinuitet och den som ska ha möjlighet till helhetssyn. Att 

arbeta personcentrerat inom akutsjukvården innebär att släppa fokus från sjukdomarna och 

se patientens komplexa situation och uppmärksamma emotionella, sociala, praktiska och 

medicinska behov och i vilken grad den bidrar till patientens hälsa och ohälsa. I en 

organisation som akutsjukvården med snabba beslutsvägar och ett systematiskt arbetssätt, 

kan det komma att krävas en förändring för att kunna bedöma akutsjukvården ur ett 

personcentrerat sätt. Vidare menar författaren att den fragmenterade organisationen idag 

baseras på medicinska specialiteter och måste ersättas med ett synsätt där patienten är i 

centrum (Kristensson-Ekwall, 2010). Samtliga sjuksköterskor i en studie av Kihlgren, 

Nilsson och Sörlie (2005) gav liktydiga beskrivningar, för att ge god omvårdnad så krävs 

det kunskap om de äldres situation och lyhördhet för att kunna se förändringar i denna. Av 

de intervjuade sjuksköterskorna så efterfrågas en mer holistisk syn av patienten. 

Teoretisk referensram 

Uppsatsens teoretiska referensram utgår från sjuksköterskans sex kärnkompetenser: 

personcentrerad vård, teamarbete i samverkan, evidensbaserad vård, kvalitetsutveckling 

och förbättringskunskap, pedagogiska insatser och ledarskap, informatik och säker vård. 

Med personcentrerad vård menas att sjuksköterskans arbete ska präglas av ett etiskt och 

personcentrerat förhållningssätt där både patienten och dess närstående anses som unika 

personer med individuella behov. Sjuksköterskan ska sträva efter att bevara personens 

integritet och värdighet utan att den medicinska säkerheten riskeras samtidigt ska 

sjuksköterskan tillgodose de medicinska, existentiella och emotionella behoven och 

ansvara för avancerad omvårdnad i ett akutsjukvårdsperspektiv. Sjuksköterskan ska stärka 

känslan av säkerhet och trygghet genom att visa medkänsla och skapa en miljö som inger 

lugn och hopp. För att uppnå en god och säker vård är det viktigt att samverka i team via 

kommunikation med patienter, närstående och andra i teamet, såsom olika professioner och 

andra verksamheter. Detta ska utföras på ett empatiskt, respektfullt och lyhört sätt. Den 

evidensbaserade vården innebär att arbeta utifrån de metoder som har den bästa evidensen 

och som utgår från beprövad erfarenhet med utgångspunkt för patientens behov och att 

sedan tillämpa detta i omvårdnadsprocessens alla steg. Kvalitetsutveckling och 

förbättringskunskap innebär att sjuksköterskan ska utveckla omvårdnaden genom att leda, 

identifiera och utvärdera förbättringsarbete på ett systematiskt och säkert sätt. Att vara 

kritiskt granskande över rutiner och metoder som används för att utveckla en god och säker 

vård i samverkan med patienter och närstående. Informatik och säker vård innebär att 

sjuksköterskan ska svara på kraven mot patientsäkerhet så som att förebygga risker för 

vårdskada och att genom kvalitet och tillgänglighet samordna vården i övergång till annan 

verksamhet. Syftet är att stärka patienten och närståendes egenvård och inflytande via de 

informationskanaler och den teknologi som finns. Sjuksköterskans ledarskap och 

pedagogiska roll innefattar att utbilda och handleda både patienter, närstående och de som 

medverkar i vården (SSF, 2017).  

Kommunikationens betydelse 

Vikten av kommunikationens betydelse i hälso- och sjukvården beskrivs vara av stor 

betydelse i många studier (Andersson et., 2011; Dean et al., 2014; Lenzen et al., 2017; 

Nordin et al., 2014; Oxelmark et al., 2018; Tobiano et al., 2015; West et al., 2004). Ett bra 

första möte med hälso- och sjukvården är viktig för hur resten av vistelsen och den 

eventuella vårdtiden ska komma att upplevas för patienten. Det är även av betydelse för 

hur och vilka val patienten gör angående sin hälsa och fortsatta behandling (Fossum, 
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2013). Detta är grunden till att författarna till denna föreliggande studie har valt att göra en 

litteraturöversikt med patientperspektivet som utgångspunkt.  

Problemformulering 

Patientflödet på akutmottagningar runt om i Sverige är ofta högt och ökar men varierar 

över dygnets timmar och mellan olika akutmottagningar. Arbetssituationen är ofta stressig 

vilket leder till att akutsjuksköterskor inte alltid har tid till att tillgodose alla patienters 

önskemål och behov av information. Omvårdnaden handlar inte enbart om prioriteringar i 

akutsjukvården utan även om en förmåga att se helheten. Att skapa en bra relation, 

kommunikation och ett bra bemötande mellan patienter och sjuksköterskor bör 

eftersträvas. Om brister i kommunikationen och inte tillräcklig information ges kan detta 

komma att leda till att missförstånd uppkommer. Patientdelaktighet har visat sig vara en 

viktig del i vårdprocessen och har visat sig vara en förutsättning för gott vårdresultat. Att 

betrakta och förstå patientens upplevda vistelse på akutmottagningen är viktig för att god 

omvårdnad skall kunna bedrivas. Att som sjuksköterska ha kunskap om vad som främjar 

god kommunikation är av stor vikt för patienten. Detta problemområde bör undersökas 

närmare och förhoppningen är att denna kunskap kan bidra till att sjuksköterskor utökar sin 

kompetens och lämplighet att kommunicera med patienterna på ett adekvat sätt.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva vad som främjar kommunikationen mellan patienter och 

sjuksköterskor i anslutning till vistelse på akutmottagning.  

METOD 

Ansats och Design 

Denna studie har genomförts som en allmän litteraturöversikt. Metoden lämpar sig då ett 

kunskapsläge inom ett visst område ska beskrivas (Forsberg & Wengström, 2013). Polit 

och Beck (2017) skriver att en litteraturöversikt är en lämplig metod att använda sig av om 

forskare vill undersöka och sammanställa tidigare forskning eller data inom ett speciellt 

område och att detta sedan blir grunden för vidare forskning. En litteraturöversikt bygger 

på att söka, sedan kritiskt granska och sammanställa artiklarnas resultat för att svara på 

syftet (Friberg, 2012).  

Polit och Beck (2017) presenterar en modell i nio steg, vilken användes i denna studie. Det 

första steget i modellen var att formulera ett syfte. Steg två och steg tre i modellen innebar 

att göra upp en strategi vad gäller sökningar med viktiga begrepp och där databaser 

identifierades, vilket gjordes i denna studie. 

Urval 

Polit och Beck (2017) skriver att det bör finnas tydliga inklusions- och exklusionskriterier 

beskrivna för att begränsa sin sökning till så relevanta träffar som möjligt. Urvalet 

baserades på studier skrivna på engelska. Inklusionskriterierna var originalartiklar som var 

vetenskapligt granskade, etiskt godkända eller där etiskt övervägande hade gjorts, så 

kallade ”peer-reviewed”. Studierna skulle ha varit publicerade mellan åren 2008 och 2019, 

innehållande patienter över 18 år som hade vårdats på en akutmottagning. De studier som 

exkluderades var de som inte svarade på syftet, de som inte uppfyllde kraven på bra kvalité 

enligt bedömningsmallen, de studier som inte speglade patientperspektivet eller som inte 
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innehöll sjuksköterskornas förmågor och de studier som inte speglade erfarenheter från 

akutmottagningar.  

Datainsamling 

Vilka artiklar som valdes ut och vilka sökord som användes samt sökvägar 

dokumenterades noggrant vilket är av stor vikt för läsaren då denne ska kunna förstå hur 

sökningen och urvalet hade gjorts. Det ska tydligt framgå vilka artiklar som inkluderats 

samt vilka som exkluderas vid databassökningen (Polit & Beck, 2017).  

Artikelsökning har skett i databaserna Medline (Pubmed) och Culmulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature [CINAHL]. Dessa databaser publicerar artiklar med 

fokus på medicin och omvårdnad. Litteratursökningen bör genomföras systematiskt och 

sammanställas i en matris (Polit & Beck, 2017). Artikelsökning har genomförts både 

enskilt och tillsammans av författarna i denna studie. Booleska operatorer AND och/eller 

OR har använts vid sökningarna i databaserna. Detta för att kunna begränsa eller bredda 

sökningarna. AND ger en smalare sökning och OR ger en bredare sökning (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

MeSH-termer har använts som hjälp för att få en så korrekt sökning som möjligt och dessa 

har varit: Emergency nursing, emergency nurse pracitioners, emergency service, 

emergency service - hospital, emergency treatment, emergency patients, nurse-patient 

realations, patient centered care, patient satisfaction, communication, sweden, patient, 

participation. Fritextsökord har använts som hjälp vid sökningarna: Emergency 

department, emergency care, emergency patients. Artikelsökningarna presenteras i tabell 1 

nedan. 
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Tabell 1. Söktabell för artiklar funna i databaserna Pubmed och CINAHL complete. 

Datum  Databas Sökord/MeSH Träf

far 

Lästa 

rubrik

er 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Inklude

rade 

artiklar 

(dubble

tt) 

190128 Pubmed (("communication"[MeSH Major 

Topic] AND ((("emergency service, 

hospital"[MeSH Terms] OR 

"emergency nursing"[MeSH 

Terms]) OR "emergency 

treatment"[MeSH Terms]) AND 

"patient satisfaction"[MeSH Major 

Topic])) 

24 24 10 9 2 

190128 Pubmed ((("emergency service, 

hospital"[MeSH Terms] OR 

"emergency nursing"[MeSH 

Terms]) OR "emergency 

treatment"[MeSH Terms]) AND 

"nurse patient relations"[MeSH 

Major Topic])) 

47 47 8 4 

 

1 

190124 CINAHL 

complete 

 Emergency department AND 

emergency nursing AND 

communication AND patient 

satisfaction 

11 11 6 4 2 

(1) 

190124 CINAHL 

complete 

(MH "Emergency Service+") OR 

(MH "Emergency Nursing+") OR 

(MH "Emergency Nurse 

Practitioners") OR (MH 

"Emergency Patients") OR (MH 

"Emergency Treatment+") AND 

(MM "Communication+") AND 

(MM ”Patient satisfaction+”) 

14  14 7 5 1 

(1) 

190124 CINAHL 

complete 

(MH "Emergency Service+") OR 

(MH "Emergency Nursing+") OR 

(MH "Emergency Nurse 

Practitioners") OR (MH 

"Emergency Patients") OR (MH 

"Emergency Treatment+") AND 

(MM "Communication+") AND 

(”Nurse-patient relations+”) 

12 12 5 3 2  

(1) 

 

190124 CINAHL 

complete 

(MH "Emergency Service+") OR 

(MH "Emergency Nursing+") OR 

(MH "Emergency Nurse 

Practitioners") OR (MH 

"Emergency Patients") OR (MH 

"Emergency Treatment+") AND 

(MM "Communication+")  

204 204 25 10 2 

(1) 

190125 CINAHL 

complete 

Emergency department AND 

patient AND participation  

120 120 20 5 1 

190125 CINAHL 

complete 

Emergency care AND emergency 

patients AND sweden 

3 3 3 2 1 

       Totalt: 

12 
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Manuell sökning 

Av inkluderade artiklar så har fyra artiklar valts ut med hjälp av manuell sökning. Manuell 

sökning innebär att författarna i denna studie har läst referenslistor i andra studier där 

intressanta referenser för denna studies syfte har uppmärksammats. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) kan manuell sökning ske på olika sätt. När en intressant artikel som 

berör problemområdet hittas så bör referenslistan granskas och där kan forskare finna 

andra artiklar som rör problemområdet som studeras.   

Databearbetning och dataanalys 

I Polit och Becks (2017) niostegsmodell så innebär steg fyra att källorna sållas för att få 

fram det som är relevant för denna föreliggande översikt. Initialt så lästes artiklarnas 

rubriker igenom av båda författarna tillsammans och om dessa fångade intresset så lästes 

artiklarnas abstract igenom av författarna tillsammans för att kunna avgöra om studien 

motsvarade syftet. Om studiens abstract motsvarade syftet valdes artiklarna ut och lästes 

sedan i sin helhet vilket benämns som steg fem i modellen. Artiklarna lästes i sin helhet 

enskilt av författarna flera gånger för att minska risken att viktig information skulle missas 

eller gå förlorad och för att hitta resultat som stämmer överens med syftet till denna 

litteraturöversikt (Polit & Beck, 2017). Artiklarnas resultat jämfördes med varandra för att 

kunna identifiera likheter och skillnader för att kunna besvara studiens syfte (Polit & Beck, 

2017).  

