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SAMMANFATTNING 

 

 

Bakgrund 

 

Det finns evidens för att personcentrerad omvårdnad kan leda till effektivare vård, samt 

nöjda patienter. På akutmottagningen är inflödet av patienter högt, vilket kan bidra till 

långa vistelsetider, kommunikationsmissar, risker för ett dåligt omhändertagande och 

missnöjda patienter som följd.  

 

 

Syfte 

 

Att belysa faktorer i mötet mellan sjuksköterska och patient på akutmottagningen som kan 

påverka förutsättningarna för personcentrerad omvårdnad. 

 

 

Metod 

 

För att ge en bild över det aktuella forskningsläget samt identifiera kunskapsluckor gjordes 

en litteraturöversikt för att undersöka patientens och sjuksköterskans perspektiv på mötet 

på akutmottagningen, i relation till kriterier för personcentrerad omvårdnad. 

 

 

Resultat 

 

Förståelse för patientens upplevelse, delaktighet, individanpassad kommunikation och 

information, samt att inkludera patientens anhöriga är faktorer som främjar 

personcentrerad omvårdnad. Patienterna önskar att sjuksköterskan visar förståelse för deras 

upplevelse. Många patienter upplever ångest, oro och smärta under sin vistelse på 

akutmottagningen. Individanpassad kommunikation och delaktighet ger nöjdare och 

ångestlindrade patienter, dock möjliggörs inte alltid delaktighet på akutmottagningarna. 

Detta tillsammans med kommunikationsbrister kan hindra förutsättningarna för 

personcentrerad omvårdnad av patienten.  

 

 

Slutsats 

 

Personcentrerad omvårdnad tillämpas inte alltid vid akutmottagningar. Individanpassade 

omvårdnadsåtgärder vid ångest och oro, sjuksköterskans vilja att skapa ett partnerskap med 

patienten, delaktighet och god kommunikation tycks bidra till nöjdare patienter inom 

akutsjukvården. Patienter som bemötts med förståelse samt fått individuella behov 

tillfredsställda känner sig oftare trygga och nöjda med vårdtillfället.  

 

 

Nyckelord: Akutsjukvård, Delaktighet, Kommunikation, Personcentrerad Omvårdnad 

  



 

Innehållsförteckning 

BAKGRUND ........................................................................................................................ 1 
Patienten på akutmottagningen .................................................................................................. 1 

Äldre patienter på akutmottagningen ......................................................................................... 1 
Sjuksköterskans anvar på akutmottagningen ........................................................................... 2 

Triage ......................................................................................................................................... 2 
Omvårdnad ................................................................................................................................ 2 

Kommunikation ........................................................................................................................... 3 
Personcentrerad omvårdnad ...................................................................................................... 4 

Patientberättelsen ....................................................................................................................... 5 
Partnerskap ................................................................................................................................ 5 
Närstående ................................................................................................................................. 6 
Dokumentation .......................................................................................................................... 6 
Uppföljning av personcentrerad omvårdnad .............................................................................. 6 

Problemformulering .................................................................................................................... 7 
Syfte ............................................................................................................................................... 8 

METOD ................................................................................................................................ 8 
Val av Metod ................................................................................................................................ 8 
Urval .............................................................................................................................................. 8 
Datainsamling ............................................................................................................................... 9 
Dataanalys .................................................................................................................................. 10 
Forskningsetiska överväganden ................................................................................................ 11 

RESULTAT ....................................................................................................................... 12 
Patientens behov av att bli tagen på allvar .............................................................................. 12 

Patientens upplevelse av att söka akut vård ............................................................................. 12 
Sjuksköterskans förståelse för oro och ångest ......................................................................... 12 
Förståelse för patientens behov ............................................................................................... 13 

Patientens individuella behov av information ......................................................................... 13 
Vikten av god kommunikation .................................................................................................. 14 

Hinder för god kommunikation ............................................................................................... 14 
Att ge möjligheten till patientdelaktighet – partnerskapet .................................................... 15 
Att inkludera närstående ........................................................................................................... 15 

DISKUSSION .................................................................................................................... 16 
Resultatdiskussion ...................................................................................................................... 16 
Metoddiskussion ......................................................................................................................... 18 

SLUTSATS ........................................................................................................................ 19 
Fortsatta studier ......................................................................................................................... 20 
Klinisk tillämpbarhet ................................................................................................................. 20 

REFERENSER .................................................................................................................. 20 

Bilaga A ................................................................................................................................. I 

Bilaga B .............................................................................................................................. IV 
 

 



 

 1 

BAKGRUND 

 

Patienten på akutmottagningen 

År 2014 gjordes drygt 2,4 miljoner akutbesök av vuxna patienter vid Sveriges 

akutmottagningar.  

