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SAMMANFATTNING 

På akutmottagningen sker korta möten med ett stort antal patienter. Dessa möten präglas av 

snabba beslut och akuta åtgärder samtidigt som stunden med väntan och ovisshet kan vara 

lång för patienten. Delaktighet i vården är en rättighet för patienten och en skyldighet för den 

som utför vård och omvårdnad. Forskning visar att patientdelaktighet har många positiva 

fördelar, både för patienten och sjukvården. Patienten ska så långt det är möjligt göras 

delaktig i sin egen vård. Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av delaktighet i 

samband med vård och behandling på akutmottagning. Metoden som användes var en allmän 

litteraturstudie. Datainsamlingen utfördes i PubMed, CINAHL, PsycINFO, MedLine och 

genom manuella sökningar. Femton empiriska originalartiklar inkluderades totalt. Dessa 

granskades för att sedan analyseras genom integrerad analys. Resultatet delades in i fyra 

huvudkategorier: möjlig delaktighet i vårdmötet, omgivningens påverkan i mötet, betydelse 

av skade- och sjukdomstillståndet samt tillit till vården. Patienterna hade både positiva och 

negativa erfarenheter av delaktighet i samband med vård och behandling på akutmottagning. 

Patienterna upplevde att möjligheten till delaktighet bland annat främjades av ett samspel med 

vårdpersonalen som präglades av ett gott bemötande, bekräftelse och användandet av ett 

begripligt språk, tydlig information, att bli tilltalad som en person och inte ett 

sjukdomstillstånd samt ett förtroende till akutsjukvården. Skade- och sjukdomstillståndets 

allvarlighetsgrad kunde både vara ett hinder och en möjlighet för delaktighet medans 

akutmottagningens miljö endast ansågs vara ett hinder för delaktighet, enligt patienterna. 

Slutsatsen var att det fanns en önskan om och ett behov av delaktighet hos patienter som söker 

sig till en akutmottagning. Patientdelaktighet har både individ- och samhälleliga vinster. Fler 

studier behövs för att öka förståelsen hos akutsjuksköterskan om patienternas erfarenheter för 

att kunna utveckla och förbättra vården. 
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ABSTRACT  

At the emergency department several short meetings take place and these are characterized by 

quick decisions and urgent actions. For the individual patients, however, the moment of 

waiting and uncertainty can be long. Patient participation is a right for the patient and an 

obligation for healthcare professionals. Research shows that patient participation has many 

positive benefits, both for the patient and the health care system. As far as possible, the 

patients should be involved in their own care. The aim was to describe patients’ experiences 

of patient participation in connection with care and treatment in the emergency department. 

The chosen method was a general literature study, where article searches were performed in 

PubMed, CINAHL, PsycINFO, MedLine and through manual searches. Fifteen empirical 

original articles were included. These were reviewed and then analyzed through integrated 

analysis. The result was divided into four categories: possible participation in the care 

interaction, the environments impact on the meeting, the importance of the state of injury and 

illness and trust in the healthcare. The patients had both positive and negative experiences of 

patient participation in connection with care and treatment at the emergency department. 

Patients experienced that the possibility of participation was promoted by interaction with the 

health care staff, which was characterized by a good encounter, confirmation and the use of an 

understandable language, clear information, be addressed as a person and not a medical 

condition and a trust in emergency medical care. The severity of the injury or the illness could 

both be an obstacle and an opportunity for participation while the emergency department 

environment only was considered as an obstacle for participation, according to the patients. 

The conclusion was that patients in the emergency department got a desire and a need for 

participation. Patient participation has both individual- and social benefits. More studies are 

needed to gain better understanding about patients’ experiences in order to develop and 

improve care. 
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INLEDNING 
 

Dagens hälso- och sjukvård befinner sig i en situation som präglas av brist på 

vårdplatser och hårt belastade akutmottagningar. Som sjuksköterska inom akutsjukvård 

upplevs att patienterna mestadels är nöjda med den vård de får men även hur de kan 

påverkas av den ansträngda vårdsituationen. Egna upplevelser eller medias rubriker ger 

oss en bild av hur patienterna mår i dagens vård genom uttalanden från upprörda och 

missnöjda patienter. Det kan handla om patienters upplevelser av långa väntetider på 

akutmottagningar så väl som frustration över felbehandlingar eller inställda läkarbesök. 

Att som patient inte kunna påverka sin situation leder av förståeliga skäl till negativa 

känslor och frustration. Det finns lagar och bestämmelser angående patientens 

rättigheter till delaktighet i den egna vården men detta till trots visar forskning och egna 

erfarenheter att de ibland inte följs. Det är en utmaning inom alla verksamheter men på 

akutmottagningen med ett arbetssätt som bygger på effektivitet och korta vårdtider är 

det än mer utmanande att göra patienten delaktig i sin vård. Hur upplever patienterna sin 

situation, finns det utrymme för delaktighet inom denna verksamhet och vilka 

erfarenheter finns hos patienterna? Tidigare studier visar på vinster med att involvera 

patienten i vården, både för patienten och vården i sig. 

BAKGRUND 

 

Akutsjukvård 

 

Akutsjukvården är mångfacetterad med korta möten och ett stort antal patienter 

(Wikström, 2018). I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård beskrivs akutsjukvård 

som den vård som utförs till personer som plötsligt drabbats av ohälsa och bedrivs under 

dygnets alla timmar, oberoende av plats och verksamhet (Riksföreningen för 

Akutsjuksköterskor & Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Akutsjukvården beskrivs 

som ”handläggning av alla akuta sjukdomstillstånd och olycksfall, i alla åldrar, under 

begränsad tid och med tillgängliga resurser” (Socialstyrelsen, 2015, s. 199). Det ställs 

höga krav på personal inom akutsjukvården för att bevara en persons integritet och 

värdighet utan att den medicinska säkerheten äventyras samt för att tillgodose en 

persons medicinska, existentiella och emotionella behov (Wikström, 2018). 

 

Akutmottagning 

En viktig del i akutsjukvården är akutmottagningen som har en central roll och 

samverkar med flera andra aktörer såsom ambulans, larmcentral, röntgen, laboratorier, 

andra avdelningar och mottagningar på sjukhuset, andra sjukhus och vårdcentraler. Till 

akutmottagning inkommer patienter till största delen via reception, med ambulans eller 

via öppenvården (Wikström, 2018). Akutmottagningen är öppen för besök utan remiss 

eller tidsbokning och därav är tillströmningen av patienter oförutsägbar volymmässigt 

(Vårdanalys, 2018a). På akutmottagningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, 

läkare och administrativ personal exempelvis medicinska sekreterare. De sjuksköterskor 

som arbetar på akutmottagningen är antingen grund- eller specialistutbildade. Arbetet 

präglas av ett interprofessionellt teamarbete mellan alla yrkeskategorier samt samspelet 

med patienter och anhöriga (Wikström, 2018).  
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Akutmottagningarna i Sverige tar årligen emot omkring två miljoner besök av personer 

nitton år eller äldre visar de tre senaste årens statistik (Socialstyrelsen, 2017, 2018 och 

2019b) och ska precis som övrig vård vara lättillgänglig och ge patienten en snar 

medicinsk bedömning (SFS 2014:821, kap. 2, 1–2 §). I Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) finns lagstadgat att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård 

skall ges företräde till vården. För att sortera patientflödet, prioritera samt identifiera de 

med störst vårdbehov används på akutmottagningarna triage (Wikström, 2018). I en 

rapport av statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2010) förklaras triage 

med att patienterna på en akutmottagning systematiskt indelas i kategorier utifrån 

medicinsk allvarlighetsgrad, det vill säga hur snabbt patienterna behöver tas om hand 

med hänsyn till sitt hälsotillstånd. För att kunna hantera ett högt flöde och ge säker vård 

bygger arbetsmoment såsom triagering på effektivitet med korta möten och snabba 

beslut och för patienten kan detta arbetssätt innebära kort tid för interaktion med 

personalen och därmed kort tid för informationsutbyte och delaktighet (McCarthy et al., 

2014). Mätningar i en studie visade att mediantiden för den totala samtalstiden patient 

och vårdpersonal emellan var 19 minuter under en total vistelsetid på akutmottagningen 

på i genomsnitt 126 minuter (McCarthy et al., 2014). 

 

Patientflöde på akutmottagning 

Verksamheten på akutmottagningar bygger på ett konstant in- och utflöde av patienter 

och av olika anledningar kan obalans uppstå som leder till väntetider (Socialstyrelsen, 

2014). Statistik visar att den totala vistelsetiden på akutmottagningar i Sverige ökar för 

varje år med längst väntetider vid de större akutmottagningarna. År 2018 varade hälften 

av besöken mer än tre timmar och 40 minuter och ett av tio besök varade längre än sju 

timmar och 49 minuter (Socialstyrelsen, 2017, 2018 och 2019b). Crowding är ett 

begrepp som används och beskriver en situation framförallt på akutmottagningarna och 

inträffar när det identifierade behovet av (“efterfrågan”) akutvård överstiger tillgängliga 

resurser på akutmottagningen. Exempel på detta är att kravet på personalen, service och 

lokaler överstiger dess kapacitet (American College of Emergency Physicians [ACEP], 

2019). För patienten på akutmottagningen kan väntan ibland bli lång och är en faktor 

som för en majoritet av patienterna leder till missnöjdhet (Pitrou et al., 2009; Shankar, 

Bhatia & Schuur, 2014). Det motsatta, att få snabb hjälp och kort väntan anges av 

patienterna som en av de viktigaste faktorerna för nöjdhet vid besöket (Welch, 2010). 

Ökad vistelsetid innebär, förutom missnöjdhet, även ökad risk för både komplikationer 

(Pines et al., 2011) och mortalitet (Hoot & Aronsky, 2008). Ökad belastning på 

akutmottagningar är inte bara ett problem i Sverige utan även internationell forskning 

pekar i samma riktning (Pines et al., 2011). I en studie av Hitchcock, Gillespie, Crilly 

och Chaboyer (2014) visade resultatet att patientflödet hade en inverkan på 

triageprocessen där högt patientflöde skapade problem. Överbeläggningar på sjukhuset 

ledde till “crowding” och senare överbelastning på akutmottagningen. Detta hindrade 

patientflödet in och ut från akutmottagningen. Crowding resulterade också i att 

patienterna inte bedömdes inom de rekommenderade tidsramarna. Det observerades 

också problem i triageprocessen med över- och undertriagering, vilket medförde att 

patienterna inte bedömdes eller behandlades i rätt ordning, vilket slutligen visade sig 

förlänga behandlingstiden i vissa fall. Att hantera tiden under triageprocessen var 

avgörande för patientflödet men uttrycktes vara svårt på grund av tidspress. För 

patientens del var upplevelsen vid crowding att vården var osäker med åtgärder i 

korridorer, längre väntetider och sämre integritet (Hitchcock et al., 2014). Att triagera i 

enskildhet, vilket är önskan hos patienterna (Welch, 2010), är en omöjlighet i händelse 

av crowding. 



 

3 

 

Trots belastning och långa väntetider väljer patienterna akutmottagningen även för 

mindre akuta besvär (Hoot & Aronsky, 2008; Unwin, Kinsman & Rigby, 2016). En 

vanlig orsak till detta beteende är missnöje med primärvården eller att dess 

tillgänglighet är otillfredsställande. Annan orsak kan vara en förhoppning om att 

akutsjukvården kan ge snabbare tillkomsten till utredning eller röntgen (Knowles, 

O`Cathain & Nichol, 2012; Unwin et al., 2016). Andra organisatoriska brister som 

påverkar väntetiderna på akutmottagningarna är bristen på vårdplatser och möjligheten 

till hemtagning av färdigbehandlade slutenvårdspatienter (Vårdanalys, 2018a). 

Akutmottagningens flöde, miljö och struktur är ett obekant område för patienten och 

kan vara svår att förstå och få ett grepp om. I en studie av Shankar et al. (2014) fanns 

hos patienterna en önskan om vägledning och förklaring till själva processen på 

akutmottagningen, hur flödet fungerar och hur och när kontakt med personal sker. 

Symtombilden varierar för de som söker sig till akutmottagningen men upplevelsen för 

de flesta är att den egna åkomman är av brådskande karaktär (Vårdanalys, 2018a). 

Studier visar att patienter som kommer till akutmottagningen generellt överskattar hur 

snabb vård som behövs för det tillstånd de söker för (Welch, 2010) samt att patientens 

upplevelse av hur allvarligt sjuk eller skadad hen är och den bedömning som 

triagesjuksköterskan gör ofta inte överensstämmer. Patienten kan både bedöma sig själv 

som mer allvarligt sjuk men även det motsatta (Ekwall, 2013; Toloo, Aitken, Crilly & 

FitzGerald, 2016). Det är även vanligt att patienten inte förstår triagesystemet och 

därmed tolkar patientflödet på akutmottagningen som orättvist (Welch, 2010). Ett behov 

av att klargöra för patienten vad triageprocessen innebär finns (Ekwall, 2013). 

 

Sjuksköterskan på akutmottagning  

En specialistsjuksköterska med inriktning mot akutsjukvård arbetar utifrån de sex 

kärnkompetenserna personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap, säker vård och informatik (Riksföreningen för Akutsjuksköterskor 

& Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Säker vård innebär att minimera risk för 

skador hos både patienter och vårdpersonal (Cronenwett, Sherwood, Barnsteiner, Disch 

& Johnson, 2007). För att uppnå en säker vård krävs att evidensbaserad kunskap 

används, att en följsamhet till beslutade vårdprogram, rutiner och föreskrifter finns samt 

att hälso- och sjukvårdspersonal har rätt kompetens i förhållande till arbetsuppgifterna 

(Öhrn, 2013). Akutsjuksköterskan ska ha kunskap att kunna sortera och prioritera för att 

säkerställa en god och säker vård (Riksföreningen för Akutsjuksköterskor & Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Sjukvården ska enligt Hälso- och Sjukvårdslagen [HSL] 

bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Det innebär bland annat att vården 

särskilt ska tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet (SFS 

2017:30, 5 kap. § 1). Att hälso- och sjukvården har ett ansvar för och ska bedriva vården 

patientsäkert finns också lagstadgat i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). 

Akutsjuksköterskan förutsätts ha den kunskap som krävs för att skapa de bästa 

förutsättningarna för att patient och närstående ska kunna vara delaktiga i de beslut och 

vårdprocesser som rör patienten. Hänsyn ska också tas till den sårbara situation 

patienten befinner sig i (Riksföreningen för Akutsjuksköterskor & Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Akutsjuksköterskan förväntas, förutom att bidra med sin 

egen specifika yrkesskicklighet också kunna arbeta i ett interprofessionellt team. Detta 

teamarbete krävs för att motsvara och uppnå de höga krav som idag ställs på hälso-och 

sjukvården. I det interprofessionella teamet är det av vikt att alla specialistkunskaper 

hos var och en tas till vara och att en grundläggande kunskap om, och förståelse finns 

för de andra kompetenserna (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). 
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Den specialistutbildade akutsjuksköterskan förväntas kunna ta egna initiativ, arbeta 

självständigt och med hjälp av kliniska tecken och parametrar, identifiera potentiellt 

livshotande tillstånd hos patienten. Förväntningar finns också på att vid allvarliga 

tillstånd påbörjad behandling och medicinering. (Riksföreningen för Akutsjuksköterskor 

& Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Att vårdas av en kompetent och säker 

sjuksköterska var en av de faktorer som patienterna rankade som viktigast och som gav 

hög grad av nöjdhet vid besöket på akutmottagningen. I detta inkluderades att vara 

tekniskt skicklig, kunna förmedla information på ett effektivt sätt, vara empatisk och 

smärtlindra i god tid (Welch, 2010). Arbetet på en akutmottagning präglas ofta av hög 

arbetsbelastning. För patientens del innebär detta att få konkurrera om sjuksköterskans 

uppmärksamhet och delaktighet med flertalet andra patienter (Nugus et al., 2011) men 

även ständiga avbrott, såsom larm, telefoner och annan personal som kräver 

sjuksköterskans uppmärksamhet (Weigl, Beck, Wehler & Schneider, 2017). Mötet med 

sjuksköterskan kan för patienten innebära en fragmentarisk interaktion med ständigt 

växlat fokus mellan patienten och diverse avbrott och åtgärder. Att sjuksköterskan har 

en bra kommunikation med patienten under alla moment är ett måste utifrån aspekten 

patientsäkerhet och med hänsyn till patientens grad av oro och välbefinnande (Ekwall, 

2013; Wiman, Wikblad & Idvall, 2007). 