Kvalitetsgranskning 

När artiklarna hade lästs igenom granskades de med hjälp av Sophiahemmet Högskolas 

modifierade bedömningsunderlag för vetenskapliga studier. Bedömningsunderlaget (Bilaga 

A) är modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011). Bedömningsunderlaget utgick från vilken typ av ansats och design 

studien hade använt och beroende på vilken sorts studie det är kan typ och klassificering 

verifieras och det kan då bestämmas vilken vetenskaplig kvalitet studien har. Den 

vetenskapliga kvaliteten är baserad på tre nivåer, där I innebär hög kvalitet, II innebär 

medelkvalitet och III är av låg kvalitet. För att en studie ska vara av hög kvalitet så ska den 

vara välplanerad med tillräckligt antal deltagare för att kunna svara på syftet och/eller 

frågeställningarna, väl beskriven metod med tydligt syfte och/eller frågeställningar och 

vara väl genomförd där metoden noggrant redovisas och kritiskt granskas. Studier med 

medelhög kvalitet uppfyller delvis kraven för hög kvalitet men inte riktigt. Studier med låg 

kvalitet uppfyller inte kraven och har bristfälligt antal deltagare, otillräckligt beskriven 

metod, tveksamma statistiska metoder och bristfällig resultatredovisning (Berg et al., 1999; 

Willman et al., 2011). I denna föreliggande studie har 16 artiklar inkluderats varav 13 

bedömdes vara av hög kvalitet och tre av medelhög kvalitet. Klassificeringen av de 

inkluderade artiklarna gjordes utifrån samma bedömningsunderlag och av de inkluderade 

artiklarna bedömdes 11 vara kvalitativa (K), två kliniskt kontrollerade (CCT), två icke 

kontrollerade (P) och en retrospektiv studie (R). Dessa inkluderade artiklar presenteras i 

bilaga B. Förklaring till granskningsunderlaget återfinns i Bilaga A.  

Granskningen utfördes först enskilt av författarna för att därefter diskutera och jämföra de 

individuella granskningarna med varandra för att kontrollera att tolkningar, översättning 

och bedömningar var likvärdiga. Detta benämner Polit och Beck (2017) som steg sex i sin 

modell. Bedömningsunderlaget av Berg et al. (1999) och Willman et al. (2011) har använts 

på samtliga artiklar, både kvantitativa och kvalitativa. Granskningen av studierna får större 
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tyngd om den utförs av minst två granskare som sedan sammanför sina tolkningar 

(Willman et al., 2011).  

Innehållet i de inkluderade artiklarna sammanställdes sedan och fördes in i en artikelmatris 

vilket ger läsaren möjlighet att förstå artiklarnas syfte, metod och resultat. Artikelmatris av 

Willman et al. (2011) har använts för att strukturera upp artiklarnas syfte, metod och 

resultat vilken presenteras som bilaga B. Enligt Polit och Beck (2017) kan detta minska 

risken för subjektiva beslut och personliga tolkningar och på så sätt öka trovärdigheten. 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör det i en litteraturöversikt redovisas syfte, 

frågeställningar, design, urval, mätinstrument, analys, tolkning, publicerings år, språk och 

värdering av de inkluderade studierna vilket ingår i ovan nämnda artikelmatris av Willman 

et al (2011). Det är med utgångspunkt från matrisen som tolkning och sammanvägning 

görs eftersom matrisen utgör en del av resultatet (Willman et al., 2011). 

Innehållsgranskning 

Under steg sju i modellen lästes resultatet i artiklarna igenom flertalet gånger för att 

säkerställa att ingen viktig information skulle missas och att meningar eller stycken som 

svarar på syftet och som har ett gemensamt budskap skulle letas upp. Detta utfördes av 

författarna först enskilt och sedan jämfördes resultaten och sammanställdes. Till hjälp för 

att översätta vissa stycken eller meningar så har författarna använt sig av Google- translate 

för översättning från engelska till svenska. Viktiga och användbara ord, meningar, 

meningsenheter och stycken markerades med markeringspennor för att få en bättre 

överblick över de likheter som framkom. Likheterna sammanställdes och fördes ihop för 

att få gemensamma kategorier. I Polit och Becks (2017) modell så innebär steg åtta att de 

markerade meningsenheterna och styckena sammanställs och kategoriseras. Kategorier kan 

beskrivas som en sammanställning av liknande resultat som framkommit då det markerade 

materialet sammanställts (Polit & Beck, 2017; Forsberg & Wengström, 2013). Författarna 

till föreliggande studie fick tillsammans fram ett antal kategorier som i resultatet redovisas 

som huvudkategorier och ett antal underkategorier som redovisas som underkategorier, 

dessa presenteras tydligare i tabell 2. Under steg nio i modellen tog resultatet sin form med 

hjälp av dessa kategorier som utvanns ur steg åtta. Resultaten som framkom granskades 

och slutligen så sammanställdes de. Alla steg i modellen genomfördes både enskilt och 

sedan tillsammans av författarna. Diskussioner har förts mellan författarna via både 

telefonkonversationer och via mailkonversationer efter varje genomfört steg av modellen. 

Arbetets gång har till viss del skrivits i Google- docs för att båda författarna skulle kunna 

skriva på samma dokument samtidigt och för att undvika att viktig text försvinner.  

Forskningsetiska överväganden 

Etiskt övervägande har gjorts inför denna studie och de artiklar som har använts skulle vara 

etiskt granskade och godkända. Polit och Beck (2017) menar att forskare inte ska glömma 

den etiska aspekten under arbetets gång utan att hela tiden granska informationen kritiskt. 

En av grundstenarna till etisk forskning är att det finns potential, att inom det område som 

ska studeras, kunna förbättra patientvården. Polit och Beck (2017) skriver vidare att de 

etiska kraven måste begrundas när en studie planeras och att det finns risker med all 

forskning och dessa risker måste minimeras. Vetenskapsrådet (2017) betonar att 

ohederlighet och fusk inte får existera och exempel på detta kan vara plagiat, stöld, 

påhittade data eller att avsiktligt ange felaktigheter. Målet med forskning är att inte skada 

utan göra gott och vara rättvis. Att inte inkludera all fakta eller att snedvrida resultat till 

egen åsikt är inte etiskt korrekt. Alla resultat presenteras oavsett om de stödjer författarnas 
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egen åsikt eller inte (Forsberg & Wengström, 2013). I denna studie har inget etiskt 

godkännande sökts då data kommer att inhämtats från redan etiskt granskade och godkända 

artiklar.  

RESULTAT 

Denna litteraturöversikt är baserad på 16 vetenskapliga studier som presenteras i en 

artikelmatris (bilaga B). Av dessa inkluderade studier är 11 kvalitativa studier, två är 

kliniskt kontrollerade studier, två är icke-kontrollerade studier och en är retrospektiv 

studie. Av dessa inkluderade studier är 13 av hög kvalitet och tre är av medelhög kvalitet 

(bilaga B). 

De huvudfynd som författarna kom fram till blev till fyra huvudkategorier: Tillgång till 

information, attityder och förhållningssätt, mötet och relationen med patienten samt 

vårdmiljö. Huvudkategorierna presenteras som rubriker i resultatet och dessa har vardera 

underrubriker som framkommit från underkategorierna, för mer överskådlig bild var god se 

Tabell 2 nedan.  

Tabell 2. Resultattabell 

Huvudkategorier 

 

Underkategorier 

Tillgång till information Informationsutbyte 

Bristande information 

Attityder och förhållningssätt Kommunikationens betydelse och 

patienters sökande av kommunikation 

Kommunikativa brister 

Tillfredsställelse 

Mötet och relationen med patienten Att bli sedd, bekräftad och behandlad 

med empati 

Relationen och bemötande 

Lidande 

Vårdmiljö Kommunikation i samband med 

väntetiden 

Anhörigas betydelse 

Arbetssituation och kommunikation 

 

Tillgång till information 

Informationsutbyte  

Patienter anser att det är viktigt med information då detta inger ett lugn hos dem (Cypress, 

2014; Mollaoğlu och Çelik, 2016) och de är rädda över att de inte ska få tillräckligt med 

information (Elmqvist & Frank, 2015). Information och tydliga förklaringar av 

sjuksköterskor om det som görs anses vara av stor betydelse (Cypress, 2014; Body, Kaide, 

Kendal och Foex., 2015; Dahlen, Westin & Adolfsson, 2012; Pytel, Fielden, Meyer & 

Albert, 2009; Mollaoğlu & Çelik, 2016) liksom att relevant information och råd ges till 

patienterna (Frank, Asp & Dahlberg, 2008). Patienter upplever att de vill ha förklaring och 

uppmuntran om sin situation på akutmottagningen för att lätta sitt lidande (Body et al., 

2015) och de hoppades att de skulle få en diagnos, uppmuntran, smärtlindring samt 

information och råd om detta under besöket på akutmottagningen (Body et al., 2015; 
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Jangland, Kitson & Muntlin Athlin, 2015). Av de tillfrågade patienterna i en studie som 

gjordes så fick 90 procent av de tillfrågade patienterna information om varför det skulle 

göras undersökningar och tas prover men att endast 37 procent av dessa fick information 

om eventuella biverkningar eller komplikationer som var relaterade till detta. Det blir 

tydligt att det är skillnad på vad sjuksköterskor anser vara relevant att informera om och 

vad patienterna önskar få information om och flertalet av patienterna i studien ansåg att det 

är viktigt och anmärkningsvärt att så få sjuksköterskor inte berättade om exempelvis 

komplikationer och biverkningar (Perez-Carceles, Gironda, Osuna, Falcon & Luna, 2010).  

I flera studier har det framkommit att patienter anser att det är viktigt med korrekt 

information och då fram för allt information angående vidare händelser i vårdprocessen, 

vad som ska hända härnäst, vad de väntar på och varför de väntar samt om väntetider till 

olika undersökningar så att de känner sig förberedda (Jangland et al., 2015; Pytel et al., 

2009; Mollaoğlu & Çelik, 2016) och att förbereda patienten inför läkarbedömningen 

ansågs som viktigt av patienterna i en studie av Cypress (2014). Patienter uppger att de 

behöver få mer information och att de är i behov av att få mer information om varför det är 

långa väntetider och de anser att detta behöver förbättras på akutmottagningen (Kington & 

Short, 2010; Dahlen et al., 2012) vilket kan minska känslan av att vara bortglömda och 

övergivna. Patienter tycker att väntetiden är besvärlig då informationen ofta är bristande 

vilket ökar deras lidande (Jangland et al., 2015).  

Patienter vill få mer information om hur en akutmottagning fungerar, om allt som händer 

på en akutmottagning samt om vad som händer efter vistelsen och var de kan vända sig 

(Kington & Short, 2010). När sjuksköterskorna var nära patienten för att kontrollera deras 

värden via monitorering så hade patienterna chans att få mer information samt att de fick 

chans att ställa frågor vilket ansågs som viktigt (Cypress, 2014).  

Bristande information 

Bristande information har visat sig kunna leda till att patienter använder sig av tidigare 

erfarenheter för att kunna klara av situationen de befinner sig i (Elmqvist & Frank, 2015). 

Patienter beskriver i olika studier att den som har kunskap om sin sjukdom eller skada i 

större utsträckning känner att de kan lita på personalen, att de kan ge sig hän och att de litar 

på att rätt vård utförs. Det beskrivs även att en välinformerad patient skapar en känsla av 

att ha kontroll över sin egen situation (Frank, Asp & Dahlberg, 2008; Elmqvist & Frank, 

2015). Att sjuksköterskan delger patienten och dess anhöriga information fortlöpande 

främjar patientens känsla av god självinsikt och copingstrategier att klara akutbesöket 

bättre (Frank et al., 2008). Om en patient blir lågt prioriterad beskrivs detta vara associerat 

med mindre information och de önskade att de kunde få svar på frågor angående 

medicinska problem eller andra funderingar som de hade. Patienter upplever brister i 

information fram för allt om väntetider, om vad som görs eller tidigare har gjorts, att detta 

inte alltid förmedlas till patienten (Dahlen et al., 2012). Patienterna är i stort behov av 

information och vill ha kunskap om vad som händer för att bättre kunna hantera sin 

situation på akutmottagningen (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2011; Liu, Milne, Yun & 

Walsh, 2015). 