 

Gemensamt för patienter som söker akut vård för sig själva eller närstående, är en 

uppfattning av att de snabbt behöver hjälp och/eller en bedömning av en läkare.  

Tillstånd i behov av akut sjukvård definieras av Socialstyrelsen (1995) som plötsligt 

inträdande, hastigt förlöpande sjukdom, eller plötsligt åsamkad skada. Ur Hälso- och 

Sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) framgår att ”Den som har det största behovet av 

hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.” 

 

För patienter som bedöms ha livshotande tillstånd tillkallas läkare omedelbart. Övriga 

patienter prioriteras i turordning efter skadans/sjukdomens allvarlighetsgrad, 

symtombeskrivning samt sitt allmäntillstånd. Därefter får de invänta sin medicinska 

bedömning. Under vistelsen kan beslutet omprövas, till exempel om symtombilden 

förändras (Wikström, 2012).  

 

En del patienter som besöker akutmottagningen skulle troligen ha kunnat få sina behov 

tillgodosedda inom primärvården, men väljer ändå av olika anledningar att söka akut vård. 

Anledningar till detta kan vara aspekter som brist på tillgänglighet inom primärvården 

(Villani & Mortensen, 2013), eller kortare avstånd mellan hemmet och sjukhuset som 

patienten valt att söka vård vid. Det kan också bero på att akutmottagningen, med 

tillhörande kirurgiska avdelningar, kan utföra behandlingar eller undersökningar som 

patienten vet att husläkarna inte har tillgång till (Backman, Lagerlund, Blomqvist, 

Svensson & Adami, 2012). Bristen på tillgänglighet inom primärvården bekräftas även av 

SBU (2010) som en anledning till ett ökat antal akutbesök. Patienten kan även ha fått rådet 

av annan hälso- och sjukvårdsinstans att söka akut sjukvård. Dessa råd kan komma från 

vårdupplysningar via telefon eller internet, sjuksköterskor på särskilda boenden, eller från 

husläkare (Backman et al., 2012). 

 

Det är inte alltid patienterna själva vet vad symtomen de söker hjälp för beror på. Patienten 

kan till exempel uppleva obehag eller smärta utan att kunna specificera det närmare 

(Edvardsson, 2010). Vissa patienter söker akut vård på grund av okunskap kring alternativa 

vårdinrättningar som denne kan vända sig till (Northington & Brice, 2005). 

 

 

Äldre patienter på akutmottagningen 

 

Allt eftersom Sveriges befolkning blir äldre utgörs fler och fler av besöken vid 

akutmottagningen av just äldre patienter. Av samtliga besök på akutmottagningar i Sverige 

utgörs 15 procent av personer äldre än 80 år. Detta trots att dessa endast utgör fem procent 

av Sveriges befolkning (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Äldre kan vara ovilliga att över huvud taget söka akut vård (Patridge & Becker, 2003). 

Många gånger beror detta på att patientgruppen uppfattar den främmande miljön som 

fysiskt och psykiskt stressande. Kihlgren och Nilsson (2005) belyser att äldre patienter 
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inom vården bland annat har ett stort grundbehov av trygghet. Dessa patienter har ofta en 

komplex sjukdomshistoria och är resurskrävande (Socialstyrelsen, 2014). Murdoch, 

Turpin, Johnston, MacLullich och Losman (2015) beskriver den äldre, akut vårdsökande 

patienten som skör. Den äldre patienten förlorar lätt kroppsmassa, drabbas hastigare och 

mer omfattande än yngre personer av vätskeförluster, samt har nedsatt skelett- och 

muskelmassa. Dessa fysiska förutsättningar bidrar till ytterligare skaderisker. De äldre 

patienterna kan vidare lätt drabbas av stressrelaterade symtom, samt sviktar ofta kognitivt 

vid akut sjukdom eller skada (Murdoch et al., 2015). Detta kan vara en bidragande faktor 

till kommunikationssvårigheter (Patridge & Becker, 2003).  

 

Socialstyrelsen (2014) skriver att äldre patienter i snitt får vänta 35 minuter längre på 

läkarbedömning än övriga patienter vid akutmottagningen. Utöver detta är de äldre 

patienternas totala vistelsetid längre än den genomsnittlige patientens. Anledningarna till 

detta tros enligt Socialstyrelsen vara att patienten antingen inte prioriteras högt, är 

svårbedömd, väntar på transport eller på att bli inlagd vid en sluten avdelning. 