Kommunikation 

 

Kommunikationen handlar dels om det verbala uttrycket och dels om det icke verbala, 

det som uttrycks genom kroppsspråket. I en studie av Xu, Staples och Shen (2012) 

beskrivs att den icke verbala kommunikationen är ett fungerande hjälpmedel i 

situationer där det uppstår språkproblematik som till exempel olika etniska bakgrunder 

eller funktionsnedsättningar som påverkar hörsel och tal. Även Johannessen, Tveiten 

och Werner (2018) beskriver betydelsen av kroppsspråket i kommunikationen mellan 

patient och sjukvårdspersonal. I kommunikationen är en central del lyssnandet 

(Andersson, 2019). Kommunikation har flera definitioner bland annat ömsesidigt 

utbyte, något som går att dela med någon eller några, något som blir gemensamt samt 

att göra någon delaktig. För att mötet mellan vårdtagare och vårdgivare ska bli effektivt 

är det viktigt att båda parter förstår varandra. (Fossum, 2019). 

Enligt Fossum (2019) förknippas begreppet kommunikation inom vården ofta med 

informationsöverföring. I Patientlagen finns stadgat att patienten skall erhålla 

information om bla. sitt hälsotillstånd, de metoder som finns för undersökning, vård och 

behandling, det förväntade vård- och behandlingsförloppet, väsentliga risker för 

komplikationer och biverkningar samt möjligheten att välja 

behandlingsalternativ. Denna information ska också anpassas till de individuella 

förutsättningarna. Den som lämnar information ska så långt som möjligt försäkra sig om 

att mottagaren har förstått innehållet och betydelsen av den lämnade informationen. 

(SFS 2014:821, 3 kap. § 1–2 & 6–7). Fossum (2019) beskriver att bemötandet är 

centralt inom vården och är ett begrepp med många dimensioner. Det handlar bland 

annat om hur samtal genomförs och utförs, kvalitet och besked och upplysningar. 

Vidare beskriver han synonymer som uppträdande, mottagande och sätt att vara på. Han 

menar att bemötandet påverkas av människosyn och uppfattning av människovärde. 

Andersson (2019) beskriver att mötet och samtalet med patienten är vårdens viktigaste 

arbetsform. Vidare beskriver han att förmågan att etablera en god relation till patienten 

är kärnan i professionaliteten. 
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Delaktighet   

 

Delaktighet betyder, enligt Svenska Akademien (2009), att aktivt medverka. En vidare 

betydelse enligt den svenska ordboken är också medansvar och att ha medinflytande. 

Patientdelaktighet är sammansatt av det latinska ordet pat’iens som betyder “som 

lider/uthärdar” och ordet delaktig med betydelsen “som medverkar i något”. 

Patientdelaktighet kan därför beaktas såsom att den som lider, och därmed är passiv ska 

också medverka, alltså vara aktiv (SBU, 2017). Patientens delaktighet i vården 

definieras enligt Patientlagen med att hälso- och sjukvård så långt som möjligt ska 

utformas och genomföras i samråd med patienten. När det gäller patientens medverkan, 

genom att själv utföra vård- och behandlingsåtgärder, ska hänsyn tas till patientens egna 

önskemål och förutsättningar. Lagen innefattar även anhöriga och deras rätt till 

delaktighet (SFS 2014:821, 5 kap. § 1–3). Även i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010: 

659) 6 kap. § 1 redogörs att vården så långt som möjligt ska utformas och genomföras i 

samråd med patienten. Att arbeta för delaktighet är även en internationell prioritet och 

uppmärksammas av globala organisationer såsom World Health Organization [WHO] 

(2013). 

Phillips, Street och Haesler (2016) beskriver att patientdelaktighet är ett dåligt definierat 

begrepp där det saknas en enhetlighet och det förekommer flera synonymer som till 

exempel empowerment, patientcentrering, partnerskap, samarbete och medverkan. 

Begreppet patientdelaktighet kan innebära exempelvis delaktighet i den egna vården, 

delaktighet i kvalitetsutveckling, delaktighet i undervisning, informationsöverföring och 

att utveckla en förståelse för sin egen situation (Carlström, et al., 2013; Eldh, Ekman & 

Ehnfors, 2010; Oxelmark, Ulin, Chaboyer, Bucknall & Ringdal, 2018). I en rapport av 

SBU (2017) tillämpas ett brett perspektiv på delaktighet och omfattar personcentrerad 

vård, delat beslutsfattande och stöd till egenvård. I en studie av Phillips et al. (2016) 

framkommer det att patientdelaktighet är en nyckelkomponent för att uppnå 

högkvalitativ vård. Det är också förknippat med förbättrade patientresultat såsom ökad 

nöjdhet hos patienterna och reducerad sjukhusmortalitet. Patientens delaktighet kan vara 

en faktor som leder till ökad patientsäkerhet (Ekwall, 2013; Hwang, Sung & Chin, 

2019). 

Samspelet mellan patienten och sjuksköterskan är en grundsten i all avancerad 

omvårdnad (Carlström et al., 2013; Eldh et al., 2010). Carlström et al. (2013) beskriver 

att en viktig komponent för patientdelaktighet är patientens deltagande i det 

interprofessionella teamet. Delat beslutsfattande är en del av patientdelaktighet och 

innebär att patienten och det interprofessionella teamet tillsammans kommer fram till 

det bästa omvårdnads- och behandlingsalternativet (Carlström et al., 2013; Oxelmark, 

Ulin, Chaboyer, Bucknall & Ringdal, 2018). Det interprofessionella teamet ska stödja 

patientens delaktighet i beslutsprocessen genom att identifiera de mest lämpliga 

alternativen (Carlström et al., 2013). Rätten till information och inflytande är av 

avgörande betydelse för patientens möjlighet att utöva sitt självbestämmande och vara 

delaktig i vården (SBU, 2017). Studier visar att det inom sjukvården finns en positiv 

inställning till patientdelaktighet vid vård och behandling och ses som en självklarhet 

och en rättighet för patienten (Frank, Asp & Dahlberg, 2009a; Johannessen, Tveiten & 

Werner, 2018). Trots den positiva grundinställningen upplever sjuksköterskor att det i 

vissa situationer och under vissa omständigheter finns svårigheter att uppfylla målet 

patientdelaktighet (Frank, Asp & Dahlberg, 2009a; Johannessen, Tveiten & Werner, 

2018). 
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Instrument för att mäta delaktighet  

The Patient Preferences for Patient Participation [4P] är ett instrument för att mäta 

patientdelaktighet. Instrumentet är uppdelat i två delar, preferenser för framtida 

delaktighet och utvärdering av upplevd delaktighet. I Sverige har instrument testats 

inom primärvården med fokus på patienter med kronisk lungsjukdom och hjärt- och 

kärlsjukdom, utvärderingen visar att instrumentet kan användas inom andra vårdformer 

och patientgrupper (Luhr, 2018). Sveriges kommuner och regioner [SKR] utför 

återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och 

sjukvården. Under 2017 utfördes en undersökning på fem olika akutmottagningar i 

Sverige där en patientenkät med sju områden användes, varav ett område var 

delaktighet och involvering (SKR, 2017). Dessa mätningar kan ge en bild av vilka 

erfarenheter, krav och önskemål patienterna har på delaktighet i vården men även 

tidigare studier ger en bra bild (Pytel, Fielden, Meyer, & Albert, 2009; Shankar et al., 

2014). 

 

Teoretisk utgångspunkt 

 

En teoretisk utgångspunkt används för att kunna problematisera och argumentera för det 

problem som valts att studera. Denna ska väljas utifrån och ha en relation till syftet 

(Henricsson, 2017b; Polit & Beck, 2017). Som teoretisk utgångspunkt har 

personcentrerad vård valts, detta för att förhållningssättet till stor del handlar om en 

ökad patientdelaktighet i vården (Carlström et al., 2013). 

Personcentrerad vård 

Från att i början av 1900-talet haft en vård som huvudsakligen såg människan som en 

sjuk kropp, som en passiv mottagare av vård och behandling, har vården under årens 

gång successivt gått mot ett mer holistiskt förhållningssätt till patienten (Ekman, 

Norberg & Swedberg, 2014). Personcentrerad vård har sitt ursprung i 1960-talets 

humanistiska psykologi och under slutet av 1900-talet användes begreppet 

personcentrerad vård av Tom Kitwood inom vården av personer med demenssjukdom 

(Kitwood, 1997; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Med Kitwoods arbete mot en 

mer humanistisk vård av demenssjuka som bakgrund har forskare, vårdutvecklare och 

vårdpersonal fortsatt ett utvecklingsarbete mot en mer personcentrerad vård. Aktuell 

klinisk forskning kring personcentrerad vård bedrivs av nationella och internationella 

forskare från en rad olika discipliner vid centrum för personcentrerad vård i Göteborg 

[GPCC]. Evidensbaserad kunskap sprids av GPCC men även bland annat genom 

Sveriges kommuner och Landsting [SKL] och Myndigheten för Vårdanalys (GPCC, 

2017). Införandet av ett personcentrerat arbetssätt har fortgått under flera år och enligt 

en kartläggning av SKL (2018) hade fram till år 2018 över hälften av Sveriges 

kommuner, regioner och landsting påbörjat arbetet med implementering av ett 

personcentrerat arbetssätt. Som ett stöd för att underlätta vårdgivares implementeringen 

av arbetssättet utgav Vårdanalys en rapport (2018b). Genom åren har forskning 

resulterat i riktlinjer både nationellt och internationellt (Socialstyrelsen, 2019a; Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2016). 

Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och har sin 

utgångspunkt i att se patienten som en person med vilja, förmågor, behov och ansvar 

och inte bara en sjukdom. De centrala begreppen inom personcentrerad vård är 

partnerskap, patientberättelsen och dokumentation (Ekman et al., 2014).  
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Att arbeta personcentrerat innebär att ha patientens egen berättelse som utgångspunkt, 

det vill säga dennes egen upplevelse av sin sjukdom eller sitt tillstånd samt vilken 

påverkan på livet sjukdomen eller tillståndet ger. För att fånga helheten och kunna ta del 

av berättelsen krävs ett aktivt lyssnade från professionens sida men också att ett 

ömsesidigt förtroende byggs upp mellan patient och vårdpersonal. Professionen å sin 

sida delar med sig av sin kunskap om vård, behandling och rehabilitering för att öka 

patientens chans till delaktighet. Partnerskapet bygger på båda parters respekt för 

varandras kunskap och erfarenhet. Vården ska, med hänsyn till patientsäkerhet och 

verksamhetens resurser, anpassas efter både vårdgivarens och patientens och eventuellt 

närståendes resurser och mål samt deras respektive kunskap. Patienten tillskrivs både 

ansvar och rättigheter över den egna vården. Partnerskapet leder till att båda parter 

gemensamt kommer fram till beslut angående vård och behandling. Denna plan över 

vården dokumenteras sedan i journalen. Dokumentationen ska hållas levande, det vill 

säga ändras om nya förutsättningar uppstår (GPCC, 2017). 

I flera studier (Kvåle & Bondevik, 2008; McCormack & McCance, 2006; Olsson, Ung-

Jakobsson, Swedberg & Ekman, 2012) framkommer det att den viktigaste komponenten 

i den personcentrerade vården är samspelet mellan patienten och vårdgivaren, 

partnerskapet, samt att patienten ses som en aktiv partner och får möjlighet att vara 

delaktig i beslutstaganden som rör vårdprocessen. Forskning har visat på en positiv 

inställning till implementering av personcentrerad vård men att organisatoriska faktorer 

kan vara ett hinder. I en översiktsstudie av Goedhart, Oostveen och Vermeulen (2017) 

sågs att en vårdorganisation som tillät sjuksköterskor att ha inflytande på sin arbetsplats 

och möjlighet till utveckling innebar en positivt grund för patientsäkerhet och 

personcentrerad vård. Samma koppling sågs i en annan studie (Hwang et al. 2019). För 

kroniskt sjuka som vårdades utifrån ett personcentrerat arbetssätt sågs vinster för 

patienternas del i form av bättre mående både fysiskt och psykiskt (Coulter et al., 2015) 

och i en studie av eftervården av patienter med höftfraktur sågs ekonomiska vinster om 

vården var personcentrerad med individuella anpassningar (Olsson, Hansson, Ekman & 

Karlsson, 2009). 

Problemformulering 

Det finns stadgat i flera lagar om patientens rätt till delaktighet och om hälso- och 

sjukvårdens ansvar. På akutmottagning sker korta möten med ett stort antal patienter. 

Dessa möten präglas av snabba beslut och akuta åtgärder. Den totala vistelsetiden för 

patienter på akutmottagning har ökat för varje år och forskning visar att detta bidrar till 

ett missnöje hos patienterna. Möjligheten att göra patienten delaktig vid vård och 

behandling på akutmottagningen varierar, i vissa situationer är delaktighet endast 

möjligt på vårdgivarens villkor. Forskning visar att patientdelaktighet har många 

positiva fördelar, bland annat: ökad patientsäkerhet, högre vårdkvalitet, förbättrade 

patientresultat, ökad nöjdhet hos patienterna och reducerad sjukhusmortalitet. 

Akutsjuksköterskan förutsätts ha den kunskap som krävs för att skapa de bästa 

förutsättningarna för att patienten ska kunna vara delaktiga i de beslut och vårdprocesser 

som rör denne. Akutsjuksköterskan behöver därför kunskap om patienters erfarenheter 

av delaktighet för att uppnå detta. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av delaktighet i samband med vård och 

behandling på akutmottagning.  
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METOD 

 

Ansats och Design 

 

Metoden utgörs av en allmän litteraturstudie där aktuell forskning har granskats och 

analyserats. Enligt Kristensson (2014), är litteraturstudie en lämplig metod för att 

sammanställa den senaste forskningen inom ett specifikt och avgränsat område. Den 

information som studien utmynnar i kan sedan ligga till grund för bland annat nya 

riktlinjer eller förändrade arbetssätt inom hälso- och sjukvård. Polit och Beck (2017) 

beskriver resultatet av en litteraturstudie som en objektiv och strukturerad syntes av 

evidens inom ett ämne. 