Information om tester och/eller undersökningar är det en signifikant skillnad till ålder där 

patienter över 65 år oftare inte fick någon information alls angående de tester som utfördes 

och varför. Patienterna uppgav (98 procent) att de hade förstått den information som givits 

angående diagnoser men när det sedan genomfördes en journalgranskning som jämfördes 

med det de hade skrivit ner i enkäten så visade detta att endast 38 procent hade uppfattat 

denna information korrekt. Det fanns även en signifikant skillnad mellan åldern på 
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patienten och hur mycket information de uppfattat där patienter över 65 år hade uppfattat 

minst av informationen som gavs (Perez-Carceles et al., 2010). 

Attityder och förhållningssätt  

Kommunikationens betydelse och patienters sökande av kommunikation 

Att personalen konverserade med patienterna ansågs vara av stor vikt för patienterna (Body 

et al., 2015) och anses vara den allra viktigaste komponenten för att hjälpa sjuksköterskor 

att utföra bättre omvårdnad (Cypress, 2014). Att kunna prata med personalen anses vara 

viktigt (Edvardsson, Watt och Pearce, 2016) och en fungerande kommunikation är av stor 

betydelse för patienterna (Jangland et al., 2015; Zani, Marcon, Pamplona Tonete & Garcia 

de Lima Parada, 2014), vilket 94 procent av patienterna i en studie gjord av Walsh och 

Knott (2010) ansåg som viktig. En tydlig kommunikation kan hjälpa till att förebygga 

missförstånd och osäkerhet enligt patienter i en studie som visar på att patienter 

återkommer till akutmottagningar på grund av osäkerhet och otydlig kommunikation 

(Proud & Kunz Howard, 2016).  

Det viktigaste i den kommunikativa förmågan hos sjuksköterskorna är att de tar sig tid och 

att de verkligen lyssnar på det som sägs, att de är villiga att prata med patienterna samt att 

de ställer frågor och svarar korrekt på frågor vilket gör att patienterna får större tilltro till 

sjuksköterskorna (Cypress, 2014; Edvardsson et al., 2016; Frank et al., 2008; Jangland et 

al., 2015; Pytel et al., 2009). Viktigt ansågs också vara att sjuksköterskorna använder sig 

av ett språk som patienterna förstår och att de inte använder sig av fackspråk i 

kommunikationen med patienter (Edvardsson et al., 2016; Frank et al., 2008; Jangland et 

al., 2015; Pytel et al., 2009; Zani et al., 2014) samt att de låter patienterna prata klart (Pytel 

et al., 2009). Språkliga barriärer identifierades som ett hinder och att sjuksköterskorna trots 

att de försöker använda ett enkelt språk som patienterna bör förstå inte alltid lyckas med 

detta (Zani et al., 2014).  

Att ha möjlighet att kunna ställa frågor och att få svar på dem för att kunna förstå om vad 

som händer och varför de väntar anses vara betydelsefullt (Elmqvist & Frank, 2015). 

Patienter vill ha inflytande i sin vård och i sin situation vilket sker när sjuksköterskorna 

ställer öppna frågor och visar ett intresse (Elmqvist & Frank, 2015; Frank et al., 2008). 

Pytel et al. (2009) beskriver att patienter anser att det var av stor betydelse att 

sjuksköterskorna hade ögonkontakt med dem under samtalen och att sjuksköterskorna 

samtalade med lugn, behaglig röst.  

Det är personalen som tar kontakt med patienten och grunden till denna kontakt är oftast är 

av medicinsk grund och inte baserad på eller beroende på personen bakom patienten. Det 

anses vara av stor vikt att personalen ser utom det medicinska och istället ser personen 

bakom patienten. Patienter antyder att det inte alltid kan ses som en självklarhet att 

personalen är villiga att lyssna på dem (Frank et al., 2008). Att sjuksköterskorna var 

utbildade, att de uppmuntrade patienterna samt att de kommunicerade med dem och gav 

information om uppföljande vård upplevdes som viktigt (Proud & Kunz Howard, 2016).  

När patienter först inkommer till akutmottagningen så vet de ingenting om vad som gäller 

där, de vet ingenting om ”spelets regler”. Dessa ”regler” kommuniceras heller inte av 

personalen vilket gör det svårt för patienten att förbereda sig inför det som komma skall. 

Vidare skriver de att patienter försöker få uppmärksamhet för att få svar på frågor som: 

När? Vad? Hur? Varför? Och för hur länge? de försöker att hitta meningen (Elmqvist, 

Fridlund & Ekebergh, 2011).  
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Kommunikativa brister 

Kommunikationen är ofta bristande vilket patienter i olika studier vittnar om (Dahlen et al., 

2012; Elmqvist et al., 2011; Jangland et al., 2015; Liu et al., 2015; Proud & Kunz Howard, 

2016; Zani et al., 2014). Bristande kommunikation kan leda till att patienter känner sig 

utsatta med känslor så som oro, ångest och stress som följd vilket förstärker de symtom 

som patienten söker akutmottagningen för (Dahlen et al., 2012; Zani et al., 2014). 

Upplevelse av att inte vara involverad i sin egen vård gav en känsla av att känna sig 

utanför, att inte ha kontroll (Dahlen et al., 2012). Ett annat resultat av bristande 

kommunikation var när sjuksköterskan kom in och gjorde något, exempelvis mätte 

blodtrycket, och sa att hen skulle gå för att berätta för läkaren, då kom rädslan över vad 

som skulle hända om hen inte gjorde det (Dahlen et al., 2012). Patienter känner sig 

frustrerade och försummade av att inte veta då kommunikationen brister eller inte (Liu et 

al., 2015). Dålig kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter kan leda till att 

patienter känner sig osäkra på sin diagnos och på sin behandling vilket leder till otrygghet 

(Proud & Kunz Howard, 2016; Jangland et al., 2015).  

Bristande information på grund av kommunikationsbrist mellan personal och patienter 

leder till svårigheter att veta vilka roller de i personalen hade och vem de kunde be om 

hjälp vilket leder till att patienter upplever svårigheter med kommunikationen då de inte 

visste hur de skulle prata med sjuksköterskorna vilket i sin tur ledde till att de inte alltid 

fick den information de hade behövt. Patienter informerade heller inte alltid personalen om 

sådant de hade velat då de i vissa fall inte ville visa sig svaga inför sjuksköterskorna. 

Patienter vittnade om att ingen sjuksköterska frågade om smärtintensitet eller behov av 

smärtlindring under vistelsetiden på akutmottagningen (Jangland et al., 2015).  

Dålig kommunikation personalen sinsemellan förekommer och har upplevts av patienter 

vilket leder till att patienterna blev mer förtegna och en känsla av att inte orka delge samma 

information vid upprepade tillfällen till olika personer uppkommer (Jangland et al., 2015; 

Liu et al., 2015). En patient i en studie av Liu et al. (2015) vittnar om att 

läkemedelsbehandling uteblev på grund av kommunikationsbrister personalen emellan. Att 

som sjuksköterska stanna upp och samla arbetslaget för en tydlig rapportering främjar 

kommunikationen och minskar misstag (Liu et al., 2015). Kommunikationsbrister uppstår 

när sjuksköterskorna inte kan ge exakta svar på frågor om vårdtiden enligt patienter i en 

studie. Vidare skriver de att med en stor arbetsbelastning och tidsbrist hos sjuksköterskorna 

blir kommunikationen lidande och det är inte alltid den sker korrekt och att information, 

om den ens ges, riskerar att vara felaktig (Zani et al., 2014).  

Attityder och förhållningssätt  

Vänlig och effektiv personal har stor betydelse för patientens tillfredsställelse och detta 

inger ett lugn hos dem. Att sjuksköterskor visar ömhet och har ett omtänksamt beteende 

samt att de bemöter patientens behov anses vara en del av god omvårdnad (Edvardsson et 

al., 2016). Att sjuksköterskor lyssnar på patientens berättelse, att de är vänliga, bryr sig om 

patienten och visar respekt anses som viktiga delar i kommunikationen och omvårdnaden 

(Jangland et al., 2015; Pytel et al., 2009). Att sjuksköterskorna interagerar med och 

relaterar till patienten är av betydelse samt att de involverar sig i patientens situation och 

behandlar alla patienter som hela människor och inte bara som en diagnos anses av 

betydelse (Cypress, 2014).  

Det är viktigt att sjuksköterskorna presenterar sig själva och att de identifierar sig som 

sjuksköterskor med hjälp av ett id-kort (Cypress, 2014; Kington & Short, 2010). Det 
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framkommer att personalen inte bör skvallra, prata strunt eller klaga om personliga 

åkommor inför patienterna då detta förmedlar negativa känslor och anses inte vara en god 

attityd (Cypress, 2014). Sjuksköterskor upplevs ha en dålig attityd och att de mest är 

fokuserade på medicinska frågor (Frank et al., 2008).  

Att hålla hårt på sekretessen och patienternas integritet är viktiga delar att som 

sjuksköterska ta hänsyn till, ingen patient ska behöva veta vad en annan patient lider av. 

Detta kan leda till rädsla för patienter över att deras historia och information skulle komma 

i fel händer vilket i sin tur kan leda till misstro av sjuksköterskorna och otrygghet hos 

patienterna (Cypress, 2014; Dahlen et al., 2012; Edvardsson et al., 2016).  

Det uppskattades när sjuksköterskorna var tillgängliga, uppmärksamma och svarade 

lämpligt på patienternas behov. Kontinuiteten var viktig enligt patienterna, att få träffa 

samma sjuksköterska under vistelsen. Stödet från sjuksköterskorna ansågs vara viktigt 

liksom att kunna lita på sjuksköterskorna, att de har den kompetens som krävs och att de 

har ett gott omdöme. Vissa av patienterna i studien upplevde att sjuksköterskorna förutsatte 

att lågt prioriterade patienter skulle klara sig själva under väntetiden (Dahlen et al., 2012).  

Tillfredsställelse 

Patienter i en studie av Dahlen et al. (2012) upplevde att en låg prioritering leder till 

minskad uppmärksamhet och detta gjorde patienterna osäkra och hämmade att kunna 

uttrycka sig vilket i sin tur leder till känslor av att vara hjälplösa och osäkra med minskad 

tillfredsställelse som följd. Känslan av att vara bortglömd och negerade gör att patienter 

känner sig förolämpade och förödmjukade. Många patienter kände att deras sjukdom eller 

skada inte prioriterades i den utsträckning som de själva önskade (Dahlen et al., 2012).  

Patienter upplever att de har bristande kontroll över sin situation då de befinner sig i 

sjuksköterskornas händer, de befinner sig i en beroendeställning och för att kunna hantera 

sin situation antar de antingen passiva eller aktiva strategier (Elmqvist & Frank, 2015). 

Patienter känner sig mer tillfreds och trygga när de vet att de får den bästa och 

nödvändigaste behandlingen. Patienter kan också ha känslor av hopplöshet och känna sig 

osäkra då deras deltagande inte anses som viktigt. De känner sig inte involverade i sin 

situation. De har förlorat kontrollen över sin kropp och lämnat över sig själva i 

sjuksköterskans eller läkarens händer. Att främja känslan av sammanhang och visa att det 

är betydelsefullt att vara sårbar. Sjuksköterskan bör lyfta in patienten i vården och arbeta 

personcentrerat (Elmqvist et al., 2011).  

Mötet och relationen med patienten 

Att bli sedd, bekräftad och behandlad med empati 

Patienter har ett behov av att bli sedda samt att få medkänsla och empati av personalen 

vilket minskar deras lidande. Att visa empati och att sätta patienten först anses som en 

grund i god omvårdnad (Edvardsson et al., 2016). Deltagare i en studie av Body et al. 

(2015) önskade att personalen skulle uppmärksamma deras emotionella lidande och inte 

bara det fysiska lidandet. Patienter vill ha uppmärksamhet och detta är viktigt, de vill bli 

sedda och uppmärksammade vilket möjliggör att de känner respekt och kan vara mer 

öppna med sina känslor (Elmqvist & Frank, 2015). För att förstärka känslan av att bli 

sedda så önskar patienter att de får mer information (Body et al., 2015). Patienter försöker 

få uppmärksamhet genom sitt kroppsspråk genom att vanka av och an i korridoren eller 

genom att prata högt då behovet av uppmärksamhet är stort enligt en studie av Elmqvist 

och Frank (2015). Uppmärksamhet är viktigt att få för patienter eftersom de inte ska 

behöva känna sig bortglömda då de upplevde att ingen riktigt hade ansvaret för dem. 
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Endast en liten, kort kontakt med vårdpersonal kan få patienter att känna sig bekräftade 

(Frank et al., 2008). Patienter vill känna att sjuksköterskan ser hela individen och inte bara 

det medicinska. Att som patient bli behandlad hövligt utan likgiltighet och skeptism är 

viktigt liksom att känna sig sedda genom att få ögonkontakt och att ha verbal kontakt 

ansågs som viktiga delar i kommunikationen liksom att bli bekräftade om och om igen. 