 

Urval  

 

Inklusionskriterier  

För att begränsa studiens omfattning kom vi, efter diskussioner, gemensamt fram till de 

inklusionskriterier som artiklarna skulle uppfylla. Att göra en begränsning av 

sökområdet är nödvändigt för att få ett hanterbart material och för att ringa in problemet 

(Kristensson, 2014). Studiedeltagarna skulle vara eller nyligen ha varit patient på en 

akutmottagning. Akutmottagning var den kontext som var av intresse då uppsatsen 

gjordes inom specialistområdet akutsjukvård. Artiklar från hela världen valdes att 

inkluderas. En geografisk begränsning hade kunnat leda till ett reducerat urval och 

intresset var att få en så bred bild som möjligt av patienters erfarenheter av delaktighet. 

Av samma anledning valde författarna till denna litteraturstudie att inte fokusera på 

någon specifik diagnos eller sökorsak hos patienterna. Urvalet skulle även bestå av 

empiriska originalartiklar då översättningar eller sammanfattningar var inte av intresse. 

 

Exklusionskriterier 

Studier med deltagare under 18 år exkluderades. Detta val gjordes för att de studier som 

inkluderat barn har ett resultat som till största delen bygger på föräldrarnas erfarenheter, 

vilket inte var av intresse då det var patienternas erfarenheter som skulle studeras. För 

att få en så aktuell bild som möjligt exkluderades artiklar äldre än tio år med tidigaste 

publiceringsår 2009. Begränsningar som utfördes i de olika databaserna var english, 

published date 2009–2019, adult, human och full text. I Cumulative Index to Nursing 

and Allied Health Literature [CINAHL] gjordes också begränsningen peer reviewed. 

Peer reviewed innebär att en granskning gjorts av andra forskare avseende artikelns 

kvalitet och värde (Polit & Beck, 2017). 
 

Datainsamling  

Artiklarna som användes i litteraturstudiens resultat söktes fram i databaserna PubMed 

och CINAHL som är databaser där det förekommer omvårdnadsforskning (Forsberg & 

Wengström, 2016). Som hjälp för sökandet användes Medical Subject Heading Terms 

[MeSH-termer] och CINAHL Headings. MeSH-termer är standardiserade sökord för 

sökning i flera databaser såsom PubMed och MedLine, motsvarigheten i CINAHL 

kallas CINAHL Subject Headings (Polit & Beck, 2017). Då de standardiserade 

sökorden inte gav tillräckligt med artiklar gjordes även sökning med andra liknande 

begrepp och sökord, så kallad fritextsökning. De sökord som användes var: Patient 

participation, patient involvement, patient empowerment, patient engagement, 

emergency department, experiences, patient-centered care, patient experience, triage 

och communication.  
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Sökorden kombinerades med de booleska sökorden AND och OR för att rikta 

sökningarna till ett avgränsat område (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 

2016). Sökningar gjordes också i PsycINFO och MedLine. Resultat av dessa sökningar 

gav dock inga artiklar som inkluderats i denna litteraturstudie. Sökningarna redovisas i 

tabellform (se tabell 1). 

 
Tabell 1. Presentation av databassökning 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 
PubMed 

191206 
Emergency department AND 

patient participation [MESH] 

AND experiences 

33 11 7 1 

PubMed 

191206 
Patient-centered care 

[MESH] AND emergency 

department AND patients 

[MESH] AND experiences 

42 6 5 1 

CINAHL 

191224 
Emergency department AND 

patient experience AND 

triage 

17 4 4 2 

CINAHL 

191228 
(Patient participation 

[CINAHLheading] OR 

patient involvement 

[CINAHLheading] OR 

patient empowerment 

[CINAHLheading] OR 

patient engagement) 

[CINAHLheading] AND 

emergency department 

75 20 8 5 

CINAHL 

200103 
(Patient satisfaction OR 

Patient experiences) AND 

emergency department AND 

communication 

78 35 10 2 

TOTALT  245 76 34 11 

Manuell sökning 

Artiklar som användes i litteraturstudiens resultat har också sökts fram via manuella 

sökningar efter genomgång av referenslistor i funnen litteratur och studier som rör 

problemområdet. Manuella sökningar har också utförts via Google Schoolar. Följande 

artiklar har inkluderats (Dahlén, Westin & Adolfsson, 2012; Engel et al., 2012; Engel et 

al., 2009; Kerr, McKay, Klim, Kelly & McCann, 2013). Totalt har 15 stycken artiklar 

inkluderats varav fyra stycken hittades via manuell sökning, samtliga inkluderade 

artiklar presenteras i en artikelmatris (se bilaga B). 

 

Dataanalys  

Författarna till litteraturstudien har var för sig läst, granskat och analyserat de 

inkluderade artiklarna och därefter utfördes gemensamma reflektioner och 

sammanställningar av de enskilda beskrivningarna av resultatet.  
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Detta tillvägagångssätt resulterar i en större tillförlitlighet och ger förutsättningar för att 

kunna göra en forskningsetiskt korrekt bedömning av artiklarna, samt för att undvika 

feltolkningar eller felaktiga beskrivningar av urvalet (Kjellström, 2017; Willman et al., 

2016). De artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte kvalitetsgranskades och 

klassificerades utifrån Sophiahemmets högskolas bedömningsunderlag, modifierat 

utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman et al. (2016). Båda författarna 

till litteraturstudien har individuellt granskat samtliga artiklar. Granskningarna har sedan 

jämförts för att komma fram till en slutgiltig kvalitetsklassificering i enlighet med att 

Henricsson (2017a) beskriver att detta ökar resultatets tillförlitlighet. För att artiklarna 

skulle inkluderas skulle de vara av hög eller medel kvalitet för att få ett resultat som var 

av hög tillförlitlighet. Kvalitetsgranskningen presenteras i en artikelmatris (se bilaga B).  

 

De 15 artiklar som inkluderades i litteraturstudien analyserades med en integrerad 

analys. Kristensson (2014) beskriver att en integrerad analys kan användas för att 

sammanställa resultatet i en litteraturstudie. Analysen gjordes till en början var för sig, 

text som var och en ansåg svarade till syftet markerades och jämfördes för att sedan 

analyseras och diskuteras. Resultattext som svarade mot litteraturstudiens syfte 

sammanställdes därefter och sorterades utifrån likheter och skillnader för att identifiera 

olika kategorier samt tillhörande underkategorier. En kategori svarar på frågan “vad” 

texten innehåller. Kategorin innehåller grupper av koder som representerar en grupp 

med gemensamt innehåll. Kategorierna bör vara uteslutande mot varandra och liknande 

data ska inte kunna finnas i två kategorier (Whittemore & Knafl, 2005). Under den 

integrerade analysen framkom fyra huvudkategorier. Till en av dessa huvudkategorier 

identifierades tre underkategorier (se figur 1). 

 

Forskningsetiska övervägande 

 

All forskning ska enligt Vetenskapsrådet (2017) bedrivas utifrån ett noggrant etiskt 

övervägande genom att inte skada människor, djur eller miljö. Vid genomförandet av 

denna allmänna litteraturöversikt kunde detta appliceras till arbetet på så vis att de 

artiklar som inkluderades alla var etiskt godkända av en etisk kommitté eller där 

noggranna etiska överväganden hade gjorts. För att en studie ska få ett etiskt 

godkännande prövas den utifrån vilket vetenskapligt värde den har, om det förekommer 

risker för studiedeltagarna men även att deltagarna fått information om samt om de 

samtyckt till deltagande i studien (Helgesson, 2015). Vid all forskning krävs en 

noggrannhet vid hantering av det material som används (Helgesson, 2015). Därför lästes 

och analyserades de valda artiklar flera gånger av båda författarna. Detta för att kunna 

göra en så korrekt och rättvis bedömning av artiklarna som möjligt samt för att undvika 

feltolkningar eller felaktiga beskrivningar av materialet. Då det handlar om att hantera 

redan genomförd forskning är det även viktigt att referera till primärkällorna 

(Helgesson, 2015) vilket gjorts i detta arbete. Enligt vetenskapsrådet är det viktigt att 

vara sanningsenligt med sin forskning, att öppet redovisa den metod som använts samt 

det resultat som framkommit (Vetenskapsrådet, 2017). Därav finns en noggrann 

metodbeskrivning och inget resultat har utelämnats.  

Personliga åsikter och värderingar har inte speglat arbetsprocessen eller dess resultat i 

enlighet med Vetenskapsrådet (2017). Likaså har studier vars resultat motsäger 

resultatet från majoriteten av studierna redovisats (Polit & Beck, 2017). 
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RESULTAT 

 

Resultatet bygger på 15 artiklar varav nio med kvalitativ ansats och fem med kvantitativ 

ansats. En artikel hade en mixad metod, kvantitativ ansats med möjligheten att 

komplettera med fri text. Resultatet presenteras i löpande text med referenser och har 

sammanställts med fyra huvudkategorier samt tre underkategorier till en av dessa 

huvudkategorier, dessa redovisas i figur (Se figur 1). 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Presentation av framkomna huvudkategorier och underkategorier      

Möjlig delaktighet i vårdmötet 

Vårdpersonalens bemötande 

Vårdpersonalens bemötande gentemot patienten hade en betydande inverkan på 

patienternas erfarenhet av delaktighet. Hur mycket intresse, uppmärksamhet, respekt 

och förståelse vårdpersonalen visade patienterna påverkade både patienternas erfarenhet 

av delaktighet samt deras möjlighet till delaktighet i sin egna vård. Det fanns 

erfarenheter hos patienterna av att bli negligerad av sjukvårdspersonalen vilket visade 

sig genom olika känslor och reaktioner hos patienterna. I en intervjustudie uttryckte 

patienterna att det var en maktkamp för att bli involverad i sin vård. De behövde 

använda sig av olika strategier upprepade gånger för att försöka påtala vårdpersonalens 

uppmärksamhet. Patienter som var påstridiga hade erfarenheter av att bli bemötta med 

en avvisande attityd av personalen (Frank, Asp & Dahlberg, 2009b). Patienter hade 

erfarenheter av att bemötas opersonligt, med ointresse och med en avvisande attityd av 

vårdpersonalen. Detta ledde till en känsla av att inte vara bekräftad och sågs av 

patienterna vara ett hinder för delaktighet (Dahlén et al., 2012; Frank et al., 2009b; 

Schoenfeld et al., 2018a; Schoenfeld et al., 2018b; Smith et al., 2010). Ett sådant 

bemötande ledde också till en ovilja att dela med sig av sina egna erfarenheter av 

sjukdomen eller skadan samt minskade viljan att vara delaktig i sin egna vård (Dahlén et 

al., 2012; Shoenfeld et al., 2018a; Schoenfeld et al., 2018b).  
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När patienterna i stället fick en bekräftelse på sitt värde och att vårdpersonalen tyckte att 

patienten var viktig bidrog detta till en önskan om att vilja kommunicera sina problem 

och vara delaktig (Frank et al., 2009b; Kerr et al., 2013). 

Patienterna hade också positiva erfarenheter av bemötande från vårdpersonal och enligt 

patienterna var detta främjande för deras delaktighet i den egna vården. I flera studier 

kunde patienterna identifiera en rad komponenter som krävdes för att uppnå 

patientdelaktighet. Dessa var, ett bemötande som präglades av uppmärksamhet, en 

intresserad, personlig och närvarande attityd hos vårdpersonalen, att bli bemött som 

jämbördig samt att en respektfull och förstående relation skapades parterna emellan. 

Dessa egenskaper i bemötandet uppskattades också av patienterna i samband med vård 

och behandling (Dahlén et al., 2012; Frank et al., 2009b; Mäkinen et al., 2019; 

Olofsson, Carlström & Bäck-Pettersson, 2012; Smith et al., 2010). I de fall patienter 

fick ett bemötande med uppmärksamhet från personalen trots yttre påfrestningar på 

akutmottagningen i form av stor patientvolym, trånga utrymmen och stor 

arbetsbelastning gav det en tillfredsställande och lugnande känsla (Dahlén et al., 2012; 

Smith et al., 2010). I en enkätstudie med 146 deltagare där syftet var att kartlägga 

patienternas erfarenhet av triage angav cirka 96 procent att de blev behandlade med 

respekt och omtänksamhet och cirka 91 procent upplevde bemötandet av sjuksköterskan 

som väldigt bra eller bra vilket ledde till en känsla av bekräftelse (Göransson & von 

Rosen, 2009). Även i en annan studie upplevde patienterna att de fick full 

uppmärksamhet och ett respektfullt bemötande i samband med triagering (Olofsson et 

al., 2012). 

Personalens syn på patienten hade betydelse för om delaktighet kunde vara möjligt. Att 

bli behandlad som ett objekt var upplevelsen när delaktighet endast skedde på 

personalens villkor och på deras initiativ (Frank et al., 2009b; Shoenfeld et al., 2018a). 

Kontakten var klinisk och skedde endast vid åtgärder eller förflyttningar samt med ett 

intresse för patienten som enbart fokuserade på det medicinska (Frank et al., 2009b). 

Patienterna upplevde att det var viktigt, för möjligheten till delaktighet, att bli tilltalad 

och bemött som en person och inte som ett sjukdomstillstånd (Frank et al., 2009b). Ett 

annat bemötande som patienterna upplevde var ett hinder för delaktighet var när de 

vårdande ansåg sig stå över patienten gällande makt och kunskap och hade en 

nedsättande attityd vilket gav patienterna en känsla av att vara utsatt och i underläge 

(Dahlén et al., 2012; Frank et al., 2009b; Kerr et al., 2013; Mäkinen et al., 2019; 

Schoenfeld et al., 2018b). Exempel på detta kunde vara att bli tilltalad som ett barn eller 

när det gjordes tydligt att ens åsikt inte var av betydelse (Shoenfeld et al., 2018a). 

Erfarenheten hos patienter var att möjligheten att vara delaktig i sin egen vård till stor 

del var beroende av hur personalen kommunicerade, om de var bra lyssnare men även 

om de hade förmågan att förklara på ett bra sätt (Olofsson et al., 2012; Schoenfeld et al., 

2018a). Att bemöta patienten med ett vardagligt och begripligt språk var något som 

främjande delaktighet, enligt patienterna. I flera studier uttryckte patienterna att 

användning av medicinska termer begränsade möjligheten för delaktighet då det gjorde 

att de helt enkelt inte förstod vad personalen sa (Frank et al., 2009b; Kerr et al., 2013; 

Mäkinen et al., 2019; Olofsson et al., 2012; Schoenfeld et al., 2018b). En känsla av 

delaktighet, ökad förståelse och bekräftelse infann sig när kommunikationen skedde i 

dialog, när personalen bjöd in till diskussion och patienten fick ställa frågor och få svar 

på dessa (Frank et al., 2009b; Kerr et al, 2013; Mäkinen et al., 2019; Olofsson et al., 

2012). 
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Betydelsen av information och delat beslutsfattande 

Patienterna ansåg att det var viktigt och önskade att bli informerad om sitt medicinska 

tillstånd, om vad som skulle ske och vara delaktiga i beslutsfattande. När de fick sådan 

information gjorde det att de kände sig trygga och delaktiga i sin egen vård (Göransson 

& von Rosen, 2009; Schoenfeld et at., 2018a; Schoenfeld et al., 2018b; Wang et al., 

2016). Även utskrivningsinformation var önskvärt och viktigt för patienterna vid 

hemgång, det var viktigt att det fanns en plan, men hur mycket av informationen som 

uppfattades av patienterna kunde vara mycket varierande (Engel et al., 2009; Engel et 

al., 2012; Mäkinen et al., 2019; Vaillancourt et al., 2017). 

Att få tillräckligt med information som var tydligt förklarad med både alternativ och 

potentiella konsekvenser kring ett beslut gjorde att patienterna var mer benägna att vilja 

delta i beslutsfattande (Schoenfeld et al., 2018a; Schoenfeld et al., 2018b). Att få 

informationen om valmöjligheter även i skriftlig form var något som 71 procent av 

patienterna i en enkätstudie ansåg skulle underlätta möjligheten till delat beslutsfattande 

(Schoenfeld et al., 2018b). Erfarenheter av god informationsöverföring kunde ses i en 

enkätstudie med syftet att undersöka patienters erfarenhet av triage. I denna studie ansåg 

105 av 146 patienter att information var viktigt och 56,6 procent av dessa upplevde att 

informationen var tillräcklig eller delvis tillräcklig. 94 patienter önskade dock 

ytterligare information och av dessa upplevde 90,3 procent att de fick svar som var 

tydliga eller relativt tydliga (Göransson & von Rosen, 2009). Erfarenheten av brist på 

information på akutmottagningen gav patienterna negativa upplevelser och känslor och 

var också ett hinder för deras delaktighet. Att bli bristfälligt informerad eller inte 

informerad alls om bland annat väntetider ledde till ovisshet och osäkerhet. När 

patienterna inte kunde påverka sin situation ledde det till låg känsla av delaktighet 

(Dahlén et al., 2012; Göransson & von Rosen, 2009; Olofsson et al., 2012; Smith et al., 

2010). När rutinmässiga omvårdnadsåtgärder såsom blodtrycksmätning och EKG 

utfördes av sjuksköterskan eller annan vårdpersonal utan förklaring upplevde patienten 

oro och stress samt känslan av att inte vara delaktig i sin egen vård (Dahlén et al., 2012). 

Även att lämna akutmottagningen utan en bra förklaring till sitt mående och utan 

diagnos skapade frustration och känslan av att inte ha varit delaktig (Vaillancourt et al., 

2017). 

Även om instruktioner och information gavs vid hemgång upplevde patienterna att det 

var svårt att komma ihåg samt förstå dessa när de väl kommit hem. Detta ledde till 

svårigheter att vara delaktig i den fortsatta vården och behandlingen. Patienternas 

erfarenhet var att personal på akutmottagningarna hade misslyckats med att ge 

individuell och tydlig utskrivningsinformation (Engel et al., 2009; Engel et al., 2012; 

Mäkinen et al., 2019). Den, enligt patienterna, otydliga utskrivningsinformation visade 

sig resultera i kunskapsbrist hos patienterna framförallt när det gällde 

egenvårdsinstruktioner (Engel et al., 2009; Engel et al., 2012) samt när det åter kunde 

vara aktuellt att söka akutsjukvård (Engel et al., 2012). En liten del, 11 av de totalt 159 

intervjuade patienterna, hade en så pass felaktig uppfattning att det kunde utgöra en 

allvarlig risk för deras hälsa. Det var bland annat bristande kunskap angående dosering 

av mediciner eller varför de skulle tas samt hur egenvård skulle utföras såsom sårvård 

(Engel et al., 2012). I en intervjustudie med 140 deltagare, där syftet bland annat var att 

utvärdera patienternas medvetenhet om bristande förståelse kring givna instruktioner 

efter utskrivning från akutmottagningen, visade resultatet att endast 20 procent av de 

patienter som visade bristande förståelse var medvetna om detta (Engel et al., 2009). 
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Att erhålla skriftlig information efter besök på akutmottagning och att patienterna 

verkligen läste informationen resulterade i att de var mindre benägna att visa 

kunskapsbrister (Engel et al., 2012). I en studie hade patienterna en positiv upplevelse 

av bra instruktioner där man steg för steg kunde följa väntat förlopp samt vad som 

skulle åtgärdas efter vistelsen på akutmottagningen (Vaillancourt et al., 2017). Att 

verkligen bli informerad om och att få förklarat det läkemedel som skrevs ut var en 

förutsättning för tillfredsställelse hos patienterna men även för goda behandlingsresultat 

(Isaacs et al., 2013). De patienter som gavs möjligheten och deltog i beslutet av val av 

analgetika var nöjdare med läkemedlet och hade dessutom en större minskning av 

smärtnivån en vecka efter besöket än de som inte fick samma möjlighet (Isaacs et al., 

2013). Vid utskrivning från akutmottagningen var det inte alla som blev informerade 

om eller delade beslutsfattande angående sin läkemedelsbehandling. Av de 111 

studiedeltagarna var det 58 stycken som rapporterade att de fick information om 

läkemedelsalternativ, 34 stycken som deltog i beslutet av detta val och endast 30 

stycken som fick både information och deltog i beslutet (Isaacs et al., 2013).  

Trots att erfarenheterna hos flertalet patienter var att information och möjligheten till 

delat beslutsfattande var viktigt visade det sig, i en intervjustudie, att en del patienter 

inte hade kännedom om deras möjlighet till delat beslutsfattande i sin vård och 

behandling. Detta berodde på att patienterna saknade tidigare erfarenheter av att bli 

involverad i beslut kring sin vård (Schoenfeld et al., 2018a). Dock visade resultatet i 

samma studie att de patienter som hade tidigare erfarenheter från sjukvården, antingen 

som patient, vårdpersonal eller anhörig, upplevde att detta kunde underlätta och främja 

möjligheten till delat beslutsfattande. Bland annat uppgav patienterna att tidigare 

erfarenheter från sjukvården gjorde dem mer bekväma med att föra medicinska 

konversationer. Patienterna upplevde att detta underlättade maktbalansen mellan dem 

och vårdpersonal och därmed också det delade beslutsfattandet. En annan komponent 

för att underlätta och främja möjligheten för delat beslutsfattande, enligt patienterna, var 

medvetenhet om sin egen styrka och förmågan att kunna lita på sina egna 

grundkunskaper (Schoenfeld et al., 2018a).  

Vikten av att få berätta själv  

Patienterna upplevde att ett fritt berättande var positivt för delaktigheten. Att beskriva 

sina symtom och känslor utan alltför styrande frågor gav en känsla av att bli tagen på 

allvar och sedd som en hel människa och inte bara en sjukdom (Dahlén et al, 2012; 

Frank et al., 2009b; Göransson & von Rosen, 2009). Patienterna tyckte det var viktigt 

att bli korrekt uppfattad och att hela bilden av deras problem kom fram. De framförde 

sina problem så tydligt och uttömmande de kunde för att vårdpersonalen skulle kunna få 

en så fullständig bild som möjligt. Det fanns en förståelse hos patienterna att deras vård 

till stor del var beroende av hur sjuksköterskan uppfattade och läste av deras tillstånd 

(Dahlén et al., 2012). I samband med bedside-rapportering personalen emellan upplevde 

patienterna det som positivt att vara en aktiv part, de uppfattade att de tillförde och 

klargjorde viktig information (Kerr et al., 2013). 

Omgivningens påverkan i mötet  

Den fysiska miljön på akutmottagningen och dess utformning med ett öppet landskap 

och brist på avskilda utrymmen uppgavs av patienter leda till en brist på integritet samt 

vara ett hinder för delaktighet (Dahlén et al., 2012; Kerr et al., 2013; Schoenfeld et al., 

2018a; Schoenfeld et al., 2018b; Smith et al., 2010).  



 

15 

 

Erfarenheten var även att miljön genomsyrades av stress, dels personal som skyndade 

fram och dels flertalet andra patienter som väntade otåligt (Dahlén et al., 2012; Frank et 

al., 2009b; Schoenfeld et al., 2018a). Detta tillsammans med väntetider, flera och olika 

vårdare, osäkerheten angående sin egen kliniska situation och tidsbegränsningar var alla 

faktorer som patienterna ansåg var ett hinder för delaktighet i den egna vården (Dahlén 

et al., 2012; Frank et al., 2009b; Schoenfeld et al., 2018a; Schoenfeld et al., 2018b; 

Smith et al., 2010). Detta bidrog till en känsla av osäkerhet och en uppfattning var att 

delaktighet endast var möjligt om turen fanns på ens sida. (Frank et al., 2009b). 

Patienter upplevde miljön som en risk för patientsäkerheten då de inte hade någon 

möjlighet att vara delaktiga eller inte uppmärksammades under flera timmars väntan 

(Dahlén et al., 2012). Egna erfarenheter eller att ha läst och hört om miljön på 

akutmottagningen kunde leda till att patienterna anpassade sig efter den rådande 

situationen. De visade sin sympati för den stressade personalen genom att undertrycka 

sina egna behov, frågor eller oro, de avstod från delaktighet genom att vänta tyst (Frank 

et al., 2009b). Andra patienter reagerade tvärtom med skrik och otrevligt beteende i ett 

desperat försök att få kontakt med personalen och därmed kunna påverka sin situation 

på den belastade akutmottagningen (Frank et al., 2009b). 

I den stressande miljön och i sin sårbara situation upplevde patienterna att anhörigas 

medverkan var ett positivt stöd då de bland annat kunde föra patientens talan och ställa 

frågor när patienten inte orkade. Därmed behöll patienten sin möjlighet till delaktighet 

(Kerr et al., 2013; Schoenfeld et al., 2018a; Schoenfeld et al., 2018b). Närvaron av 

anhöriga uppskattades inte i alla situationer. När känslig information skulle diskuteras 

hade patienter föredragit att anhöriga inte medverkade men miljön försvårade samtal i 

enskildhet. Patienterna önskade att personalen frågat om anhöriga fick vara med innan 

samtal inleddes (Kerr et al., 2013). 

Betydelse av skade- och sjukdomstillståndet 

 

Studier visade att ju allvarligare sjukdomstillståndet var eller om en försämring skedde, 

desto mer delaktig ville patienterna vara i den egna vården (Shoenfeld et al., 2018a; 

Schoenfeld et al., 2018b). Som motsats fanns de patienter som uppgav att den akuta 

sjukdomen eller skadan istället var ett hinder för delaktighet då den bidrog till att 

minska både önskan och orken att var delaktig (Schoenfeld et al., 2018a; Vaillancourt et 

al, 2017; Wang et al., 2016). De patienter som fick olika behandlingsalternativ att ta 

ställning till kände att detta beslut var omöjligt att hantera i tillståndet av akut sjukdom. 

Detta ledde till att de kompromissade angående behandling bara för att få möjligheten 

att må bättre (Wang et al., 2016). 

Erfarenheten av att vara sjuk men inte i behov av omedelbar hjälp var att det innebar ett 

hinder för delaktighet hos lågprioriterade patienter. Patienterna uppfattade sin brist på 

mätbara och uppenbara symtom som ett hinder för till exempel tillgång till 

smärtlindring. Trots att patienterna upplevde smärtan som hög trodde sjuksköterskan 

inte på deras behov av snar smärtlindring utan tyckte att de kunde vänta (Dahlén et al., 

2012). De patienter som fick en lägre prioritet vid triagering hade sämre erfarenheter av 

att få sina basala behov tillfredsställda såsom mat, smärtlindring, andra läkemedel samt 

annan omvårdnad. Detta bidrog till att i lägre grad känna och möjliggöras delaktighet 

(Dahlén et al., 2012; Frank, Fridlund, Baigi & Asp, 2011; Olofsson, et al., 2012). 

Däremot var högre prioriterade patienter, såsom hjärtpatienter och traumapatienter, 

nöjda med delaktigheten då de fick sina basala behov tillfredsställda i en högre 

utsträckning samt inom rimlig tid (Frank et al., 2011). 
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Tillit till vården 

 

Studier visar att det var betydelsefullt för viljan att vara delaktig att patienten hade tillit 

till vården. När förtroende för personalen och en känsla av trygghet fanns kände 

patienterna sig bekväma med att be dem att förklarar i situationer där de inte förstod 

men även påtala när de hade en annan åsikt (Schoenfeld et al., 2018a; Schoenfeld et al., 

2018b). Delaktighet vid bedside-rapportering bidrog till ett ökat förtroende för 

sjuksköterskorna och en vetskap om kontinuitet i vården, det vill säga att den 

sjuksköterska som tog över patientansvaret hade samma kunskap om patienten som den 

förra (Kerr et al.,2013). Förtroende eller respekt kunde också leda till en passiv eller 

osäker inställning. Patienterna förlitade sig på sjukvårdspersonalen då de ansåg att dessa 

var experter. Detta resulterade i att patienterna inte visste när det var lämpligt för dem 

att vara delaktiga utan de väntade på att de uttryckligen skulle bli efterfrågade att vara 

delaktiga (Kerr et al., 2013; Schoenfeld et al., 2018a; Schoenfeld et al., 2018b; Wang et 

al., 2016). 

Flera studier visade också på att patienterna antog en mer passiv inställning och hade en 

tendens att lämna över beslutsfattandet till sjukvårdspersonalen (Frank et al., 2009b; 

Frank et al., 2011; Kerr et al., 2013; Schoenfeld et al., 2018a; Schoenfeld et al., 2018b; 

Wang et al., 2016). Brist på förtroende för vården eller expertisen resulterade både i att 

patienterna ville vara mer involverad i sin vård (Shoenfeld et al., 2018a; Wang et al., 

2016) men det bidrog också till en lägre grad av delaktighet hos patienterna (Schoenfeld 

et al., 2018a). Ett bristande förtroende för expertisen, på grund av sina egna eller 

anhörigas tidigare dåliga erfarenheter av vården, kunde resultera i att patienter på egen 

hand sökte information via internet eller av anhöriga för att öka sin chans till delaktighet 

(Wang et al., 2016). 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

 

Granskningen av inkluderade artiklar gav ett resultat som visade både positiva och 

negativa erfarenheter av delaktighet i samband med vård och behandling på 

akutmottagning. Utmärkande för resultatet var en önskan om att bli sedd som en person 

och inte en sjukdom, kommunikation i olika former och betydelse samt erfarenheten av 

när den fungerar och när den fungerar mindre bra. Även vilken betydelse 

akutmottagningens miljö och bemötandet från sjuksköterskor och övrig personal har för 

att delaktighet ska vara möjligt. 
 

I resultatet fann vi flera patientupplevelser som beskriver vården på akutmottagningen 

som opersonlig, en vård med anonym kontakt, bristande empati och intresse samt en 

oviss tillvaro utan kontinuerlig information om nästa steg eller hur lång väntan kan bli 

(Dahlén et al., 2012; Frank et al., 2009b; Olofsson et al., 2012; Smith et al., 2010).  

Patienter uppgav även en önskan om att bli sedd och kommunicerade med som en hel 

människa och person och inte bara som en diagnos eller sjukdom. (Frank et al., 2009b). 

Vi hittar även det motsatta såsom erfarenheter av en bekräftande attityd och en 

fungerande kommunikation som fick patienterna att känna sig sedda och jämbördiga 

med sjuksköterskan (Frank et al., 2009b; Olofsson et al., 2012). Beskrivningen av vad 

patienterna ansåg vara patientdelaktighet bekräftas av en tidigare studie av Eldh et al., 

(2010).  
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Av patienterna i denna studie uppgav 80 procent att de kände sig delaktiga när de blev 

lyssnad på, blev informerade om sitt medicinska tillstånd och när de fick berätta fritt om 

sina problem. Mer än hälften förklarade delaktighet som att veta vad som planeras, veta 

vem man ska kontakta och veta hur man ska hantera sina symtom. I studien av Eldh et 

al. (2010) låg patienternas fokus i sina beskrivningar på att delaktighet innebär att 

interagera med vårdpersonal snarare än att bara delta i beslutsfattande. Några av 

nyckelbegreppen i den personcentrerade vården är att se patienten som en individ och 

jämbördig part i vården samt att behandla den som en person och inte en sjukdom 

(Kvåle & Bondevik, 2008; McCormack & McCance, 2006; Olsson et al., 2012) och 

detta är något som ses både i vårt resultat och i den tidigare studien. Bemötande inom 

vården beskrivs även av Fossum (2019) som en viktig del i den betydelsefulla 

kommunikation som sker i alla möten med patienterna. Det handlar både om sätt att 

vara på och uppträdande såväl som sättet ett samtal genomförs på. 