När sjuksköterskorna presenterar sig på ett korrekt sätt känner patienterna sig sedda och 

upplever att de blir bekräftade, patienterna tycker att det är skönt att ha ett ansikte på den 

sjuksköterska som vårdar dem (Cypress, 2014).  

Patienterna kände sig sedda och kände att de hade kontakt med sjuksköterskorna när de var 

nära patienten exempelvis då de monitorerade deras värden (Cypress, 2014). Patienterna 

passade på att ställa frågor och skapa en kontakt med sjuksköterskan när sjuksköterskan 

kom in på rummet vilket kändes viktigt för dem (Dahlen et al. 2012). När patienterna 

kunde uttrycka sina symtom och känslor fritt så kände de sig uppmärksammade och tagna 

på allvar. Förstående personal som bryr sig, att de kan tänka sig in i patientens situation 

och känna med patienten fick patienterna att känna sig sedda och att personalen hade 

medkänsla (Dahlen et al. 2012).  

En stor del av patienterna är nöjda med den uppmärksamhet och respekt de fick av 

sjuksköterskorna under sin vistelse på akutmottagningen och cirka hälften av de tillfrågade 

patienterna var nöjda med uppmärksamheten och respekten som deras anhöriga fick 

(Mollaoğlu & Çelik, 2016). Att inte bli sedda och behandlade med respekt kan leda till att 

patienter känner rädsla, ilska, irritation eller frustration och detta är känslor som patienter 

behåller för sig själva då de inte vill störa, förnärma personalen eller att uppfattas som 

besvärliga. Att jobba respektfullt som sjuksköterska är värdefullt för patienten så att de 

känner tillit och vågar öppna upp sig för personalen (Elmqvist & Frank, 2015).  

Relationen och bemötande 

Patienter anser att det är viktigt att ha en bra relation med sjuksköterskorna eftersom de är 

beroende av dem (Jangland et al., 2015; Dahlen et al., 2012) och det ansågs som viktigt för 

relationen att löften inte bryts. Patienterna tyckte att det kändes bäst om det var samma 

sjuksköterska de träffade under hela vistelsen (Dahlen et al. 2012). Relationen med den 

första de träffar är speciellt viktig eftersom det är denna person, oftast en sjuksköterska, 

som de överlämnar sig själva och sin kropp till. Det första bemötandet anses som viktigt 

eftersom det är detta patienten sedan kommer att minnas, det är viktigt med ögonkontakt 

och en korrekt presentation vilket gör att patienterna litar mer på sjuksköterskan. 

Patienterna tar helst kontakt med denna person om de har frågor eller är oroliga över något, 

om de vill ha kontakt eftersom de litar på denna person i större utsträckning (Elmqvist et 

al. 2011). Att behandla patienterna med respekt, att bry sig om patienten och att ta 

symtomen på allvar var viktiga delar att ta hänsyn till för att patienterna skulle känna sig 

trygga och inte ha känslor av att vara utsatta (Dahlen et al. 2012).  

Patienter upplever att sjuksköterskan inte alltid berättar vad som kommer att hända och att 

de fattar många avgörande beslut utan att ta hänsyn till patientens individuella behov och 

detta leder till att patienten inte kan delta i beslutsfattandet vilket anses som dåligt för 

relationen (Elmqvist et al., 2011). Det är viktigt att bli bemötta med respekt och förståelse, 

att bli välkomnade och att kunna lita på personalen vilket främjar relationen och patientens 

känsla av delaktighet och trygghet (Frank et al., 2008). När patienternas vitala parametrar 

monitoreras får patienter ett tillfälle att träffa sjuksköterskan och kunde då få en 

uppdatering om läget och detta anses som ett viktigt. Patienter som var mer allvarligt sjuka 
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hade hela tiden en sjuksköterska hos sig vilket uppskattades av anhöriga, möjligheten till 

information fanns alltid till hands och var nära (Cypress, 2014).  

Lidande 

Emotionellt lidande såsom oro och ångest var vanligt hos patienterna och lidandet berodde 

på faktorer som oro eller rädsla över att ha en allvarlig sjukdom, att inte bli trodda på, att 

inte bli tagna på allvar eller över att få dåliga besked (Body et al., 2015). Patienter på 

akutmottagningen lider dubbelt, dels genom sin faktiska sjukdom eller skada dels på grund 

av situationen de befinner sig i på akutmottagningen, då framför allt till följd av väntetider 

och bristande information (Elmqvist & Frank, 2015). Uppmuntran, information och 

förklaringar från personalen ingöt hopp hos patienterna vilket ansågs kunde minska deras 

lidande (Body et al., 2015). Lidandet minskade i och med att de basala behoven så som 

mat, dryck och smärtlindring tillfredsställdes. När en person blir sjuk eller drabbas av 

skada så förloras en del av integriteten och lidandet ökas. Lidandet förstärks av långa 

väntetider och låg prioritering (Dahlen et al., 2012).  

Vårdmiljö 

Kommunikation i samband med väntetiden 

Att vänta i ovisshet skapar ett ökat lidande hos patienter vilket 70 procent av patienterna i 

en studie av Body et al. (2015) uppgav. Vidare skriver de att den fysiska stressen, såsom 

smärta, och den psykiska stressen, över att inte veta vad som väntar, går hand i hand.  

Patienter upplever känslor av att vara bortglömda under väntetiden på en akutmottagning, 

de upplever frustration som växer fram desto längre väntetiden blir, vilket ger patienterna 

en känsla av att inte bli tagna på allvar och de känner sig försummade (Dahlen et al., 2012; 

Liu et al., 2010). Patienter har under väntetiden frågor som; varför pratar ingen med mig? 

Varför tittar ingen till mig? Varför kan ingen förklara orsaken till varför jag väntar? Varför 

sitter jag här alldeles ensam och väntar? (Dahlen et al. 2012). 

Känslor av att inte få den vård som de har rätt till, att rättigheterna kränks kan uppkomma 

under väntetiden. Patienter beskrev att även om de hade frågat om smärtlindring så hände 

ingenting, sjuksköterskan tyckte att jag kunde vänta så då tog jag det jag själv hade med 

mig från väskan. Att vänta beskrivs av patienter som att få mindre tillsyn och information 

av sjuksköterskan vilket många saknade (Dahlen et al., 2012). Patienter använder ofta sin 

väntetid till att skapa olika strategier för att klara av sin situation samt till att fundera ut 

frågor som de vill ställa till personalen och få svar på. I vissa fall tröttnade patienter på att 

vänta på sin tur och sin bedömning så att de lämnade akutmottagningen innan att de hade 

undersökts ordentligt och hade fått en bedömning (Elmqvist & Frank, 2015).  

Walsh och Knott (2010) kom i sin studie fram till att det var en betydande skillnad mellan 

hur nöjda patienterna var med vistelsen på akutmottagningen och hur lång tid de hade 

tillbringat där. Patienter var mer nöjda med vistelsen desto kortare väntetiden var (Perez 

Carceles et al., 2010).  

Anhörigas betydelse 

Anhöriga har en viktig roll för patienten och upplevs som ett stort stöd och anses som en 

resurs. De kunde användas som en extra röst för att kommunicera genom, att ställa frågor 

eller ifrågasätta beslut. De anhöriga sågs även som en källa till information och kunde i 

efterhand hjälpa till att sammanfatta vad som hade hänt under besöket och vad som hade 

sagts då de hade hört och fått samma information (Elmqvist & Frank, 2015). 
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Sjuksköterskor lyfter in värderingar och önskemål från anhöriga för att kunna skapa sig en 

bredare bild över patientens situation (Jangland et al., 2016). Kommunikationen mellan 

personal och anhöriga kunde ha en avgörande betydelse för patientens tillfrisknande. 

Närvaron av anhöriga kunde hjälpa både patienter och personalen, speciellt de svagaste 

patienterna. Anhöriga kunde bistå med kunskap om patientens bakgrund och de kunde 

varna om patientens tillstånd blev förändrat då patienten själv inte kunde det. Patienterna 

har någon att dela den information de fått med samt att de hade någon som var insatt i 

situationen att diskutera frågor som uppkommer (Zani et al., 2014).  

Arbetssituation och kommunikation 

När patienterna såg att personalen var stressade och inte hade tid för dem upplevde de 

mindervärdeskänsla och ökad oro av att inte kunna klara av sin situation (Body et al., 

2015). Sjuksköterskor bör ha ett kritiskt tänkande för att kunna fylla sin roll till fullo i 

dagens komplexa, hektiska och överfulla akutmottagningar. Patienter upplevde att 

sjuksköterskorna alltid går omkring, har mycket att göra och att de trots detta tog sig tid för 

patienterna och att de tittade till sina patienter om och om igen. När patienter och anhöriga 

såg sjuksköterskorna arbeta med en svårt sjuk patient vid sidan om dem själva så ingav 

detta känslor av lugn och ökad tilltro (Cypress, 2014). 

Patienter i en studie av Dahlen et al. (2012) ansåg att de inte fick den uppmärksamhet de 

borde få då personalen verkade vara underbemannade. Patienterna var rädda för att 

sjuksköterskorna inte dokumenterade korrekt i journalen då de gav ett stressat intryck 

(Dahlen et al., 2012). Elmqvist et al. (2015) beskriver att patienter upplever att personalen 

inte alltid har tid för dem och att de upplevs stressade och detta leder till minskad 

uppmärksamhet. Att ta sig tid för patienter är en grund till god omvårdnad (Edvardsson et 

al., 2016).  

Sjuksköterskorna är ofta upptagna och har en stor arbetsbörda vilket leder till att de inte 

vill störa dem genom att be om smärtlindring eller annat som de har behov av. Rädsla av 

att störa sjuksköterskorna som hade hög arbetstyngd leder till att patienterna får ett ökat 

lidande och detta ses som negativt hos patienterna (Jangland et al., 2015). Tidsbrist, högt 

patienttryck, personalbrist, hög arbetsbelastning kan leda till att personalen inte ger 

adekvat och fortlöpande information utan att de mest svarar på frågor från patienter och 

anhöriga. Informationen från personalen uppfattas heller inte alltid som tydlig av 

patienterna (Zani et al., 2014). 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Denna litteraturöversikt syftade till att ta reda på och sammanställa vad som främjar 

kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskor på en akutmottagning. Det framkom 

i resultatet att det som ansågs vara de viktigaste främjande faktorerna är tillgången till 

information, attityder och förhållningssätt, mötet och relationen med patienten samt 

vårdmiljö. Informationsutbytet anses vara av stor vikt för patienterna, de önskar få 

kontinuerlig relevant information vilket inger dem trygghet och lugn. Att sjuksköterskorna 

tar sig tid och visar ett intresse för patienterna och vad som sägs ger patienterna en känsla 

av trygghet och de känner sig uppmärksammade. Kommunikationens betydelse är även 

den av stor vikt och den kommunikativa förmågan hos sjuksköterskorna anses vara av 
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betydelse. Patienterna känner sig sedda, uppmärksammade och bekräftade av endast en 

kort men återkommande kontakt med vårdpersonalen.  

Tillgång till information 

De flesta patienter anser att det är viktigt att de får information vilket inger ett lugn hos 

dem (Cypress, 2014; Mollaoğlu och Çelik, 2016). Information och tydliga förklaringar om 

det som görs är av stor vikt för patienterna, vilket visar sig i ett flertal studier (Cypress, 

2014; Body et al., 2015; Dahlen et al., 2012; Pytel et al., 2009; Mollaoğlu och Çelik, 

2016). Det är viktigt att ge individuellt anpassad information, förmedla kunskap, förståelse 

och insikt om hälsotillstånd, diagnos och metoder för undersökning och behandling för att 

patienten ska kunna medverka och delta i sin vård (Socialstyrelsen, 2015). Som tidigare 

skrivits så innebär informationsutbyte i vården att söka och samla information, säkerställa 

att information uppfattas, att komma överens om beslut och att sedan planera vården 

tillsammans (Dean et al., 2014). Patienter vill ha förklaring och uppmuntran om sin 

situation på akutmottagningen för att kunna lätta sitt lidande (Body et al., 2015) och att 

information och råd som ges bör vara relevant för den enskilda patienten (Frank et al., 

2008). Detta skriver Fossum (2013) om och menar att det är av stor betydelse att ge 

individuellt anpassad information då det har visat sig att patienterna då gör mer medvetna 

och genomtänkta val angående sin egen hälsa och sin behandling. Patienter vill ha 

information om händelser i vårdprocessen, vad som händer härnäst, vad de väntar på och 

varför, de vill ha information om väntetider och undersökningar så att de kan förbereda sig 

mentalt (Jangland et al., 2015; Pytel et al., 2009; Mollaoğlu och Çelik, 2016). Information 

om väntetider kan minska känslan av att vara bortglömd och övergiven hos patienterna 

(Dahlen et al., 2012). En välinformerad patient skapar en känsla över att ha kontroll vilket 

har visat sig i flera studier ( Frank et al., 2008; Elmqvist et al., 2015). Anmälningar om 

bristande information, kommunikation och bemötande inom hälso- och sjukvården blir allt 

fler och dessa handlar om otillräcklig eller felaktig information om vård- och 

sjukdomsförlopp (IVO, 2017b). Patienter upplever att kommunikationen brister och då 

främst vad gäller väntetider och om det som görs eller har gjorts med patienten (Elmqvist 

et al., 2011; Liu et al., 2015). Patienter som får en låg prioritering får mindre information 

och patienterna önskar att de fick mer information om väntetider, sina medicinska problem, 

råd och att de fick svar på frågor och funderingar (Dahlen et al., 2012). Äldre patienter, de 

över 65 år, får mindre information eller ingen information alls och det framkom även att 

äldre patienter förstår mindre av den information som ges (Perez-Carceles et al., 2010). 