Hur personalen kommunicerade med patienten hade stor betydelse för möjligheten för 

delaktighet. I resultatet visar flertalet studier hur viktig dialogen och språkbruket är för 

patientens möjlighet till delaktighet i mötet med sjuksköterskan (Dahlén et al., 2012; 

Frank et al., 2009b; Göransson et al., 2009; Olofsson et al., 2012; Smith et al., 2010). 

Valet av termer och begrepp har stor betydelse för förståelsen för patienten. En tidigare 

studie anger även den att ett formellt språk och att prata över huvudet på patienten var 

hinder för möjligheten för delaktighet (Oxelmark et al., 2018). En annan studie med 

syftet att kartlägga sjuksköterskors syn på delaktighet på akutmottagning för patienten 

bekräftar detta (Frank et al., 2009a). Full delaktighet ansågs vara möjlig då 

sjuksköterskan var genuint intresserade av patienten samt ställde öppna frågor med ett 

språkbruk som patienten förstod (Frank et al., 2009a). En fungerande dialog är grunden 

i den personcentrerade vården och förutsättningen för en bra relation och ett partnerskap 

mellan patienten och vårdgivaren (Ekman et al., 2014). Vid triagering och andra möten 

vid vård och behandling gav en öppen dialog och en inbjudande attityd från 

sjuksköterskans sida möjligheter till ett fritt berättande. Dialogen och ett aktivt 

lyssnande är även en förutsättning för att kunna ta del av patientberättelsen. I resultatet 

lyfts patientberättelsen fram (Dahlén et al, 2012; Frank et al., 2009b; Göransson & von 

Rosen, 2009) som en väsentlig del i att vara delaktig på akutmottagningen samt att 

möjligheten att dela med sig gav patienterna en känsla av att vara en betydelsefull part i 

sin egen vård. Att ses som betydelsefull är av stort värde för patienterna. Vilken 

människosyn personalen har och vilket människovärde patienten anses ha är tänkvärt 

för all vårdpersonal och viktiga komponenter i bemötandet som Fossum (2019) nämner 

i sin bok. Patientberättelsen är också ett av de centrala begreppen inom den 

personcentrerade vården. Flertalet tidigare studier med forskningsansatsen 

personcentrerad vård men med fokus inom andra verksamheter än akutsjukvård 

bekräftar detsamma (Kvåle & Bondevik, 2008; McCormack & McCance, 2006; Olsson 

et al., 2012). 

I resultatet ses flera exempel på när patienten inte kände sig uppskattad, 

uppmärksammad eller viktig. När vårdpersonalens förmåga att kommunicera brast, 

bland annat genom ett anonymt bemötande och brist på utbyte av information, blev 

följden att patienterna inte hade möjligheten att vara delaktiga (Frank et al., 2019b; Kerr 

et al., 2013; Mäkinen et al., 2019; Olofsson et al., 2012; Schoenfeld et al., 2018a; 

Schoenfeld et al., 2018b; Wang et al., 2016). Ett annat exempel från resultatet är en 

studie (Frank et al., 2009b) där patienterna upplevde att delaktighet endast skedde på 

personalens villkor och på deras initiativ.  
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En tidigare studie (Muntlin, Gunningberg och Carlsson, 2006) visar också att 

patienterna upplevde att de tvingades kämpa för sin egen möjlighet till delaktighet på 

akutmottagningen. Liknande resultat kan ses i tre tidigare studier (Casey, 2007; Frank et 

al., 2009a; Oxelmark et al., 2018) där en medvetenhet fanns hos sjuksköterskor om 

patientens rätt till delaktighet men av praktiska skäl eller vana gavs patienten, vid vissa 

tillfällen, inte möjligheten att vara delaktig. Ett annat liknande exempel på bristande 

delaktighet ser vi i en tidigare studie där sjuksköterskor arbetade utifrån rutiner och 

effektivitet och gjorde det de trodde var bäst för patienten. Detta skedde utan dialog 

med patienten och således utan delaktighet vilket resulterade i att patienten kände sig 

osynlig (Casey, 2007).  

Att uppleva och erfara att ens medverkan saknar värde var något som bidrog till 

osäkerhet och oro hos patienterna i vår litteraturstudie. Som sjukvårdspersonal kan det 

finnas flera orsaker till att det bli så här. Ett exempel på hur svårt det kan vara att leva 

upp till kravet på delaktighet för patienten ses i en annan studie (Johannessen et al., 

2018) där sjuksköterskor och läkare på en akutmottagning ansåg att patientdelaktighet 

var en naturlig och självklar del i arbetet. Under observationer av dem kunde det dock 

noteras att kommunikationen ofta var av envägs-karaktär, att samma information 

repeterades och att blyga och tillbakadragna personer sällan gjordes delaktiga i 

diskussioner. Även vissa patientkategorier såsom de med hörselnedsättning eller 

kognitiva problem fick betydligt mindre uppmärksamhet.  

Professionen gav även ett stressat intryck under samtal med patienterna, de signalerade 

att de hade bråttom. Vi kan se en skillnad i vad sjuksköterskan och läkaren tycker om 

delaktighet och vad de framför i praktiken. Även om kunskapen finns inom hälso- och 

sjukvården om vikten att göra patienten delaktig kan verkligheten ge ett annan bild. Det 

finns alltså en vilja och en upplevelse hos vårdpersonalen att patientdelaktighet är en 

naturlig del i deras arbete men både vårt resultat och tidigare forskning tyder på att 

patienten inte blir involverad i sin vård och behandling i den grad de önskar och har rätt 

till. Detta speglar en bristande kunskap hos vårdpersonalen kring patienternas erfarenhet 

av att vara delaktig samt vilka faktorer som främjar patientdelaktighet och identifieras 

som ett område som kräver förbättring. Ett sätt att uppnå detta skulle kunna vara att 

uppmärksamma problemet samt att prova ett personcentrerat arbetssätt. Tidigare studier 

visar att bra förutsättningar för att ett personcentrerat arbetssätt ska kunna fungera är att 

det finns ett arbetsklimat som främjar patientsäkerhet och där den yrkesmässiga 

utvecklingen och inflytandet hos sjuksköterskorna ses som viktigt (Goedhart et al., 

2017; Hwang et al., 2019).  

Att en dialog med patienten är nödvändigt och en av den personcentrerade vårdens 

grundbegrepp är känt men vi bör dock ta med i diskussionen att sjuksköterskan och det 

interprofessionella teamet ur ett lärandeperspektiv även behöver kunna ha reflekterande 

samtal utifrån autentiska fall ibland och det utan patientens närvaro. Så var fallet i en 

annan studie där sjuksköterskorna föredrog att prata om vissa medicinska detaljer och 

frågor utan patientens närvaro (Oxelmark et al., 2018). 

Information är en viktig komponent för att kunna göra patienten delaktig i sin vård. 

Resultatet visar att patienterna hade en positiv syn på och en önskan om att få 

information om sin egen vård och att muntlig information kompletterad med skriftlig 

information förstärkte förståelsen (Schoenfeld et al., 2018a; Schoenfeld et al., 2018b; 

Vaillancourt et al., 2017). Däremot kan vi se både positiva och negativa resultat 

angående att som patient tillgodogöra sig informationen.  
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Resultatet i Engel et al. (2012) visade på vikten av patientens följsamhet. När patienten 

väl läste de givna instruktionerna för egenvård eller uppföljning av besöket på 

akutmottagningen var förståelsen av denna positiv. Andra studier visar på motsatsen, 

det vill säga dålig förståelse. Exempel på detta ser vi i resultat där förståelsen av 

utlämnad utskrivningsinformation vid hemgång från akutmottagningen var dålig för 

flertalet patienter (Engel et al., 2009; Engel et al., 2012; Mäkinen et al., 2019). Flera av 

dessa var inte ens medvetna om att de inte förstått den information som erhållits (Engel 

et al., 2009).  

I en tidigare studie av Muntlin et al. (2006) visar resultatet att mer än 20 procent av 

patienterna upplevde en brist på information kring egenvård och detta ledde till en dålig 

förståelse. En annan studie av Ekwall (2013) visar ett liknande resultat som synliggjorde 

informationens betydelse för att patienterna skulle förstå sammanhanget av vården 

under sin vistelse på akutmottagningen. När förmedlingen av information brister kan 

konsekvenserna bli att patienten inte förstår den egna vården, sjukdomen eller 

instruktioner om eftervård och behandling. Detta utgör inte bara en patientsäkerhetsrisk 

utan också ett hinder för patientdelaktighet. Att patienter visar dåliga resultat angående 

följsamhet till instruktioner angående bland annat egenvård belyser också vikten av 

information i flera olika format, att den upprepas samt att göra klart för sig att patienten 

förstått. Det är även viktigt att berätta för patienten att hen är en viktig part i sin egen 

vård och behandling och att hen har ett egenansvar, vilket även är en del av den 

personcentrerade vården (Kvåle & Bondevik, 2008; McCormack & McCance, 2006; 

Olsson et al., 2012). Det ligger på sjukvårdens ansvar att patienten får information som 

är individuellt anpassad och att försäkra sig om att patienten förstått informationen (SFS 

2014:821, 3 kap. § 1–2 & 6–7). Välinformerade patienter med större delaktighet i sin 

egen vård leder till samhällsekonomiska vinster. Större kunskap och säkerhet hos 

patienterna leder till ökad följsamhet till egenvårdsinstruktioner som i sin tur leder till 

minskade returer och vårdkostnader (Engel et al., 2009; Engel et al., 2012) samt ökad 

patientsäkerhet (Ekwall, 2013; Hwang et al., 2019). 

Patienterna uppgav att miljön på akutmottagningen hindrade möjligheten till delaktighet 

(Dahlén et al., 2012; Frank et al., 2009b; Smith et al., 2010; Wang et al., 2016). De 

upplevde att närheten till andra patienter och risken med överhörning resulterade i att de 

inte ville berätta allt. Önskemål fanns om att samtal med personalen kunde ske i ett 

enskilt utrymme för att främja sekretessen och för att underlätta samtal kring känsliga 

ämnen (Kerr et al.,2013). Problemet med bristande avskildhet var även ett bekymmer 

vid önskan om att vara delaktig vid beslutsfattande (Schoenfeld et al., 2018a). Flertalet 

studier i resultatet talar om bristande integritet och sekretess och hur det är ett hinder för 

delaktighet (Dahlén et al., 2012; Schoenfeld et al., 2018a; Schoenfeld et al., 2018b; 

Smith et al., 2010). En tidigare studie visar på liknande problem med integritet bland 

annat i samband med triagering (Welch, 2010). I en annan studie (Hitchcock et al., 

2014) var crowding orsaken till problem i vårdmiljön och därmed bristande integritet. 

Crowding beskrivs i Hitchcock et al. (2014) studie bero på överbeläggningar på 

sjukhuset och att det senare resulterar i en högre arbetsbelastning på akutmottagningen. 

Detta kan relateras till egna erfarenheter av den situation som råder i dagens sjukvård i 

Sverige.  

I flera studier (Nugus et al., 2011; Weigl et al., 2017) innebar crowding på 

akutmottagningen för patienterna att de fick konkurrera om sjuksköterskans 

uppmärksamhet och delaktighet med flertalet andra patienter.  
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Begreppet crowding nämns inte i resultatet men däremot finns det beskrivningar där 

patienter nämner fulla väntrum och långa väntetider och hur det påverkar möjligheten 

till delaktighet (Dahlén et al.; Frank et al., 2009b; Olofsson et al., 2012; Schoenfeld et 

al., 2018a; Schoenfeld et al., 2018b; Smith et al., 2010). Akutmottagningars 

uppbyggnad ser olika ut men av egna erfarenheter består lokalerna till stor del av ett 

öppet landskap med ett begränsat antal individuella patientrum. På grund av den brist på 

utrymmen som uppstår vid crowding används idag korridorer och andra tillfälliga 

lösningar som inte främjar integriteten. Av detta kan vi dra slutsatsen att 

akutmottagningarna idag inte är utformade för att bedriva en vård som gynnar 

patientdelaktigheten och därmed inte heller ger de rätta förutsättningarna för 

personcentrerad vård. Tidigare forskning (Frank et al., 2009a; Johannessen et al., 2018) 

stärker denna slutsats, där uppgav vårdpersonal på akutmottagningen sin arbetsmiljö 

som ett hinder för att uppnå patientdelaktighet. Det finns en svårighet att på 

akutmottagningar komma ifrån bristen på sekretess då mängden patienter på liten yta 

kräver att sjuksköterskan kan ha en överblick över patienterna och kan upptäcka 

eventuella försämringar, speciellt i händelse av crowding. Ur ett hållbarhets- och 

samhällsperspektiv finns ett, sedan flera år, stort problem med överbeläggningar och 

hårt belastade akutmottagningar och vi ser detta som ett problem som är svårt för 

personalen på akutmottagningarna att lösa utan att det ligger på en politisk nivå. Av 

egna erfarenheter sker inom akutsjukvården ständiga försök att lösa problemen men att 

de är tillfälliga lösningar. 

En annan aspekt på miljön och crowding är de långa väntetiderna som blir följden. 

Resultat visar att väntetiden var en av de faktorer som ledde till brist på delaktighet 

(Dahlén et al., 2012; Frank et al., 2009b; Schoenfeld et al., 2018a; Schoenfeld et al., 

2018b; Smith et al., 2010). En tidigare enkätstudie av Muntlin et al. (2006) där den 

genomsnittliga totala väntetiden var tre till sju timmar visade att 34 procent av 

patienterna uppgav att de inte visste varför de var tvungna att vänta. Att inte vet hur 

länge eller varför man väntar är bevis på låg grad av delaktighet med en i förlängningen 

ökad oro och ovisshet för patienten. Den långa väntetiden måste också ses ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv. Detta kan bekräftas av Hitchcock et al. (2014) där stort 

patientflöde ledde till väntetid för patienterna men också till problem med triageringen. 

Den patient som inte triagerades till en snabb bedömning och ett snabbt 

omhändertagande kan även den snabbt försämras. Flera timmar i väntrummet utan att få 

basala behov såsom mat, dryck och läkemedel ombesörjda kan leda till försämring av 

tillståndet och potentiellt kan det sitta flera patienter i väntrummet som utvecklar en 

högre prioritet än den initiala prioriteten patienten fått efter triage. Förutom oro och 

ovisshet ledde den långa väntan till frustration över sin situation. Patienter som i 

desperation reagerade med aggressivitet och ett utåtagerande beteende med hög röst och 

otrevligt beteende. Beteendet ledde inte till högre grad av delaktighet utan patienterna 

upplevde istället att de bara blev mer avvisade och nonchalant bemötta (Frank et al., 

2009b). Ur ett sjuksköterskeperspektiv ses det som ett säkerhetsproblem och är ett allt 

vanligare problem på våra akutmottagningar. En stressig miljö leder även till mindre tid 

till interaktion patient och vårdpersonal emellan och därmed sämre förutsättningar för 

delaktighet.  

Resultatet talar om upplevelser av att flera andra patienter behövde hjälp, att man 

vårdades av flera olika personer (Dahlén et al., 2012; Frank et al., 2009b; Schoenfeld et 

al., 2018a) samt att kontakten var sporadiska (Frank et al., 2009b). Även tidigare studier 

uppger mötet med sjuksköterskan som ständigt avbrutet av andra patienter (Nugus et al., 

2011) eller andra typer av störningar (Weigl et al., 2017).  
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En hektisk miljö kan ha flera orsaker men resultatet blir ofta detsamma, tiden till varje 

patient blir kort. Att tiden för delaktighet blir kort bekräftas av en tidigare studie där 

endast 19 minuter i snitt blev den samtalstid patienten fick med vårdgivaren på 

akutmottagningen (McCarthy et al., 2013). Av dessa 19 minuter spenderades den största 

delen åt patientutbildning och rådgivning följt av kommunikation om aktivitet såsom 

nästa steg på akuten och om förståelse av given information. En liten del av samtalet 

gick till att ta del av uppgifter från patienten varav största delen berörde medicinska 

angelägenheter. Sammantaget innebar detta att endast några enstaka minuter gav 

patienten en chans att dela med sig av sin historia och tankar (McCarthy et al., 2013). 

En annan studie (Weigl et al., 2017) visar på liknande resultat där en bråkdel av 

sjuksköterskans arbetsdag gick till patientkontakt. Bristen på tid tillsammans med varje 

enskild patient kan vara ett hinder för ett personcentrerat förhållningssätt för 

sjuksköterskan på akutmottagningen. 

Resultatet visar att sjukdomen och skadan både kan vara ett hinder och en möjlighet för 

delaktighet. Två studier (Shoenfeld et al., 2018a; Schoenfeld et al., 2018b) visade att 

patienterna ville vara mer delaktig ju allvarligare sjukdomen var eller om något 

allvarligt hände medan två andra studier (Vaillancourt et al, 2017; Wang et al., 2016) 

visade att den akuta sjukdomen eller skadan var ett hinder då önskan, orken och 

möjligheten till delaktighet minskade hos patienterna. En studie (Dahlen et al., 2012) 

visade också att patienterna upplevde att brist på mätbara och uppenbara symtom var ett 

hinder för delaktighet. Resultatet speglar vad tidigare studier (Eldh, Ehnfors & Ekman, 

2004; Mansell, Poses, Kazis & Duefield, 2000) visat, att önskan om delaktighet kunde 

förändras över tid och genom olika skeden av sjukdom och behandling. Som 

sjuksköterska på akutmottagning bör man, oavsett i vilket stadium sjukdomen är eller 

hur allvarlig skadan är, inte förutsätta att patienten önskar eller inte önskar vara 

delaktig. Önskan om delaktighet kan vara individuell och förändras över tid, även under 

kort tid. Med detta i åtanke är det är viktigt att kontinuerligt stämma av med patienten 

om denne vill vara delaktig och att också erbjuda delaktighet oavsett diagnos. 

Partnerskapet i den personcentrerade vården bygger på ett samspel som inte är en 

enskild händelse utan något som pågår under hela vårdtillfället. Samspelet innebär även 

att ha respekt för varandras förutsättningar och önskemål (Kvåle & Bondevik, 2008; 

McCormack & McCance, 2006; Olsson et al., 2012). I en studie, genomförd på 

vårdavdelningar, med syfte att kartlägga sjuksköterskors erfarenheter av patienternas 

deltagande i vården (Oxelmark et al., 2018) ansåg sjuksköterskorna att det var viktigt att 

engagera patienten genom att tillhandahålla alternativ och låta patienten välja. 

Sjuksköterskorna angav också att de respekterade patienternas val trots att de inte alltid 

höll med patienterna. 

I de fall förtroendet till expertisen var stor eller att en ovilja fanns hos patienten att delta 

i sin egna vård och behandling antog vissa patienter en passiv roll och detta ledde till att 

de lämnade över besluten till expertisen (Frank et al., 2009b; Frank et al., 2011; Kerr et 

al., 2013; Schoenfeld et al., 2018a; Schoenfeld et al., 2018b; Wang et al., 2016). I en 

studie av Oxelmark et al. (2018) identifierade sjuksköterskor att patientens passiva roll 

var ett hinder för delaktighet. Detta kan ses som ett intressant resultat då slutsatsen kan 

dras att patienterna anser att förtroendet för expertisen ska leda till det bästa beslutet 

medan det ur sjuksköterskornas perspektiv innebär att patienten själv blir ett hinder för 

delaktighet.  
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I flera studier (Kvåle & Bondevik, 2008; McCormack & McCance, 2006; Olsson et al., 

2012) framkom det att den viktigaste komponenten i den personcentrerade vården var 

partnerskapet mellan patienten och vårdpersonalen samt att patienten sågs som en aktiv 

partner och därmed fick möjlighet att vara delaktig i sin vård och behandling. Detta 

innebär att en personcentrerad vård skulle ge förutsättningar och möjlighet för att 

patienterna skulle ta en mer aktiv roll, vilket då ses som en främjande faktor för 

delaktighet i jämförelse med Oxelmark et al. (2018) resultat. 

 

Flera studier visar på de samhällsekonomiska vinsterna med patientdelaktighet. Bland 

annat reducerad sjukhusmortalitet (Philips et al. 2016), ökad nöjdhet och 

tillfredsställelse hos patienterna (Isaac et al., 2013; Philips et al., 2016), ökad följsamhet 

till egenvårdsinstruktioner, vilket leder till minskade returer och vårdkostnader (Engel et 

al., 2009; Engel et al., 2012) samt ökad patientsäkerhet (Ekwall, 2013; Hwang et al., 

2019). Idag kostar vårdskador årligen samhället närmare nio miljarder kronor (SKL, 

2018). I denna litteraturstudie har personcentrerad vård varit ett centralt begrepp då 

detta förhållningssätt möjliggör patientdelaktighet i vården men också för att det till stor 

del handlar om en ökad patientdelaktighet. Vinster med en personcentrerad vård är 

bättre mående, både fysiskt och psykiskt hos patienterna (Coulter et al., 2015) samt 

kortare vårdtider (Olsson et al., 2009). Vinsterna med patientdelaktighet leder till både 

minskat lidande för patienterna samt kostnadsreduceringar för sjukvården och därmed 

samhället. Vikten av de samhällsekonomiska vinsterna beskrivs i en studie av Anåker 

och Elf (2014) där syftet var att beskriva, utforska och förklara begreppet hållbarhet i 

omvårdnad. De diskuterar vikten av en hållbar omvårdnad för att bidra till en hållbar 

utveckling, med det slutgiltiga målet att upprätthålla en miljö som inte skadar den 

nuvarande eller den kommande generationens möjligheter till god hälsa. Vidare 

förklaras en hållbar omvårdnad involverar följande attribut: ekologi, miljö, framtid, 

globalism, holism och underhåll, där den ekonomiska hållbarheten genomsyrar samtliga 

attribut (Anåker & Elf, 2014). 

Metoddiskussion 

Ansats och Design  

Resultatet i denna allmänna litteraturstudie bygger på artiklar med olika ansats. Av 

dessa var nio kvalitativa intervjustudier, fem var kvantitativa studier och en var en 

studie med huvudsakligen kvantitativ ansats men med möjlighet för deltagarna att 

komplettera med egna ord. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är kombinationen av 

olika ansatser något som kan och bör göras i en litteraturöversikt. Även Polit och Beck 

(2017) anser att kvalitativ och kvantitativ forskning kompletterar varandra och ger en 

bredare bild av forskningsområdet. Initialt var tanken att endast inkludera kvalitativ 

forskning med patientens egna ord som utgångspunkt. Dock har resultatet fått en bredd 

och inga tydliga skillnader i resultatet har kunnat identifieras bero på studiernas olika 

ansatser. Denna studie hade även kunnat genomföras med en kvalitativ ansats och med 

patientintervjuer. Enligt Polit och Beck (2017) är denna studietyp ett bra metodval då 

syftet med studien var att undersöka upplevelser eller erfarenheter av ett fenomen. 

Fördelen med en intervjustudie hade varit att den givit oss en aktuell bild av patienters 

erfarenheter av delaktighet och med ett större djup men även en spegling av dagsläget 

inom akutsjukvården i Sverige och vilka möjligheter för delaktighet som finns. En 

enkätstudie är även den ett lämpligt val vid denna typ av frågeställning enligt Polit och 

Beck (2017). En intervju- eller enkätstudie hade möjligen kunnat ge ett intressant 

resultat om vi genomfört den på våra hemsjukhus då vi bor i olika delar av landet och 

arbetar på olika typer av sjukhus.  
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Vid jämförelse med en allmän litteraturstudie hade dock varken en intervjustudie eller 

en enkätstudie gett samma bredd (Polit & Beck, 2017). 

Urval 

Inga geografiska begränsningar gjordes vid sökning av artiklar. De artiklar som ingår i 

studien är utförda till största delen i USA (sex artiklar) och Sverige (fem artiklar). 

Inkluderade är även en artikel från Kanada, en från Australien, en från Finland samt en 

från Taiwan. Vi är medveten om att förutsättningarna ser olika ut i olika länder när det 

gäller bland annat ekonomi och sjukvårdssystem men inga skillnader i patienternas 

erfarenheter av delaktighet kunde urskiljas på grund av geografiskt ursprung. Då 

resultatet är homogent bör det kunna överföras till andra länder.  

Publiceringsår för artiklarna sträcker sig över tio år, med tidigaste publiceringsår 2009. 

Vi har diskuterat om tio år skulle kunna anses vara en för lång tid, då nya kunskaper och 

erfarenheter eventuellt skulle kunna ha utvecklat ämnet under dessa år. Vid jämförelse 

ses dock ingen skillnad kring erfarenhet av delaktighet mellan de studier som 

publicerats tidigare jämfört med dem som är nyligen publicerade. Denna begränsning 

har också gjorts utifrån att Cronin, Ryan och Coughlan (2008) beskriver att det ofta är 

denna maximala tidsram som sätts. En artikel med palliativa patienter som 

deltagargrupp inkluderades trots att den är ensam med detta fokus (Smith et al, 2010). 

Likaså finns två artiklar som endast har äldre patienter som deltagare med i resultatet 

(Isaacs et al, 2013, Olofsson et al, 2012). Övriga artiklar är inte inriktade mot någon 

specifik diagnos. I dem finns en spridning från som yngst 18 år till som äldst 97 år. 

Palliativa och äldre patienter är två sköra patientgrupper med små marginaler som vi 

möter på akutmottagning. Statistik visar att äldre (80 år och äldre) står för cirka 18 

procent av de totala besöken på akutmottagning men samtidigt är det den grupp som har 

den längsta väntan till läkarbedömning men också längst total vistelsetid 

(Socialstyrelsen, 2018). Vi såg ingen skillnad i resultatet i dessa tre artiklar jämfört med 

de andra tolv men vi ansåg dock att en diskussion kring varför dessa inkluderats var 

aktuellt för att förhindra ifrågasättande samt för att visa på att en kritisk reflektion förts 

mellan oss författare. 

Att hitta artiklar som svarade helt mot syftet var delvis svårt. Vid sökningar i 

databaserna visade det sig att majoriteten av de studier som behandlar ämnet delaktighet 

är utförda med patienter på vårdavdelningar eller i hemsjukvården och ofta med 

kroniska sjukdomar. Av de artiklar som hittades med akutmottagning som kontext fick 

flertalet exkluderas på grund av att de hade ett sjuksköterskeperspektiv på delaktighet. 

Det finns en möjlighet att fler artiklar hade kunnat hittas om fler språk hade kunnat 

inkluderas eller om fler databaser hade genomsökts. De artiklar som slutligen 

inkluderades är alla skrivna på engelska. Båda författarna till denna litteraturstudie har 

goda kunskaper i engelska men då detta inte är vårt modersmål finns en risk att 

feltolkningar gjorts trots att vi översatt artiklarna var för sig och därefter jämfört våra 

resultat. Av de artiklar som inkluderades finns två artiklar som har ett fokus som till 

största delen är på interaktionen mellan läkare och patient vad det gäller delat 

beslutsfattande (Schoenfeld et al., 2018a; Schoenfeld et al., 2018b). Valet av dessa 

artiklar kan kanske ses som att tappa fokus från omvårdnad men vi anser att de är av 

stort värde då arbetet på akutmottagningen är ett interprofessionellt teamarbete mellan 

flera professioner som är beroende av varandra (Carlström et al., 2013; Wikström, 

2018). Brister det i kontakten mellan läkare och patient påverkar detta andra delar av 

vården.  
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Av egna erfarenheter är sjuksköterskan den som är närmast patienten och får ofta 

delegerat till sig av läkaren att vidareförmedla såväl skriftlig som muntlig 

utskrivningsinformation. Vi anser att möjligheten till delaktighet vid mötet med läkaren 

påverkar patientens hela vistelse på akutmottagningen och därmed även sjuksköterskans 

arbete. 

Datainsamling 

Artikelsökningar utfördes i PubMed, CINAHL, PsycINFO och MedLine. Dessa 

databaser innehåller artiklar som bland annat är fokuserade mot omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2013). Detta gör dessa databaser relevanta då studiens syfte är inriktat mot 

omvårdnad. Det finns fler databaser där artikelsökningar hade kunnat utföras och att 

inga sökningar gjorts i dessa kan ha resulterat i att artiklar av betydelse fallit bort. Dock 

beskriver Henricsson (2017a) att sökningar i flera databaser som har omvårdnadsfokus 

stärker arbetets trovärdighet.  

Sökorden som slutligen användes gav resultat med relevanta artiklar som svarade mot 

litteraturstudiens syfte. Sökorden fick under arbetets gång modifieras och ändras då de 

initiala sökorden inte gav relevanta resultat. Sökordet “emergency medical service”, 

som är en MESHterm användes initialt i artikelsökningarna. Det visade sig dock att 

relevanta artiklar, som utförts på akutmottagningar använde sig av “emergency 

department” varför sökningar istället gjordes med detta sökord. De sökorden som 

användes kombinerades med de booleska sökorden AND och OR. AND användes för 

att inkludera alla de angivna sökorden och för att fokusera på ett mer avgränsat område 

(jfr. Polit & Beck, 2017). I de första sökningarna användes inte det booleska sökordet 

OR utan det användes när databasen CINAHL föreslog synonymer till sökordet “patient 

participation”. OR användes då för att bredda sökningen och inkludera synonyma, 

föreslagna sökord för patientdelaktighet (jfr. Polit & Beck, 2017). NOT användes inte 

då detta ord används för att begränsa sökningen (Polit & Beck, 2017). Innan 

artikelsökningarna utfördes gjordes diskussioner om användningen av de booleska 

sökorden. Användningen av “NOT” skulle användas om artikelsökningarna gav många 

träffar på icke önskat resultat med exempelvis studier utförda på grupper som inte var 

avsedda att studera eller liknande material som inte var relevanta för denna 

litteraturstudie. 

Författarna till denna litteraturstudie bor på olika orter i Sverige och samarbetet har 

därför skett på distans. Initialt gjordes databassökningar individuellt och olika 

sökstrategier användes. Detta resulterade i att det blev svårt att hålla isär sökningarna 

och om dubbletter hade hittats. Vi insåg också att studien skulle få en högre trovärdighet 

om enhetliga sökningar utfördes. Därför enades vi om vilka sökord, sökstrategier och 

vilka databaser som skulle användas för att få enhetliga sökningar. Databassökningarna 

utfördes sedan individuellt för att sedan sammanstråla och sammanställa urvalet och 

resultatet av vår sökstrategi. I samband med databassökningarna har också dubbletter 

hittats vid olika kombinationer av sökord och i olika databaser. 