Dean et al. (2014) menar på att information kan tolkas fel vilket både kan bero på den som 

mottar informationen men även på den som ger informationen. De skriver även att 

informationen inte alltid används på rätt sätt vilket kan leda till missförstånd (Dean et al., 

2014). Icke individanpassad information kan leda till att patienterna inte känner sig 

delaktiga och detta kan leda till en negativ upplevelse av vården som ges och dess kvalitet 

(IVO, 2017 b). Det som framkommer i resultatet är viktigt att ha kännedom om för att 

kunna förbättra informationsbehovet och då främst till de äldre patienterna. Författarna till 

denna studie anser att det är av stor vikt att sjuksköterskor säkerställer att individanpassad 

information ges och att den tas emot på rätt sätt och att patienten förstår det som sägs. Att 

som sjuksköterska stämma av och kontrollera att informationen som getts verkligen har 

nått fram till patienten anser författarna vara viktigt och att det främjar kommunikationen. 

Patientens symtom och besvär i sig orsakar att patienten känner sig obekväm och för att 

minimera detta är det viktigt med att informera patienterna om vad de kan förvänta sig 

under väntetiden på en akutmottagning (Andersson et al., 2011). Individanpassad 

information ger ökad förståelse och patienterna känner då att de kan kommunicera på ett 
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bättre sätt med personalen (Nordin et al., 2014). Det framkom i resultatet att de flesta 

patienter vill ha information kontinuerligt, att de vill ha information om det som görs och 

om vad som ska göras när. Sjuksköterskor tycker att det är svårt att ge den information 

som patienterna vill ha och tycker sig behöver. Patienternas symtom och klagomål skapar 

osäkerhet och för att minimera detta är det viktigt att informera patienter om vad de kan 

vänta sig under väntetiden och att detta skulle kunna minska frustrationen hos patienterna 

(Andersson et al., 2011). Det kan vara svårt att ge ett exakt svar på olika väntetider på en 

akutmottagning eftersom det inte går att förutsäga hur patientflödet kommer att se ut eller 

om vad som kommer att hända härnäst. Arbetstyngden kan snabbt komma att förändras 

liksom patientantalet och som sjuksköterska på en akutmottagning måste hen ständigt vara 

på sin vakt på förändringar och måste alltid vara redo för att ta hand om olyckor, 

livshotande sjuka patienter och förändrade hälsotillstånd hos de redan närvarande 

patienterna. Arbetet på en akutmottagning beskrivs vara innehållande snabba beslut, 

oförutsägbar arbetsbelastning och distraherande händelser (Bongale & Young, 2013). Det 

är även förknippat med ett snabbt, kort och standardiserat första möte mellan patienter och 

personal där vård och behandling ges till många patienter samtidigt med ett begränsat 

utrymme till att kunna utföra individanpassad omvårdnad. Patienter på en akutmottagning 

har alla olika symtom och olika behov och vetskapen om detta är viktig för att kunna 

bemöta de individuella behoven på rätt sätt (Andersson et al., 2011).   

Attityder och förhållningssätt 

Kommunikation inom sjukvården är ofta betonat med informationsutbyte vilket innebär en 

överföring och mottagande av meddelanden som leder till ömsesidig förståelse av 

patientens tillstånd, behov och behandling(Dean et al., 2014). Patienter anser det vara av 

stor vikt att konversationer sker (Body et al., 2015) och detta anses vara den viktigaste 

komponenten för att hjälpa sjuksköterskorna att utföra bättre vård (Cypress, 2014). Många 

studier pekar på att patienter anser att det är viktigt och är av stor betydelse med en 

individanpassad kommunikation (Jangland et al., 2015; Walsh och Knott, 2010; Zani et al., 

2014). Personalen måste snabbt etablera ett förtroende genom att använda sig av både 

verbal- och icke-verbal kommunikation. Beröring och placering av sig själv som 

vårdpersonal bredvid patienten är förenat med att skapa förtroende genom icke-verbal 

kommunikation (Andersson et al., 2011). Patienter anser att vänlig och effektiv personal 

har stor betydelse för tillfredsställelsen och att det inger ett lugn Body et al., 2015). 

Förändringar i patientens tillstånd är lättare att känna igen när personalen har etablerat en 

känsla av närhet. Att etablera förtroende genom verbal kommunikation kan ske genom att 

engagera patienten i omvårdnadsprocessen, att diskutera vad som ska göras eller genom att 

få information av patienten (Andersson et al., 2011).  

En tydlig kommunikation kan hjälpa till att förebygga missförstånd och osäkerhet hos 

patienterna (Proud et al., 2016). Viktigt i den kommunikativa förmågan hos 

sjuksköterskorna anses vara att de tar sig tid och verkligen lyssnar på det som sägs, att de 

är villiga att prata med patienten, att de ställer frågor, svarar på frågor och detta anses 

kunna bidra till att patienterna känner ökad tilltro till sjuksköterskorna (Cypress, 2014; 

Edvardsson et al., 2016; Frank et al., 2008; Jangland et al., 2015; Pytel et al., 2009). 

Kommunikation i form av samtal består av sex viktiga delar vilka är inledning, insamling 

av information, sätta sig in i och förstå patientens upplevelse, delge information, komma 

överens och att skapa ett avslut (Dean et al., 2014). Viktigt ansågs även vara att 

sjuksköterskorna använder sig av ett språk som patienterna förstår och inte använder sig av 

fackspråk (Edvardsson et al., 2016; Jangland et al., 2015; Pytel et al., 2009).  
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Språkliga svårigheter upplevs som dålig kommunikation av patienter och patienter 

upplevde att minskad förståelse för symtomen och insikt i deras sjukdom gjorde att de inte 

hade möjlighet att kommunicera på det sätt de ville med personalen (Nordin et al., 2014).  

I resultatet framkommer det att patienter anser att det är av stor vikt att sjuksköterskorna 

ser bortom det medicinska och att de ser personen bakom patienten (Frank et al., 2008). Att 

sjuksköterskorna hade ögonkontakt med patienten under samtalen anses som viktigt liksom 

att de pratar med lugn röst framkommer i resultatet genom en studie gjord av Pytel et al. 

(2009). Dean et al. (2014) skriver om detta och menar att icke-verbal kommunikation kan 

skapa ett förtroende hos patienten exempelvis genom att som vårdpersonal placera sig 

bredvid patientens säng eller genom att ha ögonkontakt, använda ett vänligt tonläge med 

lugn och behaglig röst. Effektiv kommunikation är förenat med bättre hälsoresultat, mer 

nöjda patienter och bättre behandlingsresultat (Dean et al., 2014). Kommunikation inom 

akutsjukvård är komplex och mer kritisk eftersom personalen inte alltid vet patienternas 

hela historia och de har ingen relation med varandra. Konversationer är tidskrävande och 

avbrott i arbetet är frekvent förekommande och allvarlighetsgraden av patientens sjukdom 

kan orsaka spänningar under mötet. 

I resultatet framkommer det att patienter anser att kommunikationen ofta är bristfällig 

(Dahlen et al., 2012; Elmqvist et al., 2011; Jangland et al., 2015; Liu et al., 2015; Proud et 

al., 2016; Zani et al., 2014) och att detta kan leda till att patienterna känner sig utsatta med 

känslor som oro, ångest och stress som följd (Dahlen et al., 2012; Zani et al., 2014). 

Patienter känner sig frustrerade och försummade av att inte veta när kommunikationen 

brister eller inte (Liu et al., 2015). Patienter beskriver svårigheter med kommunikationen 

då de inte visste hur de skulle prata med sjuksköterskorna vilket gjorde att de inte alltid 

fick den information de hade behövt och de informerade heller inte alltid personalen om 

sådant som de hade velat (Jangland et al., 2015). Kommunikationen brister även bland 

personalen sinsemellan vilket leder till att patienterna blev mer förtegna och orkade inte 

delge flera personer samma information om och om igen (Jangland et al., 2015; Liu et al., 

2015). Kommunikation inom akutsjukvård måste vara balanserad för att samtidigt få jobbet 

gjort och för att få en bra relation med patienten (Dean et al., 2014).  

Att lyssna på patienten, att vara vänlig, bry sig om och visa respekt anses som viktiga 

egenskaper hos sjuksköterskorna (Jangland et al., 2015; Pytel et al., 2016). Kontinuiteten 

var viktigt för patienterna, att få träffa samma sjuksköterska under vistelsen och känna 

stödet från sjuksköterskan (Dahlen et al., 2012; Nordin et al., 2014; Tobiano et al., 2015). 

Det har framkommit att patienter vill ha samma personal för att kunna etablera en bra 

relation och få ett bra möte och upplevelse. När de var tvungna att byta personal under 

vistelsen så var de tvungna att etablera en ny relation vilket innebar att de var tvungna att 

berätta hela sin historia igen (Nordin et al., 2014). Patienter upplevde att personalen kändes 

stressade och detta leder i sin tur till att patienterna inte ville störa dem och kommunikativa 

brister uppkommer (Nordin et al., 2014). Patienter vill känna att sjuksköterskan har den 

kompetens som krävs och att de har ett gott omdöme, att de kan lita på sjuksköterskan var 

viktiga delar (Dahlen et al., 2012).  

Enligt sjuksköterskans kärnkompetenser så ska sjuksköterskan sträva efter att bevara 

patientens integritet och värdighet utan att den medicinska säkerheten riskeras, tillgodose 

de existentiella och de emotionella behoven hos patienten, stärka känslan av säkerhet och 

trygghet genom att visa medkänsla och skapa en miljö som inger lugn och hopp. För att 
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uppnå god och säker vård är det viktigt att samverka genom kommunikation med patienten 

(SSF, 2017).  

Mötet och relationen med patienten 

Bemötande i vården är svårt att definiera men grunden för ett bra möte är att visa respekt, 

ge korrekt information, visa engagemang samt ett gott uppträdande och att ha ett vänligt 

tonfall (Fossum, 2013). Det första bemötandet är det viktigaste mötet. Att etablera en 

relation med patienten är basen för att skapa förtroende men det kan vara svårt för 

personalen att skapa många relationer samtidigt och vinna förtroende under det korta första 

mötet (Andersson et al., 2011). Patienter har ett behov av att bli sedda, få medkänsla och 

empati av personalen och att sätta patienten först anses som en grund i god omvårdnad 

(Edvardsson et al., 2016). Patienter vill ha uppmärksamhet och behöver bli 

uppmärksammade (Elmqvist et al., 2015) för att inte känna sig bortglömda (Liu et al., 

2015). Patienter känner sig bekräftade av endast en liten, kort kontakt med vårdpersonalen. 

Att bli behandlad hövligt utan likgiltighet och skeptism är viktigt. Att bli sedda genom att 

få ögonkontakt och att ha verbal kontakt ansågs som viktiga delar i kommunikationen 

liksom att bli bekräftade om och om igen (Frank et al., 2008). Vidare skriver Cypress 

(2014) att när sjuksköterskan presenterar sig på ett korrekt sätt så känner sig patienterna 

sedda och de upplever att de har blivit bekräftade. Personalen börjar med att snabbt 

presentera sig och sin funktion men denna första kontakt bryts snabbt då 

omvårdnadsaktiviteter börjar utföras (Andersson et al., 2011).  

Patienter tycker att det är skönt att ha ett ansikte på den sjuksköterska som vårdar dem och 

de kände sig sedda när sjuksköterskorna var nära dem, när de monitorerade deras värden 

och fanns till hands (Cypress, 2014) då kunde de passa på att ställa frågor och skapa en 

kontakt eller relation med sjuksköterskan (Dahlen et al., 2012). Patienterna kände sig sedda 

och uppmärksammade när de kunde uttrycka sina symtom och känslor fritt och när de blev 

tagna på allvar. Viktigt var att personalen kunde tänka sig in i patientens situation och 

visade att de hade medkänsla (Dahlen et al., 2012). I HSL (SFS 2017:30) står det att 

vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt främja 

goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonal. Vården ska ges med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskildes värdighet. Vården ska vara av 

god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet.  

Eftersom patienterna är beroende av sjuksköterskorna så var det enligt patienterna viktigt 

att ha en bra relation med dem (Jangland et al., 2015; Dahlen et al., 2012). Patienter anser 

det som viktigt att få en bra relation med den sjuksköterska som de först träffar på 

akutmottagningen eftersom det är denna person som de överlämnar sig själva och sin 

kropp till (Elmqvist et al., 2011). Vid det första mötet behöver personalen snabbt etablera 

en kontakt med patienten eller anhöriga och under tiden även involvera patienten i vården 

och göra det möjligt för dem att kunna påverka sin egen vård (Andersson et al., 2011).  

Patienter lider när de befinner sig på en akutmottagning och detta beroende av att de är 

oroliga och/eller rädda över att ha en allvarlig sjukdom, att inte bli trodda på eller över att 

få dåliga besked (Body et al., 2015). Patienter lider dubbelt eftersom de har sin faktiska 

sjukdom eller skada men även av situationen de befinner sig i till följd av väntetider och 

bristande information (Elmqvist et al., 2015). Patientens lidande minskade i och med att de 

basala behoven såsom mat, dryck och smärtlindring tillgodosågs men att lidandet 

förstärktes av långa väntetider och låg prioritering och icke individanpassad information 

(Dahlen et al., 2012).  
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Vårdmiljö 

Att vänta i ovisshet skapar ett ökat lidande hos patienterna då den fysiska stressen och den 

psykiska stressen går hand i hand (Body et al., 2015). Patienter kan uppleva känslor av att 

vara bortglömda under väntetiden och upplever ökad frustration vilken växer desto längre 

väntetiden blir, de känner att de inte blir tagna på allvar och de känner sig försummade 

(Dahlen et al., 2012; Liu et al., 2010). Känslor av att inte få den vård som de har rätt till, att 

rättigheterna kränks kan uppkomma under väntetiden (Dahlen et al., 2012). Patienter 

beskriver väntetiden vara förenad med mindre information och mindre tillsyn av 

sjuksköterskorna i en studie av Dahlen et al. (2012). Walsh et al. (2010) har i sin studie 

kommit fram till att det fanns en skillnad mellan hur länge patienterna väntade och hur 

nöjda de var med vistelsen samtidigt som Perez-Carceles et al. (2010) skriver att 

patienterna var mer nöjda ju kortare väntetiden var.  

Anhöriga har en viktig roll för patienterna då de upplevs som ett stöd och anses som en 

resurs då de kan användas som en extra röst och är en källa till information om frågor efter 

vistelsen skulle uppkomma (Elmqvist et al., 2015). Kommunikationen mellan anhöriga och 

sjuksköterskor kunde ha en avgörande roll för patientens tillfrisknande. De anhöriga kunde 

hjälpa både patienterna och personalen, speciellt de svagaste patienterna då de kunde bistå 

med kunskap om patienten och de kunde sedan bistå patienten med information som de 

själva inte hade förstått enligt en studie av Zani et al. (2014). 

Det framkom i en studie av Cypress (2014) att sjuksköterskan bör ha ett kritiskt tänkande 

för att kunna fylla sin roll till fullo i dagens komplexa, hektiska och överfulla 

akutmottagningar. Patienter upplever att sjuksköterskorna ofta har mycket att göra men att 

de ändå tog sig tid för patienterna (Cypress, 2014). Patienter i en studie av Body et al. 

(2015) kände att de fick en ökad oro och mindervärdeskänslor när de såg att personalen var 

stressade. Det ansågs som positivt när patienter och anhöriga såg hur sjuksköterskorna 

arbetade med en svårt sjuk patient intill, då det ökade känslor av lugn och tilltro (Cypress, 

2014). Patienter fick inte alltid den uppmärksamhet de behöver då personalen gav ett 

stressat intryck och de verkade underbemannade (Dahlen et al., 2012). Patienter vill inte 

störa den stressade personalen som har en tung arbetsbörda vilket leder till att de behov de 

har inte blir tillgodosedda vilket upplevs som negativt (Jangland et al., 2015). 

Informationen kan bli lidande då personalen har hög arbetsbelastning, personalbrist, är 

stressade och tidsbrist (Zani et al., 2014). Personalen anpassar sig utifrån rådande situation 

för att få ett så bra flöde i arbetet som möjligt (Andersson et al., 2011). 

Metoddiskussion 

För att besvara syftet om vad som främjar kommunikationen mellan patienter och 

sjuksköterskor på en akutmottagning så valde författarna till denna studie att genomföra en 

litteraturöversikt. En litteraturöversikt bygger på att systematiskt söka, kritiskt granska och 

edan sammanställa artiklarnas resultat för att sedan kunna svara på syftet (Forsberg & 

Wengström, 2013). En litteraturöversikt ger en överblick av tidigare gjord forskning inom 

ett område (Forsberg & Wengström, 2013; Polit & Beck, 2017). Båda författarna till denna 

studie har upplevt att det finns brister i kommunikationen mellan sjuksköterskor och 

patienter samt att patienter ofta är missnöjda efter besöket eller under besöket på en 

akutmottagning och anser att detta är ett viktigt fenomen att lyfta för att kunna förbättra 

upplevelsen av besöket för patienten. Författarna valde att följa Polit och Beck´s (2017) 

modell beskriven i nio steg för att utföra denna litteraturöversikt. Kvaliteten har genom 

hela arbetets gång säkerställts genom att systematiskt följa forskningsprocessens beskrivna 

i nio steg av Polit och Beck (2017). Alla steg i modellen beskrivs noggrant för att studien 



 

 

 

                 

26 

 

ska kunna vara reproducerbart och för att läsaren ska kunna förstå tillvägagångssättet. En 

förutsättning för att en litteraturöversikt ska kunna utföras är att det finns ett tillräckligt 

stort antal vetenskapliga artiklar av god kvalitet som underlag (Forsberg & Wengström, 

2013). Eftersom det finns många studier gjorda om kommunikationens betydelse i 

sjukvården så valde författarna att genomföra en litteraturöversikt. Då syftet var att 

undersöka vad patienter anser vara främjande för kommunikationen så användes artiklar 

som speglade patientperspektivet.  

Artiklar av både kvalitativ och kvantitativ design har använts till denna studie. Artiklar av 

kvalitativ design strävar efter att beskriva, förstå, förklara samt tolka och förhållningssättet 

är förutsättningslöst, forskaren försöker möta situationen som om den alltid vore ny och 

strävar efter en helhetsförståelse (Forsberg och Wengström, 2013). Detta gör att kvalitativa 

studier svarar bra mot syftet i denna föreliggande studie. Artiklar av kvantitativ ansats 

strävar efter att ordna, klassificera, se samband, förutsäga och förklara fenomen 

kategoriskt. Kunskapen som erhålls bör vara allmängiltig och den vetenskapliga 

forskningen ska vara reproducerbar (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna anser att 

även kvantitativa studier kunde svara på syftet varför även dessa ingår i analysen och 

resultatet. Att använda sig av både kvalitativa och kvantitativa artiklar ger möjlighet till 

tolkning på flera plan, vilket är bra i relation till studier som berör omvårdnad. Axelsson 

(2012) beskriver att kombinationen av att använda sig av kvalitativa och kvantitativa 

studier ger en bredare bild och ett flerdimensionellt perspektiv.  

Urvalen definierades genom tydliga inklusions- och exklusionskriterier. Författarna valde 

att endast ta med vuxna patienter, som hade vårdats på en akutmottagning eftersom det var 

dessa erfarenheter som söktes. Artiklarna skulle vara så kallade ”peer-reviewed” vilket 

innebär att artiklarna är granskade av expertis inom området vilket ökar tillförlitligheten i 

studien (Willman et al., 2011). De inkluderade artiklarna skulle även vara etiskt godkända 

eller etiskt granskade och de fick inte vara äldre än tio år och skulle vara skrivna på 

svenska eller engelska då författarna till denna studie endast behärskar dessa språk. 

Samtliga inkluderade artiklar till denna studie är etiskt granskade vilket styrker det etiska 

förhållningssättet. Ingen artikel som framkommit i sökningarna har exkluderats på grund 

av brister ur forskningsetisk synpunkt. Av de inkluderade artiklarna är hälften nyare än fem 

år vilket författarna anser belyser det aktuella forskningsläget. Ålder på artiklarna väljs 

som inklusionskriterie för att få ett aktuellt forskningsläge (Forsberg & Wengström, 2013; 

Polit & Beck, 2017). De artiklar som har exkluderats svarade inte på studiens syfte eller så 

uppfyllde de inte kvalitetskraven enligt granskningsmallen (Bilaga A). Flera av de artiklar 

som hittades vid sökningarna speglade inte patientperspektivet varför de exkluderades 

medan vissa andra artiklar inte innehöll sjuksköterskornas förmågor och exkluderades 

därmed. Vissa av de funna artiklarna speglade inte erfarenheter från akutmottagningar 

varför de exkluderades.  

När problemområdet och syftet har formulerats så formuleras sökord som sedan utgör 

grunden för själva litteratursökningen. Sökorden kontrollerades i svenska MeSh för att få 

så breda sökord som möjligt. Valet av sökord har varit centralt och viktigt att det blivit rätt 

för att underlätta sökningarna samt för att underlätta att kunna hitta artiklar som motsvarar 

syftet. Ett möte med en bibliotekarie bokades för att få råd och tips om sökord och hur 

sökningarna kan utföras för att få så breda sökningar som möjligt. Sökningarna gjordes i 

databaserna Pubmed och CINAHL complete som båda har fokus på medicin och 

omvårdnad (Polit & Beck, 2017; Forsberg & Wengström, 2013; Friberg, 2012) vilket 

styrker validiteten eftersom det ökar chansen att finna artiklar med omvårdnadsfokus. 
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MeSh-termer användes i Pubmed och i CINAHL complete användes cinahl headings. 

Majoriteten av de inkluderade artiklarna hittades i CINAHL complete. Flera artiklar 

återkom vid de olika sökningarna och detta ökar studiens sensitivitet (Polit & Beck, 2017). 

Fritextsökningar gjordes i båda databaserna. Antalet artiklar som inkluderades i 

artikelmatrisen (Bilaga B) var först 25, men vid närmare granskning så exkluderades 15 

artiklar då de inte svarade på syftet. Författarna valde då att göra en ny databassökning där 

två nya artiklar hittades som kunde inkluderas. Manuell sökning i referenslistor i studier 

inom syftets område gjordes för att hitta ytterligare några artiklar, närmare bestämt fyra 

artiklar. Dessa artiklar inkluderades sedan i artikelmatrisen (Bilaga B). Alla sökningar 

tillsammans resulterade i 16 inkluderade artiklar i artikelmatrisen (Bilaga B) och i 

resultatet.  

Sökorden som användes, sökvägar och databaser har dokumenterats vilket gör det möjligt 

för läsaren att förstå hur sökningen har gått till och hur urvalen har gjorts (Polit & Beck, 

2017). Det ska tydligt framgå vilka artiklar som har inkluderats och vilka som har 

exkluderats i databassökningen (Polit & Beck, 2017). Litteratursökningen har genomförts 

systematiskt och har sedan sammanställts i en söktabell (Tabell 1) samt i en artikelmatris 

(Bilaga B). Artiklarnas kvalitet har bedömts med hjälp av Sophiahemmet högskolas 

modifierade granskningsmall (Bilaga A).  

Artiklar som har inkluderats är från olika delar av världen med majoriteten från Sverige 

(fem) och USA (fyra), resterande artiklar är gjorda i Australien (tre), England (en), Turkiet 

(en), Spanien (en) och Brasilien (en). Artiklar från flera delar av världen har inkluderats 

och detta kan tyda på att det ser ut på liknande sätt men det går inte att generalisera 

eftersom hela världen inte är representerad i denna litteraturöversikt. Detta ökar 

trovärdigheten i resultatet och ger en bredare helhetsbild (Forsberg & Wengström, 2013; 

Polit och Beck, 2017; Friberg, 2012). Jämförelser kan vara svåra att göra eftersom hälso- 

och sjukvårdssystemen och kulturer fungerar olika i olika länder. Sverige verkar vara i 

framkant vad gäller forskning inom kommunikation och bemötande vilket känns väldigt 

roligt. Eftersom majoriteten av de inkluderade artiklarna är från Sverige så gör detta att 

resultaten blir mer generaliserbart på svenska akutmottagningar.  