Dataanalys 

Artiklarna som inkluderades i litteraturstudiens resultat var av hög eller medel kvalitet 

för att öka tillförlitligheten i studien. Ett par av artiklarna har tagits med trots att de båda 

har ett stort deltagarbortfall. Dessa artiklar är kvantitativa studier, en kohort-studie 

baserad på telefonintervjuer med enkät som stöd (Engel et al., 2012) respektive en 

tvärsnittsstudie med patientenkäter (Frank et al., 2011).  
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Polit och Beck (2017) påpekar att för att en enkätundersökning ska vara tillförlitlig ska 

svarsfrekvens vara så stor som möjligt och en svarsfrekvens på 70–75 procent anses 

vara acceptabel. Dessa artiklar uppfyller inte detta krav. Engel et al. (2012) som 

undersökte patienters förståelse av utskrivningsinformation där en sjuksköterska 

kontaktade patienter efter hemgång beskriver att bortfallet bland annat bestod av 

inkompletta intervjuer, bristande kvalitet på inspelningar samt i slutfasen brist på 

intervjuande sjuksköterskor. I denna studie finns däremot en gedigen beskrivning av 

metod- och analysprocessen och rekryteringsmålet var cirka 170 deltagare för att ge 

trovärdighet (159 deltog). Frank et al. (2011) å sin sida skickade med posten ut 

frågeformulär angående delaktighet på akutmottagningen till 780 patienter, tre 

påminnelser skickades ut, 356 svarade på enkäten, vilket var knappt 50 procent. 

Orsaken till bortfallet angavs av patienterna i ett separat formulär och bestod i 

medicinska orsaker, tidsbrist, ointresse, språkförbistringar med mera. Enligt sistnämnda 

studies författares beräkningar för power behövdes ett underlag på 316 patienter, enligt 

dem var alltså underlaget tillräckligt för signifikant resultat. 

Trovärdighet och överförbarhet 

Värt att nämna kan vara att författare till tre av artiklarna även är författare till 

ytterligare studier av de 15 som inkluderats (Engel et al., 2012; Engel et al., 2009; Frank 

et al., 2009b; Frank et al., 2010; Schoenfeld et al., 2018a; Schoenfeld et al., 2018b). 

Dock är det endast en av författarna i varje artikelpar som är gemensam, 

författarkonstellationen ser för övrigt annorlunda ut förutom i ett fall där även ett annat 

namn är gemensamt i båda (Frank et al., 2009; Frank et al., 2010). Detta kan eventuellt 

vara en svaghet i vårt urval då det ger en mindre spridning och kan möjligen också ge 

ett mindre nyanserat resultat. Alla artiklar som inkluderades i resultatet var antingen 

peer-reviewed, hade ett väl utfört etiskt resonemang eller var etiskt godkända detta 

också för att öka tillförlitligheten (Henricsson, 2017a). Detta ansågs även vara viktigt 

för att säkerställa att deltagarna i de inkluderade studierna inte kommit till skada. I 

tabellen “presentation av databassökning” (se tabell 1) presenteras de olika sökningarna 

som utfördes i de ovan nämnda databaserna. För att öka tillförlitligheten i denna 

litteraturstudie valdes att även presentera de databassökningar som gav resultat som inte 

var tillfredsställande till vårt syfte och där inget urval gjordes.  

Genom vårt arbete inom akutsjukvård (akutmottagning respektive akutvårdsavdelning) 

besitter vi både positiva och negativa erfarenheter av patienters delaktighet. Därmed 

finns en förförståelse för ämnet. Vår egen erfarenhet anser vi inte har speglat vårt val av 

artiklar eller redovisningen av resultat ur artiklarna. Under grundutbildningen till 

sjuksköterska har vi skrivit kandidatuppsats där en av oss utfört en kvalitativ 

intervjustudie och den andre en litteraturöversikt. Dessa tidigare erfarenheter har varit 

till stor användning i denna magisteruppsats. Vidare har väsentlig metodlitteratur har 

noggrant lästs för att kunna genomföra denna allmänna litteraturstudie på ett korrekt 

sätt. En styrka i arbetet med denna litteraturstudie har varit att två författare har 

samarbetat men även arbetat individuellt och identifierat olika saker. Regelbundna 

diskussioner har förts mellan författarna och enskild- såväl som grupphandledning har 

skett flertalet gånger under processens gång. Enligt Henricsson (2017a) ökar studiens 

trovärdighet och pålitlighet genom att utomstående (tex. handledare) granskar 

analysprocessen och resultatet. 
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Slutsats 

 

Slutsatsen är att det finns en önskan om och ett behov av delaktighet hos patienter som 

söker sig till en akutmottagning. Till största del var det olika former av kommunikation 

och samspelet mellan patienten och vårdpersonal som påverkade både patienternas 

erfarenhet av delaktighet samt patienternas möjlighet till delaktighet. Patientdelaktighet 

har visats kunna leda till vinster på både individ- och samhällsnivå, vilket bör medföra 

ett intresse till förändring. Studien indikerar därmed att vården på akutmottagningen kan 

och bör förbättras för att öka patientdelaktigheten. En enkel åtgärd för att förbättra 

patienternas möjlighet till delaktighet, som framkommit i denna litteraturstudies 

resultat, är att tillgodose patienternas basala behov. Skulle också vård och behandling på 

akutmottagning bedrivas enligt personcentrerad vård, skulle detta öka patienternas 

möjlighet till delaktighet. Utifrån resultatet kan också slutsatsen dras att det är 

specialistsjuksköterskans kärnkompetenser som efterfrågas av patienterna. 

Klinisk tillämpbarhet 

På akutmottagningen kan det på grund av en ansträngd arbetsmiljö med stora 

patientvolymer, lokaler med begränsad möjlighet till avskildhet och ett snabbt 

arbetstempo vara en utmaning att göra patienten mer delaktig och arbeta efter ett 

personcentrerat sätt. För akutsjuksköterskan, som redan i sin kompetensbeskrivning har 

att främja delaktighet för patienten vid vård och behandling, kan denna studie ge en 

påminnelse om hur viktigt det är både för patienten och för vården i sig att främja 

delaktighet. Om patienter upplever sin vistelse på akutmottagningen som mer 

tillfredsställande på grund av större grad av delaktighet är vinsterna stora. Ett 

bemötande med intresse och respekt leder till förtroende för vårdpersonalen och mindre 

grad av oro hos patienten. En välinformerad patient är en patient med en större 

förståelse för sin diagnos och sin eftervård. Om patienterna får en chans att berätta sin 

historia och bli lyssnad på kan vinsterna för sjukhuset vara färre missförstånd och 

därmed färre felbehandlingar. För samhället kan detta i förlängningen innebära färre 

returer till sjukhusen. Förbättringsarbete i form av information och föreläsningar på våra 

arbetsplatser angående ett personcentrerat arbetssätt kan vara en bra början men även att 

försöka ändra arbetsmiljön på akutmottagningen till det bättre. 

Det finns begränsad omvårdnadsforskning angående patienters erfarenhet av delaktighet 

på akutmottagning därför är det av vikt att sådan forskning fortsätter att bedrivas. Fler 

studier behövs för att öka förståelsen hos akutsjuksköterskan om patienternas 

erfarenheter för att kunna utveckla och förbättra vården. 
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BILAGA A 

Bedömningsunderlag 

 

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 väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort 

bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få 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 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få 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 deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få 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. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 

otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats,  

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016).  

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



 

1 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 

     BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar/studier 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Dahlen, I.,  

Westin, L. & 

Adolfsson, A. 

2012 

Sverige 

Experience of 

being a low 

priority patient 

during waiting 

time at an 

emergency 

department 

Att belysa den 

lågprioriterade 

patientens 

erfarenheter under 

väntetiden på 

akutmottagningen. 

Design: Fenomenologisk hermeneutisk.  

Urval: Lågprioriterade patienter som sökt 

för bröstsmärta, buksmärta, annan smärta 

samt olyckor. Ålder 35-86. 9 kvinnor. 

Datainsamling: Berättande intervjuer. 

Öppna frågor. Analys: Transkriberade av 

sekreterare. Meningsbärande enheter, teman, 

stöd av citat 

14 

(5) 
(1) Vara beroende: Att ej få tillräckligt med 

uppmärksamhet var ett hinder för att uttrycka sig. (2) 

Vara utsatt: Ingen såg eller brydde sig under den långa 

väntan. Obehagskänsla när åtgärder inte förklarades. (3) 

Vara sårbar: att inte bli sedd gav en känsla av sårbarhet. 

(4) Vara trygg: En personlig och kontinuerlig interaktion 

med personalen gav trygghet. Förståelse och 

medkännande gjorde att man vågade lämna över sig i 

personalens händer. 

K 

I 

Engel, K., 

Buckley, B. A., 

Forth, V. E., 

McCarthy, D. M., 

Ellison, E. P., 

Schmidt, M. J. & 

Adams, J. G 

2012  

USA 

Patient 

understanding of 

emergency 

department 

discharge 

instructions: 

Where are 

knowledge 

deficits greatest? 

Att belysa brister i 

förståelse av given 

information och 

identifiera okunskap 

som kan medföra 

patienten 

komplikationer eller 

dåliga resultat. 

Design: Prospektiv kohort-studie. Urval: 50 

% kvinnor. Medianålder 41 år (29-53 år). 

utskrivna inom 24-36 timmar från 

akutmottagningen Datainsamling: 

Telefonintervjuer. Analys: deskriptiv 

statistik 

 

 

 

159 

(148) 

Kunskapsbrist uppgavs av majoriteten av patienterna 

kring hemsjukvårdsinstruktioner (80%) och 

returanvisningarna (79%). En mindre frekvent brist 

hittades för områdena uppföljning (39%), mediciner 

(22%) och diagnos (14%). Minimal eller ingen förståelse 

kring minst ett område uppgavs av mer än två tredjedelar 

av patienterna och identifierades i 40% av fallen för 

hemsjukvårdsintruktioner och i 51% av fallen för 

returanvisningar. Dessa brister inträffade mindre ofta för 

områden kring uppföljning (18%), diagnos (32%) och 

mediciner (3%) 

 

P 
II 
 



 

2 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Engel, K. G., 

Heisler, M.,  

Smith, D. M., 

Robinson, C. H., 

Forman, J. H. & 

Ubel, P. A. 

2009 

USA 

Patient 

comprehension 

of emergency 

department care 

and instructions: 

are patients 

aware of when 

they do not 

understand? 

Att utvärdera, vid 

utskrivning från 

akutmottagningen, 

patienters förståelse 

för deras vård och 

instruktioner samt 

deras medvetenhet 

om brister i deras 

förståelse 

Design: Tvärsnittsstudie. Urval: 

Medianålder 39år (19-83år). 59% kvinnor. 

Potentiella deltagare till studien genomgick 

en bedömning av den kognitiva funktionen, 

om de misslyckades med testet intervjuades 

istället deras vårdare. Endast 2 intervjuer 

med vårdare till patienten. 2 

akutmottagningar i Michigan med patienter 

(eller deras vårdgivare) som blivit utskrivna 

Datainsamling: Intervjuer. Analys: 

deskriptiv statistik 

140 

(35) 
4 områden: Diagnos & orsak, vård på akutmottagning, 

vård efter besöket på akutmottagningen och 

returanvisningar. 78% av patienterna uppvisade bristande 

förståelse inom minst 1 område; 51% i två eller fler 

områden. 4 % visade bristande förståelse inom alla 4 

områden. Mer än en tredjedel av dessa brister (34%) 

involverade patienternas förståelse av vården efter 

besöket på akutmottagningen, medan endast 15% var för 

diagnos och orsak. Majoriteten av patienterna med 

förståelsebrister kunde inte uppfatta dem. Patienter 

upplevde svårigheter med förståelsen endast i 20% av 

fallen när det visade bristande förståelse. 

K 

I 

Frank, C.,  

Asp, M. & 

Dahlberg, K. 

2009 

Sverige  

Patient 

participation in 

emergency care 

- A 

phenomenograp

hic study based 

on patients’ 

lived experience 

Beskriva patienters 

olika uppfattningar 

om 

patientdeltagande i 

vård inom 

akutsjukvården 

Design: Fenomenografi med en 

epistemologisk bas Urval: 4 kvinnor och 5 

män. 26-73 år. Patienter som fått vård på en 

akutmottagning i Mellansverige. 

Datainsamling: Intervjuer med öppna 

frågor. Dessa spelades in, transkriberades, 

lästes upprepade gånger för att fånga 

fenomenet. Analys: Transkriberad text lästes 

noggrant. Meningsenheter som svarade på 

syftet togs ut och ytterligare läsning med 

fokus på likheter och skillnader skapade 12 

preliminära kategorier. Ytterligare 

granskning resulterade slutligen i 3 olika 

kategorier 

 

9 

 

Patientens föreställningar om patientdeltagande kan 

beskrivas i tre kategorier. (1) Att bli bekräftad: upprepad 

bekräftelse uppskattas, bekräftelse upplevs vid 

information och lyhördhet men, personalen sätter 

villkoren för när och hur delaktigheten äger rum. (2) Att 

kämpa för att bli involverad: får ej den uppmärksamhet 

och kontakt som önskas, känslor av frustration, kamp och 

avvisning, strategier för uppmärksamhet. (3) Att ha ett 

tydligt utrymme: när dialogen fungerar, när partnerskap 

etableras, blir lyssnad på utan skepsis 

K 

I 



 

3 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Frank, C., 

Fridlund, B.,  

Baigi, A. &  

Asp, M. 

 

2011 

Sverige 

Patient 

participation in 

the emergency 

department: an 

evaluation using 

a specific 

instrument to 

measure patient 

participation 

(PPED). 

Att utvärdera 

patientdelaktighet ur 

perspektivet från 

patienter som fått 

vård vid 

akutvårdsavdelninga

r samt med en 

separat 

undersökning av 

förhållandet mellan 

delaktighet och 

ålder, kön, 

utbildning och 

prioriteringsnivå. 

Design: Tvärsnittsstudie. Urval: Patienter 

som fått vård på akutmottagningen på 3 

sjukhus. 49% kvinnor, genomsnittlig ålder 

56 år (19-94). 
Datainsamling: Enkätundersökning. 

Enkäten som användes var “Patient 

participation at the emergency department 

questionnaire (PPED)”. I enkäten ingick 4 

dimensioner av patientens deltagande: Kamp 

för deltagande, Krav för deltagande, 

Ömsesidigt deltagande och deltagande i att 

få tillgång till grundläggande behov 

Analys: Statistisk metod. 

356 

(426) 
Utvärderingen visade att patienterna hade en låg grad av 

aktivitet för att vara delaktig i sin vård. Patienter med 

lägre ålder kämpade mer för sin delaktighet. Patienterna 

upplevde att förutsättningar för delaktighet såsom tid, 

respekt och information var goda. Patienterna hade 

möjlighet att medverka aktivt i planeringen av vård och 

behandling, men den kunde förbättras. De basala behoven 

såsom smärtlindring, hjälp för oro och mat blev till en låg 

grad tillfredsställda.  Högprioriterade patienter fick sina 

basala behov tillfredsställda till en högre grad. 

P 

II 

Göransson, K. E. 