Författarna är väl medvetna om risken med översättningsfel och att dessa kan förekomma. 

Många av artiklarna är skrivna av författare som inte har engelska som sitt modersmål 

vilket kan göra att översättningarna inte är helt korrekta från första början och att 

tolkningar kan ha förekommit. Ordval och nyanser i språket kan orsaka att resultat i studier 

kan påverkas genom översättning (Polit & Beck, 2017). Författarna till denna studie har 

inte engelska som sitt modersmål vilket gör att vissa av artiklarna har blivit översatta flera 

gånger och har därmed även tolkats flera gånger vilket kan göra att viktig information kan 

ha försummats eller förvrängts då översättningen gjorts. Missförstånd kan ha uppkommit 

vid tolkningarna av text i resultaten trots att författarna har varit noggranna och har inte 

haft för avsikt att tolka eller översätta fel. För att minimera risken med detta så har alla 

artiklar lästs ett flertal gånger av författarna enskilt och sedan har de framkomna resultaten, 

översättningarna och tolkningarna diskuterats sinsemellan för att jämföra. Detta minskar 

risken för översättningsfel och tolkningsfel. Viss hjälp med översättning har skett med 

hjälp av Google Translate. 

Författarna har ett flertal gånger läst varje artikel enskilt för att sedan diskutera 

tillsammans för att inte missa viktiga fynd eller undermeningar. Artiklarnas resultat blev 

tydligare och tydligare desto fler gånger artiklarna lästes igenom vilket resulterade i att 
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författarna tillsammans kunde komma fram till ett gemensamt resultat genom diskussion. 

Eftersom viktiga ord, meningar, meningsenheter och stycken som svarade på syftet 

markerades med färgpennor underlättade detta arbetet med att sedan plocka ut dessa och 

sortera under vardera gemensam kategori (Polit & Beck, 2017). Validiteten och stabiliteten 

i studien anser vi som författare vara stärkt då vi mäter det fenomen som är avsett att mätas 

genom att endast använda textenheter som påverkar kommunikation på en akutmottagning. 

Underkategorier utvanns sedan genom att kategorisera ytterligare en gång bland 

huvudkategorierna. Huvudkategorierna och underkategorierna presenteras mer utförligt i 

Tabell 2. Genomgående stämmer resultatet i denna studie med bakgrunden.  

Det kan anses som en styrka att vi har varit två författare till denna studie som har gjort alla 

delar både var för sig och gemensamt. För att minimera subjektiviteten bör minst två läsa, 

sortera, granska och kvalitetsbedöma resultatet (Polit & Beck, 2017). Alla delar i studien 

har framkommit genom diskussioner sinsemellan författarna. En nackdel och svaghet är att 

författarna bor på olika orter vilket har gjort att vi inte har kunnat ses och arbeta 

tillsammans vilket skulle ha kunnat underlättat processen. Diskussioner har förts via 

telefon och genom mail, arbetet har skickats fram och tillbaka medan vissa delar av arbetet 

har skrivits i Google docs där möjlighet finns att jobba med samma dokument samtidigt.  

De forskningsetiska övervägandena har författarna till föreliggande studie under hela 

arbetes gång haft i beaktande. Polit och Beck (2017) skriver att forskare inte ska glömma 

den etiska aspekten under arbetets gång utan att hela tiden granska informationen kritiskt. 

Alla inkluderade artiklar skulle ara etiskt granskade. Det är viktigt att välja studie som har 

fått tillstånd från etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden har gjorts 

(Forsberg & Wengström, 2013). Författarna till denna studie har inte medvetet förvrängt 

data utan har redovisat alla framkomna resultat. Enligt Forsberg och Wengström (2013) 

ska alla resultat presenteras oavsett om de stödjer författarnas personliga åsikt eller inte 

och detta tyder på god forskningsed. Svårigheterna som författarna till denna studie har 

upplevt har varit att korta ner materialet utan att förvränga resultaten och/eller att förlora 

värdefulla resultat.  

Denna litteraturöversikt har utförts på halvtid under sex månader och författarna har arbetat 

vid sidan om detta. Vi som författarna anser att arbetes omfattning har varit relevant till 

denna tidsram.  

Slutsats 

Med åtgärder såsom tydlig och kontinuerlig information till patienten och dess närstående 

visar denna litteraturöversikt på att lidandet minskar och akutbesöket upplevs som mer 

tillfredsställande. Kommunikationens betydelse är av avgörande karaktär för patientens 

upplevelse och välbefinnande under vistelsen på akutmottagningen. Det som anses främja 

kommunikationen är att sjuksköterskor tar sig tid för patienterna, att de svarar på frågor 

och att de ställer frågor samt att de lyssnar på det som sägs. En god kommunikativ förmåga 

hos sjuksköterskor främjar kommunikationen och patienterna känner sig sedda, bekräftade 

och uppmärksammade vilket gör att tryggheten ökar. Kontinuerlig information om 

väntetider och om vårdprocessen som pågår främjar patienternas upplevelse och är av stor 

betydelse för patienterna.  

Klinisk tillämpbarhet 

Genom ökad medvetenhet om vad som påverkar kommunikation på akutmottagningen 

möjliggör vi förbättring och utveckling inom området. Resultaten i denna studie kommer 
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att användas av vardera författaren på deras respektive arbetsplats och förhoppningen är att 

detta kan komma att användas vid framtida förbättringsarbeten. Denna studie kan användas 

som utveckling för hur vårdpersonal kan arbeta mer personcentrerat. Fynden i denna studie 

kan användas i annan kontext än akutsjukvård och är värdefull för andra avdelningar och 

mottagningar inom hälso- och sjukvården. Genom spridning kan resultatet bli synligt för 

fler yrkeskategorier och yrkesutövare inom hälso- och sjukvården och att kunna nå ut till 

fler patienter. Resultaten som framkommit lyfter både vad patienter önskar och hur det är, 

både positiva och negativa upplevelser. Denna studie kan komma att presenteras på 

arbetsplatsträffar och diskuteras i mindre grupper med blandade yrkeskategorier för att få 

ett tvärprofessionellt förhållnings- och synsätt. Genom att tydliggöra resultaten för 

medarbetare kan det bli lättare att implementera resultatet i dess rätta kontext. Vidare 

forskning i området är önskvärt för att inhämta en mångfald och skulle vara intressant att 

göra en empirisk studie med patientintervjuer för att belysa mer upplevelser från 

patienterna. 
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BILAGA A  

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 välgenomförd 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. 

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 B 

Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvali

tet/T

yp * 

Body, R., 

Kaide, E., 

Kendal, S., 

& Foex, B. 

2015 

Storbritanni

en 

 

Not all 

suffering is 

pain: sources of 

patients´ 

suffering in the 

emergency 

department call 

for 

improvements 

in 

communication 

from 

practitioners. 

Syftet var att beskriva 

graden av lidande ur ett 

patientperspektiv samt 

att undersöka hur 

lidandet lindras ur ett 

patientcentrerat 

arbetssätt.  

Prospektiv kohortstudie. 

Bekvämlighetsurval. 

Frågeformulär besvarades vid den 

första kontakten eller direkt efter 

triaget med intervjuer. Sedan 

svarade patienterna på ett till 

frågeformulär direkt efter 

läkarbedömningen och när 

behandlingen hade påbörjats med 

intervjuer. Intervjuerna spelades 

in och analyserades sedan med 

deskriptiv analys. 

125 

patienter 

 

 

Resultatet visar att uppmuntran (20 

procent [%]) och information (28%) 

lindrar både emotionellt lidande (vilket 

39,2% av patienterna rapporterade) och 

lidande som var kopplat till att vara 

patient. 48 % av patienterna rapporterade 

att uppmuntran och förklaringar skulle ha 

kunnat lättat deras lidande. 

Trevlig och bemötande personal 

minskade lidandet.  Det som ansågs som 

viktigast var empati och kommunikation.  

I / P 

Cypress, 

B.S 

2014 

USA 

 

 

The Emergency 

Department, 

Experiences of 

patients, 

families, and 

their nurses.  

Syftet med denna studie 

var att beskriva 

erfarenheter av vistelsen 

på en akutmottagning. 

Frågeställningar var; 

Vilka är patientens och 

anhörigas erfarenheter 

av sjuksköterskor på 

akutmottagningen? 

Vilka är 

sjuksköterskornas 

erfarenheter av patient 

och anhöriga på en 

akutmottagning?  

Kvalitativ studie med 

hermeneutisk fenomenologisk 

analys. Semistrukturerade 

intervjuer med patienter, 

sjuksköterskor och anhöriga. 

Ett strategiskt urval användes. 

Datainsamlingen pågick under 

sex månader. Intervjuerna 

spelades in. Dataanalysen 

genomfördes med hjälp av van 

Manens holistiska, selektiva och 

detaljerade modell. 

 

 

 

10 

patienter 

8 

sjuksköters

kor 

5 anhöriga  

 

Resultatet mynnade ut i tre teman; 

kritiskt tänkande, kommunikation och 

omvårdnad. En av de viktigaste 

komponenterna för att hjälpa 

sjuksköterskorna att förmedla bättre vård 

ansågs av patienter och anhöriga vara 

information och kommunikation. Vikten 

av att sjuksköterskan hälsar och 

presenterar sig ansågs som viktigt liksom 

att de tog sig tid och inte verkade 

stressade. Viktigt ansågs också vara att 

sjuksköterskorna var villiga att prata och 

att svara på frågor.  

I / K 

 



                    

III 

 

Dahlen, I., 

Westin, L., 

& 

Adolfsson, 

A. 

2012 

Sverige 

Experience of 

being a low 

priority patient 

during waiting 

time at an 

emergency 

department  

Syftet var att illustrera 

erfarenheterna hos de 

lågt prioriterade 

patienterna under 

väntetiden på 

akutmottagning.  

Fenomenologisk, hermeneutisk 

metod användes. Brev skickades 

ut till patienter med låg 

prioritering. Intervjuer med öppna 

frågor användes. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades 

för att meningsenheter, nyckelord 

och fraser kunde plockas ut och 

sorteras i teman. 

14 

patienter 

(46) 

Resultatet mynnade ut i fyra teman; att 

vara beroende av vården, att vara 

exponerad, att vara sårbar och att vara 

trygg.  

Patienter upplevde att de inte fick den 

uppmärksamhet och det information som 

de önskade. Kommunikationen med 

personalen ansågs vara av dålig kvalitet 

och de upplevde känslor av att vara 

övergivna. Däremot upplevde de stor 

trygghet och blev lugnade när personalen 

tog sig tid att prata med dem och etablera 

en kontakt.  

I / K  

Edwardsson, 

D., Watt, E., 

& Pearce, F. 

2016 

Australien 

  

Patient 

experiences of 

caring and 

person-

centredness are 

associated with 

perceived 

nursing care 

quality. 

Syftet var att undersöka 

hur väl patientens 

värdering av uppfattad 

omvårdnad och 

personcentrering 

stämmer överens med 

uppfattad 

omvårdnadskvalitet på 

ett akutsjukhus. 

En deskriptiv, icke experimentell 

korrellationsdesign användes för 

att samla in och analysera data 

från en del av ett sjukhus i 

Australien i december, 2012. 

Frågeformulär användes. 

Deskriptiv statistik tillsammans 

med Pearsons korrelation och 

linjär regression användes. 

210 

patienter 

(318) 

Patienters erfarenhet av omvårdnad och 

personcentrerad vård associerades med 

sjuksköterskans omvårdnadskvalitet. 

Resultaten tyder på att patienters 

upplevda omvårdnadsbeteenden hos 

vårdpersonalen och upplevelsen av 

vårdmiljön uppfattades som 

personcentrerad av mer än hälften av 

deltagarna.   

I / 

CCT 

Elmqvist, 

C., & Frank, 

C. 

2015 

Sverige 

Patients´ 

strategies to 

deal with their 

situation at an 

emergency 

department 

Syftet var att beskriva 

patienters strategier för 

att hantera sin situation 

på en akutmottagning. 

Sekundär analys av kvalitativa 

intervjuer för att hitta nya 

beskrivningar av fenomenet. 

Strategiskt urval. Intervjuerna 

ägde rum två veckor efter besöket 

på akutmottagningen. 

Intervjuerna hade öppna frågor. 

Analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys.  