& von Rosen, A 

2010 

Sverige 

Patient 

experience of 

the triage 

encounter in a 

Swedish 

emergency 

department 

Att identifiera 

patienters upplevelse 

av mötet vid triage. 

Design: Kvantitativ. Deskriptiv och 

observationsöverskridande tvärsnittsstudie. 

Urval: Vuxna, 18 år eller äldre. 83 st. 

kvinnor. 19-97 år, medelålder 49,5. 

Datainsamling: Enkät som provats 3 år 

tidigare, 23 frågor. Anonyma svar. 

Analys: Deskriptiv 

146 

(19) 

Majoriteten av patienterna uppfattade att samtidigt som 

de blev triagerade omedelbart vid ankomst till 

akutmottagningen, fick de ofta begränsad information om 

väntetiden. 76% önskade information om deras 

medicinska tillstånd. Fastän nästan en fjärdedel av 

patienterna inte ville ha information om det medicinska 

tillståndet av triagesjuksköterskan, ansåg 97% att 

triagesjuksköterskan var medicinskt kompetent för 

triageuppgiften. 

 

 

P 

I 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
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Författare 

År 

Land 

Titel        Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Isaacs, C.,  

Kistler, C., 

Hunold, K. M., 

Pereira, G. F., 

Buchbinder, M., 

Weaver, M. A.,… 

Platts-Mills, T. F. 

2013 

USA 

Shared decision-

making in the 

selection of 

outpatient 

analgesics for 

older individuals 

in the 

emergency 

department. 

Att utvärdera 

förhållandet mellan 

äldre vuxnas 

uppfattningar om 

delat beslutsfattande 

vid valet av ett 

smärtstillande medel 

för att ta hem för 

akut muskuloskletal 

smärta och 

patientens 

tillfredsställelse med 

smärtstillande medel 

och förändringar i 

smärtresultat 

Design: Tvärsnittsstudie. Urval: Patienter 

från 65 år och äldre som sökt akutavdelning 

pga. akut muskuloskeletal smärta och 

klassade sin smärta 4 eller högre på en skala 

mellan 0-10 innan given smärtlindring samt 

utskrives till hemmet från akutmottagningen. 

Datainsamling: Patienterna hittades via 

journalsystemet och telefonkontakt togs med 

de individer som potentiellt kunde delta i 

studien 4-7 dagar efter utskrivning. De som 

uppfyllde inklusionskriterierna och gav 

muntligt samtycke fick ett frågeformulär på 

33 frågor. Analys: Wilcoxon rank sum test 

och Chi-2-test. 

111 

(48) 
52% av deltagarna rapporterade att de fick information 

om smärtstillande alternativ och 31% rapporterade att de 

deltog i valet av smärtstillande. Deltagare som fick 

information var mer benägna att rapportera optimal 

tillfredsställelse med de smärtstillande läkemedlen än de 

som inte fick information. Deltagare som deltog i valet av 

smärtstillande var också mer benägna att rapportera 

optimal tillfredsställelse med de smärtstillande 

läkemedlen och hade en större genomsnittlig minskning 

av smärtgraden. Efter justering gjord pga. störande 

variabler, deltagare som rapporterade att de mottog 

information fortsatte vara mer benägna att rapportera 

optimal tillfredsställelse med det smärtstillande 

läkemedlet. 

R 

I 

Kerr, D.,  

McKay, K.,  

Klim, S.,  

Kelly, A.-M. & 

McCann, T. 

2013 

Australien 

 

Attitudes of 

emergency 

department 

patients about 

handover at the 

bedside. 

Att undersöka 

patienters perspektiv 

på bedside rapport 

av sjuksköterskor på 

akutmottagningen 

Design: kvalitativ deskriptiv metod. Urval: 

18 kvinnor och 12 män. Minst 18 år. 

Exkluderade: allvarlig smärta, akut psykisk 

sjukdom, konfusorisk eller medicinskt 

instabila. Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer en timme efter 

utförd rapport bedside. Analys: Tematisk 

innehållsanalys 

30 2 dominerande teman med tillhörande underteman 

identifierades: (1): Patienter upplever att rapport bedside 

förbättrar den individuella vården och (2): Att bibehålla 

integritet och förtroende i samband med rapport bedside. 

Underteman som identifierades: (1) Möjlighet att 

förtydliga och bidra med ytterligare information, Ökat 

förtroende för vården och vårdkedjan, Att inkludera 

patienten och ibland släktingar är viktigt. (2): Önskemål 

om att bedside rapport skulle ske på enskilt rum, 

Sjuksköterskor bör använda diskretion för att hantera 

känsliga frågor/besvär. 

K 

I 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Mäkinen, M., 

Carstén, M., 

Huttunen, K., 

Sundell, S., 

Kaartinen J.,  

Ben-Meir, M. & 

Renholm, M. 

 

2019 

Finland 

Assessing the 

discharge 

instructing in 

the emergency 

department: 

Patient 

perspective. 

Att undersöka hur väl 

personalen på 

akutmottagningen 

lyckas med 

utskrivningsinformation 

till patienterna vid 

utskrivning från 

akutmottagningen. 

 

Design: Kvantitativ. Urval: 38% män, 62% 

kvinnor. Ålder: 61% mellan 50-79. 

Vanligaste diagnoser: sårskador, arytmier, 

yrsel, luftvägsinfektioner. 

Datainsamling: Telefonintervjuer 24-48 h 

efter utskrivning från akutmottagningen. 

Frågeformulär, skattningsskala 1-10 på 

frågorna. Deltagarna hade möjlighet till en 

muntlig motivering av sin skattning 

Analys: Chi-2-test. 

132  

(21) 
90 % av patienterna fick instruktioner vid utskrivning, 

majoriteten angående läkemedel. Hälften var nöjda 

med kommunikationen, de som inte var nöjda 

uppfattade att personalen inte hade tillräcklig kunskap 

om deras tillstånd för att ge rätt instruktioner/info.  En 

del tyckte det ej gavs utrymme för frågor vid 

utskrivningen, tiden var knapp och styrd av personalen. 

26 % tyckte given instruktion var otydlig, flertalet 

kunde följa instruktionen bra eller mycket bra. 

K & R 

II 

Olofsson, P., 

Carlström, E. D. 

& Bäck-

Pettersson, S.  

 

2012  

Sverige 

During and 

beyond the 

triage 

encounter: 

Chronically ill 

elderly patients’ 

experiences 

throughout their 

emergency 

department 

attendances. 

Att undersöka och 

beskriva kroniskt sjuka 

äldres erfarenheter vid 

triagering och 

efterföljande vistelse på 

akutmottagningen. 

Design: Fenomenologisk ansats. Urval: 

Kriterier: över 70 år, tre eller fler 

diagnostiserade sjukdomar, prio gul eller 

grön. Datainsamling: Intervjustudie, 

öppna frågor. Genomfördes på akuten i 

avskildhet. Analys: Inspelade, 

transkriberade, läst ggr flera för att hitta 

essensen. 

14  

 

 

Upplevelse av akutmottagningsbesöket som 

motsägelsefull: under triagering upplevdes god kontakt 

som ledde till en respektfull relation, genuint intresse 

från sjuksköterskans sida, kände sig hörd och sedd. 

Resterande tid på akutmottagningen gav en 

exkluderande känsla pga. attityd hos personalen, 

ouppmärksamhet, distanserande. Detta präglade den 

totala upplevelsen av besöket mycket. 

K 

I 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling och 

analys 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Schoenfeld, E. M., 

Goff, S. L., 

Downs, G., 

Wegner, R. J., 

Lindenauer, P. K. 

& Mazor, K. M. 

2018 

USA 

A qualitative 

analysis of 

patients’ 

perceptions of 

shared decision-

making in the 

emergency 

department: Let 

me know I have 

a choice 

Att undersöka delat 

beslutsfattande inom 

akutsjukvården ur ett 

patientperspektiv, på 

vad som påverkar 

patientens önskade 

nivå av engagemang 

och vilka främjande- 

och begränsande 

faktorer som 

patienterna såg som 

mest relevanta i 

deras upplevelse 

Design: Urval: Skedde på 2 

akutmottagningar i New England, USA. 

Medelålder 56 (20-89), 13 var kvinnor. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer utfördes med patienter eller deras 

ombud från två olika akutmottagningar. En 

intervjuguide utformades utifrån befintlig 

litteratur och expertis. Analys: Intervjuerna 

spelades in, transkriberades och 

analyserades i en iterative process av ett 

kodteam bestående av 3 personer. Växande 

teman identifierades, diskuterades och 

organiserades. 

29 

(14) 

Alla deltagare ville ha en viss grad av delaktighet i 

beslutsfattandet. Deltagare som uttryckte misstro mot 

hälso-och sjukvård eller hade tidigare negativa 

upplevelser önskade en högre grad av medverkan. 

Främjade faktorer för medverkan:  att vara bekanta med 

besluten, goda kommunikationsförmågor hos läkarna och 

tydligt avgränsade alternativ. Vissa deltagare upplevde att 

deras brist på kunskap, jämfört med läkarnas, gjorde 

deras medverkan opassande eller oönskat. Många 

deltagare hade ingen förväntan på delat beslutsfattande 

och även om de önskade medverkan när de blev 

tillfrågad, skulle de inte föra någon diskussion med 

läkaren. Många kände inte till möjligheten till delat 

beslutsfattande i sin kliniska vård. 

K 

I 

Schoenfeld, E. M., 

Kanzaria, H. K., 

Quigley, D. D.,  

St. Marie, P., 

Nayyar, N., 

Sabbagh, S.H.,… 

Probst, M. A. 

 

2018 

USA 

Patient 

preferences 

regarding shared 

decision making 

in the 

emergency 

department: 

findings from a 

multisite survey. 

Att fastställa 

patientens önskade 

nivå av engagemang 

i medicinska beslut 

och deras 

uppfattning om 

potentiella hinder 

och vad som 

underlättar för ett 

gemensamt 

beslutsfattande på 

akutmottagningen. 

Design: Tvärsnittsstudie. Urval: 3 

akademiska medicinska centra i USA. 

Vuxna. 52% kvinnor. Medelålder: 47. 

Datainsamling: Enkätundersökning. 3 olika 

avsnitt (1) Önskan om engagemang i 

beslutsfattande (2) Patientens perspektiv på 

hinder och möjligheter för delat 

beslutsfattande (3) Demografisk 

information. Analys: Data sammanställdes 

och kodades i en forskningsdatabas för 

elektronisk datainsamling. Beskrivande 

statistik, T-test, chi-kvadrat och icke-

parametriskt test användes för att jämföra 

medel och proportioner efter behov 

661  

(136) 

Majoriteten av de tillfrågade (85-92%) uttryckte en 

önskan om viss grad av delaktighet i beslutsfattande på 

akutmottagningen, medan 8-15% föredrog att lämna 

beslutet till sin läkare. 98% ville vara involverade i beslut 

när “något allvarligt var på gång”. Majoriteten av 

patienterna (94%) indikerade att ha tilltro till sin egen 

förmåga inte var något hinder för delat beslutsfattande på 

akutmottagningen. De flesta patienter (55%) rapporterade 

emellertid en tendens att vika sig för/följa läkarens beslut 

under besöket på akutmottagningen, ungefär hälften 

rapporterade att de skulle väntat på att en läkare frågade 

efter deras involvering. 

P 

II 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling och 

analys 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Smith, A. L., 

Schoenberg, M. A., 

Fisher, J.,  

Pallin, D. J.,  

Block, S. D., 

Forrow, L. & 

McCarthy, E. P. 

2010 

USA 

Emergency 

department 

experiences of 

acutely 

symptomatic 

patients with 

terminal illness 

and their family 

caregivers. 

Att få bättre 

förståelse för 

palliativa patienters 

upplevelser på 

akutmottagningen 

vid försämring av 

symtom, de flesta 

smärta. 

Design: Grounded theory. Urval: patienter 

med palliativ sjukdom, de flesta cancer samt 

7 vårdande anhöriga (då patienten var för 

sjuk för att delta). Ålder: 20-89. Utförda på 

akutmottagning på 2 sjukhus 
Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer, open-ended frågor 

Analys: Inspelade och ordagrant 

transkriberade. Kodade, utmynnade i 5 

teman. 

14 Miljön på akutmottagningen bidrog till oro och osäkerhet. 

Delaktighet i sin vård var möjligt när kommunikationen 

var bekräftande, medmänsklig. Info om vad som skulle 

hända eller göras, minskade oro och ökade 

välbefinnandet. Delaktighet upplevdes som bristande när 

interaktionen med vårdgivare var opersonlig, 

distanserande. Att vänta länge på kontakt och information 

ledde till ökad oro och ångest, även vetskapen om att man 

inte var en högprioriterad patient gav en dålig känsla. 

Man såg en bristande koordination mellan 

akutmottagningen och den ordinarie vården, den 

palliativa. Avsaknad av rätt kompetens. 

 

K 

II 

Vaillancourt, S., 

Seaton, B.,  

Schull, M. J., 

Cheng, A. H. Y., 

Beaton, D. E., 

Laupacis, A. & 

Dainty, K. N.  

2017  

Kanada 

Patients’ 

Perspectives on 

Outcomes of 

care after 

discharge from 

the emergency 

department: A 

qualitative study 

Att utvärdera vården 

på akutmottagningen 

genom patienters syn 

på vården vid 

utskrivning från 

akutmottagningen, 

med målet att 

utforma en 

patientenkät för 

utvärdering av 

akutsjukvård. 

Design: Kvalitativ ansats. Urval: 

Medelålder: 44 (18-83), 59 % kvinnor. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

telefonintervjuer med patienter som varit på 

akutmottagningen inom 10 dagar (median, 

dag 3). Studien utfördes på 2 olika sjukhus. 

Både på engelska och franska. Analys: 

Innehållsanalys. Intervjuer gjordes tills inga 

nya teman kunde ses vid en preliminär 

analys. 

 

 

46  

 

Fyra teman identifierades kring frågan om vad patienter 

önskade från deras besök på akutmottagningen: att förstå 

orsakerna och konsekvenserna av sina symtom, 

uppmuntran, symtomlindring och en plan för att hantera 

sina symtom.  

 

K 

I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Wang, L-H., 

Goopy, S.,  

Lin, C-C.,  

Barnard, A.,  

Han, C-Y &  

Liu, H-E. 

2016 

Taiwan 

The emergency 

patient´s 

participation in 

medical 

decision-making 

Att undersöka 

beslutsprocessen vid 

delaktighet i 

medicinska beslut 

hos patienter på 

akutmottagningen. 

Design: Grounded theory. Urval: ålder 23-

84. Datainsamling: Intervjuguide, 

semistrukturerade djupgående intervjuer. 

Analys: Inspelade, transkriberade ordagrant. 

Datainsamling och analys simultant, när 

ingen ny data eller kategorier tillkom 

avslutades insamlingen. 

30 

  
3 stadier av beslutsfattande utkristalliserades: innan 

besluttagande: Ta sig an problemet: tidigare erfarenhet 

och dåligt hade betydelse samt pressen från personalen att 

fatta snabba beslut, Beslutet: en balansakt: vårdgivarens 

förklaring var avgörande, ledde antingen till att man 

litade på experten eller sökte mer information på annat 

håll, tex internet. Efter besluttagande: återta kontroll över 

sig själv:  känsla av lättnad och att man fattat ett korrekt 

beslut om det gått bra, om utfallet var negativt ifrågasatte 

man sin tilltro till expertisen och sitt eget beslut och andra 

källor till förklaring söktes. 
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