13 

patienter 

Patienter på akutmottagningar lider på 

flera sätt. Patienterna antar antingen 

passiva eller aktiva strategier för att 

kunna hantera sin situation. När 

patienterna kände att de inte hade blivit 

sedda eller behandlade med respekt eller 

på grund av informationsbrist så behöll 

patienterna dessa känslor för sig själva. 

De antar en positiv attityd för att de tror 

att om de är tillmötesgående så är 

chansen större att de blir sedda och 

bemötta på ett respektfullt sätt.  

II / K 



                    

IV 

 

Elmqvist, 

C., Fridlund, 

B., & 

Ekebergh, 

M. 

2011 

Sverige 

On a hidden 

game board: 

the patient´s 

first encounter 

with 

emergency care 

at the 

emergency 

department. 

Syftet var att beskriva 

och förstå det första 

mötet med akutsjukvård 

utifrån patientens 

perspektiv. 

Fenomenologisk ansats. 

Intervjuer med öppna frågor. 

Baserades på fyra vårdsituationer. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Meningsenheter 

togs ut och ett mönster sågs vilket 

sedan ledde fram till olika 

kategorier och teman. 

4 patienter 

2 anhöriga 

8 personal 

 

Patienterna upplevde ovisshet om hur 

vårdprocessen och vistelsen på 

akutmottagningen fungerar. De upplevde 

att de inte fick den information som de 

önskade. Om patienterna hade fått mer 

information så hade det varit lättare att 

hantera väntetiden.  

I / K  

Frank, C., 

Asp, M., & 

Dahlberg, K 

2008 

Sverige 

Patient 

participation in 

emergency care 

– A 

phenomenogra

pic study based 

on patients´ 

lived 

experience 

Syftet var att beskriva 

patienters olika 

uppfattningar av 

delaktighet i vården. 

Fenomenografisk studie. 

Strategiskt urval. Intervjuer med 

öppna frågor. Intervjuerna 

transkriberades och analyserades 

enligt fenomenografisk ansats.  

9 patienter Resultatet mynnade ut i tre kategorier: 

Att bli uppskattade, sedda och att bli 

bekräftade; Patienterna upplever att de 

blir sedda när de upplever att de har 

kontakt med personalen. Att bli sedd 

innebär att ha ögonkontakt och / eller att 

bli tilltalad. Patienterna menar att de 

skulle bli nöjda med endast en liten del 

av kontakt med personalen. 

Patientdelaktighet innebär att bli 

uppmärksammad men att det är 

personalen som bestämmer villkoren till 

kontakten. Relationen etableras då 

patienterna anser sig själva som experter 

över sin situation och de känner sig 

respekterade och uppmärksammade som 

individer och inte som diagnoser.   

I / K 

Jangland, 

E., Kitson, 

A., & 

Muntlin 

Athlin, Å.  

2015 

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 

upplevelsen av 

omvårdnaden genom 

den akuta 

vårdprocessen.  

Kvalitativ fallstudie. 

Återkommande intervjuer, totalt 

14. Strategiskt urval. De 

intervjuades i början av 

sjukhusvistelsen, under vistelsen 

och efter utskrivningen. 

Analyserades genom deduktiv 

ansats med induktiv 

innehållsanalys.  

5 patienter Patienterna talade om den centrala 

betydelsen av att sjuksköterskan 

etablerade en relation tillsammans med 

patienten. Attityden hos sjuksköterskan 

var viktig och det avspeglade sig både 

positivt och negativt. Stress, högt 

arbetstempo hos sjuksköterskan, brist på 

information om tillstånd och väntetider 

på akutmottagningen var negativt. 

Patienterna var positiva då 

sjuksköterskan hade haft tid eller hade 

tagit sig tid att småprata med dem vilket 

gjorde att de kände sig trygga och sedda.  

I / K 

 

 



                    

V 

 

Kington, 

M., & Short, 

A.E. 

2010 

Australien 

 

 

What do 

consumers 

want to know 

in the 

emergency 

department? 

Syftet var att kartlägga 

vad patienter saknar 

med kommunikationen 

på akutmottagningen. 

Ett anonymt frågeformulär med 

22 områden användes. Strategiskt 

urval. Deskriptiv dataanalys 

användes.  

25 

patienter 

Det framkom att brist på förståelse kan 

leda till frustration, stress och ibland 

även riskbeteende på akutmottagningen. 

Deltagarna (14 %) saknade information 

om väntetider (orsaker till väntan), 92 % 

av de mellan 31 och 50 år och 67 % av 

de upp till 31 år saknade främst detta, av 

de över 50 år saknade 100% detta. 

Information om triage saknades av 67 % 

respektive 33 % i dessa åldersgrupper. 

Information om hur en akutmottagning 

fungerar saknades (10 %), (75 % 

respektive 44 %).  

II / K 

  

Liu, S., 

Milne, L., 

Yun, B., & 

Walsh, K. 

2015 

USA 

  

The boarding 

experience 

from the patient 

perspective: the 

wait. 

Syftet var att bättre 

kunna förstå en patient 

på akutmottagning i 

väntan på 

vårdavdelning. 

Kvalitativ studie. 

Bekvämlighetsurval gjordes. 

Semistrukturerade intervjuer 

innehållande åtta öppna frågor 

gjordes. Tematisk innehållsanalys 

utfördes.   

18 

patienter 

Patienter karakteriserade väntan som ett 

centralt tema i upplevelsen. Bristande 

kommunikation både mellan 

vårdpersonal sinsemellan samt mellan 

vårdpersonal och patient. Många 

patienter ansåg att det saknades 

kommunikation från vårdpersonal under 

väntetiden och de visste inte riktigt vem 

som hade ansvaret för dem.  

I / K 

  

Mollaoğlu, 

M., & Çelik, 

P. 

2016 

Turkiet 

  

Evaluation of 

emergency 

department 

nursing 

services and 

patient 

satisfaction of 

services. 

Syftet var att identifiera 

omvårdnaden och 

bedöma patienters 

tillfredsställelse. 

Deskriptiv studie. Frågeformulär 

(patientinformation) innehållande 

16 frågor och frågeformulär 

(tillfredsställelsenivå) 

innehållande en femgradig skala 

och 16 frågor. Dataanalys 

utfördes med ett speciellt 

datasystem.  

84 

patienter 

89,3 % upplevde att sjuksköterskorna 

lyssnade på dem. 25 % av 

sjuksköterskorna gav information 

angående läkemedelsadministrering. 31 

% gav information om nutrition. 59,5 % 

informerade om tester eller 

undersökningar. 78,6 % av patienterna 

var nöjda med uppmärksamheten de fick 

samt den respekt som sjuksköterskorna 

visade. 58,3 % var nöjda med den 

information och respekt som anhöriga 

fick. 1,2 % var missnöjda med allt.  

I /K 



                    

VI 

 

Perez-

Carceles, 

M.D., 

Gironda, 

J.L., 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 studien var 

att undersöka i vilken 

utsträckning rätten till 

information efterlevs på 

en akutmottagning, att 

fastställa graden av 

tillfredsställelse hos 

patienterna med den 

uppmärksamhet de fick 

och att undersöka 

relationen mellan 

tillfredsställelsen och 

den information som de 

fick, väntetider och 

allvarligheten på en 

akutmottagning.  

Tvärsnittsstudie. Enkäter delades 

ut i anslutning till utskrivning från 

akutmottagningen och enkäten 

gjordes direkt och lämnades in. 

Resultaten från enkäten jämfördes 

sedan med journalen. Statistisk 

analys gjordes med ett 

datasystem. 

300 

patienter 

Det framkom att äldre patienter förstod 

mindre av den information som gavs. Att 

ge patienterna information under hela 

vårdprocessen, att de fick möjlighet att 

ställa frågor, lösa problem och tvivel, 

och att de förstod 

utskrivningsinstruktioner ökade 

tillfredsställelsen av vistelsen på 

akutmottagningen.  

I / R 

Proud, M.E., 

& Howard, 

P.K. 

2016 

USA 

  

Why do 

patients return 

to the 

emergency 

department? 

Syftet var att undersöka 

varför patienter 

återvänder till 

akutmottagningen. 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer med 

patienter som återkom till 

akutmottagningen nio dagar efter 

första besöket. Frågorna i 

intervjuerna var öppna. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades, analyserades och 

kodades via ett datasystem. Med 

hjälp av en modifierad grounded 

teori tolkning utvecklade de ett 

kodschema och fick därefter fram 

teman.   

60 

patienter 

Resultatet visade att patienter oftast 

återkom på grund av oro för sin sjukdom 

och hälsa och de kände att behövde ett 

nytt utlåtande. Bristen på kommunikation 

gjorde patienterna osäkra.  

I / K 



                    

VII 

 

Pytel, C., 

Fielden, 

N.M., 

Meyer, 

K.H., & 

Albert, N. 

2009 

USA 

  

Nurse-

Patient/Visitor 

communication 

in the 

emergency 

department 

Syftet med studien var 

att undersöka patienters 

erfarenheter av 

kommunikation. Samt 

att undersöka 

uppfattningen av 

kommunikationsbehov.  

Prospektiv, deskriptiv 

enkätstudie. Dataanalysen 

genomfördes med deskriptiv 

statistik. Data analyserades sedan 

med hjälp av ett datasystem.   

123 

deltagare 

53 

patienter 

70 

besökare 

73 

sjuksköters

kor  

95,8 % ansåg att sjuksköterskorna 

informerade om tester, undersökningar 

och behandling. 94,9 % ansåg att 

sjuksköterskorna svarade på deras frågor. 

94,1 % tyckte att sjuksköterskorna 

lyssnade på deras oro. 92,2 % av 

sjuksköterskorna visade respekt. 92,2 % 

av sjuksköterskorna visade medlidande 

och brydde sig. 89 % talade så att 

patienterna förstod och 89,1% angås att 

sjuksköterskorna använde termer som 

patienterna förstod. 84,6 % ansåg att de 

fick kontinuerlig information om vad 

som skulle hända 83,9 % kände det som 

att sjuksköterskorna hade tid att lyssna 

på vad som sades. 83,1 % ansåg att 

sjuksköterskorna lät dem prata utan att 

bli avbrutna. 81,4 % ansåg att 

sjuksköterskorna hade en lugnande 

inverkan. 81,2 % förklarade varför 

förseningar uppkom. 78,4 % uppgav att 

sjuksköterskorna informerade om det 

medicinska tillståndet. 77,5 % uppgav att 

sjuksköterskorna talade med lugn röst. 

75,6 % uppgav att sjuksköterskorna hade 

ögonkontakt.  

I / P  

Walsh., M., 

& Knott, 

J.C. 

2010 

Australien 

 

 

Satisfaction 

with the 

emergency 

department 

environment 

decreases with 

lenght of stay. 

Syftet var att undersöka 

akutmottagningens 

omgivning associerat 

med patienters 

tillfredsställelse samt om 

den förändrades med 

väntetiden.  

En retrospektiv 

observationsstudie. 

Bekvämlighetsurval användes. 

Patienter som stannade mer än 

åtta timmar jämfördes med de 

som stannade mindre än fyra 

timmar. De fick ett frågeformulär 

att fylla i och tillfredsställelsen 

mättes med visuell analog skala. 

Analysen genomfördes med 

deskriptiv statistik.  

233 

patienter  

(47)  

Av de som stannade kvar på 

akutmottagningen längre än åtta timmar 

upplevde 94% att kommunikation med 

vårdpersonal var viktigt. Och de som 

stannade mindre än fyra timmar ansåg 

även de att detta var viktigt (95%). 

Tillgången på information och 

kommunikation ansågs som viktigt (77% 

respektive 80% i de båda grupperna).  

I / 

CCT  
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Zani, V.A., 

Marcon, 

S.S., 

Pamplona 

Tonete, 

V.L., & 

Garcia de 

Lima 

Parada, 

C.M. 

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 eller anhöriga 

på en akutmottagning. 

Kvalitativ intervjustudie med 

semistrukturerade intervjuer. 

Innehållsanalys användes.  

20 

sjuksköters

kor  

20 

patienter 

Utmynnade i två teman. 

Kommunikationen mellan vårdaren och 

patienten och betydelsen av 

kommunikationen mellan dessa. 

Kommunikationen mellan sjuksköterskor 

och anhöriga ansågs ha avgörande 

betydelse för patientens tillfrisknande 

och närvaron av anhöriga hjälpte både 

personalen och patienterna.  

II / K 

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  

*Förklaring till förkortningar som förekommer i matrisen: 

Kvalitet: I = Hög kvalitet, II = Medelhög kvalitet, III = Låg kvalitet. 

Typ: RCT = Randomiserad kontrollerad studie, CCT = Klinisk kontrollerad studie, P = Icke- kontrollerad studie, R = Retrospektiv studie, K = Kvalitativ studie.  