 

 

Sjuksköterskans anvar på akutmottagningen 

För patientens del är det av vikt att vården på akutmottagningen kombinerar medicinsk 

kompetens med god omvårdnad (Nyström, 2003). Under vårdtillfället då patienten befinner 

sig på akutmottagningen, är omvårdnaden av patienten sjuksköterskans ansvar (Wikström, 

2012).  

 

 

Triage 

 

Patienten som kommer in till akutmottagningen registreras. Identiteteten säkerställs och en 

journal påbörjas för vårdtillfället. Därefter genomförs en så kallad triage av patienten. 

Triage är ett sorteringssystem med syfte att identifiera och prioritera patienter med störst 

behov av omedelbar vård. Som beslutsstöd använder sjuksköterskan sig av olika mallar, så 

kallade triageskalor, som underlag för vidare bedömningar (SBU, 2010). 

 

Vid triage tar sjuksköterskan oftast en anamnes, patientens beskrivning av sin sjukdom, vid 

ett ankomstsamtal. Patienten får beskriva sitt tillstånd, symtom, smärta och andra faktorer 

som kan vara av värde för bedömningen.  Därefter registreras vitalparametrar som kan 

inverka på triagebeslutet. Dessa vitalparametrar utgörs för det mesta av blodtryck, puls, 

saturation, andningsfrekvens, temperatur och medvetandegrad. Vidare kan sjuksköterskan 

palpera patienten, samt lyssna på hjärta och lungor (Edvardsson, 2010).  

 

 

Omvårdnad 

 

Svensk Sjuksköterskeförening (2014) beskriver omvårdnad som en handling med målet att 

patienten ska behålla eller återfå självständighet och oberoende i så långt det är möjligt. 

Handlingen kan exempelvis vara stöd eller aktiv hjälp utifrån patientens individuella 

behov. Patienten bör ses som en aktiv part i omvårdnaden, som bör baseras på delaktighet, 

trygghet och respekt. Detta styrks av Hälso- och Sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763), 

där det går att läsa att vård som ges bland annat ska tillgodose patientens behov av 
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trygghet, samt främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Socialstyrelsen (2014) definierar god vård som individfokuserad, säker och jämlik.  

 

En sjuksköterska är ansvarig för att ge patienterna omvårdnad som överensstämmer med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Den professionella kompetensen utgörs av teoretisk 

och praktisk kunskap. Sjuksköterskan bör även inneha goda kommunikationskunskaper, en 

väl utvecklad social kompetens, självinsikt, motivation till utveckling samt förmågan till 

empati (McCormack & McCance, 2010).  Alla dessa egenskaper kan bygga på 

vetenskaplig kunskap, reell kompetens, praktisk träning, samt något som kallas för ”tyst 

kunskap” (Wikström, 2012).  

 

Sjuksköterskan på akutmottagningen ansvarar för att tillgodose patientens fysiologiska och 

psykiska behov. Gemensamt för förmågan att göra en initial bedömning av patientens 

angelägenhetsgrad, risker och följande omvårdnadsbehov, är att kunna tolka besvären samt 

behoven ur ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskan bör därför även ha kunskap kring vad 

olika symtom kan säga om personens hälsa och situation, samt tvärtom – vad denna 

situation kan ge för kroppsliga symtom (Edvardsson, 2010). 

 

Sjuksköterskor på akutmottagningen följer patienten från inskrivningssamtalet, via 

ordinationerna för provtagningar och undersökningar, till avslutandet av behandlingen på 

akutmottagningen. Detta oavsett om en annan avdelning tar över eller patienten ska 

tillbaka till hemmet. I en sjuksköterskas arbetsuppgifter ingår även att ta kontakt med 

sociala myndigheter och andra instanser för att tillgodose vidare hjälp åt patienter i behov 

av sådan (Edvardsson, 2010).  

 

 

Kommunikation  

En central del i relationen mellan patient och sjuksköterska utgörs av kommunikationen. 

Kommunikation kan förklaras som överföring av information. Kommunikation definieras 

även av sättet på vilket orden sägs, hur vi ser ut när vi säger dem, samt förmågan att lyssna. 

En stor del av kommunikation baseras på kroppsspråk. Möten i vården leder ofta till ett 

samtal. ”Samtal” är ett uttryck som enligt Fossum (2013) är mer svårdefinierat än 

kommunikation. Syftet med samtalet är att skapa en relation till varandra, vidare att 

sinsemellan dela med sig av kunskap. God, professionell kommunikation består dels av 

vänlighet och en vilja att hjälpa, dels av respekt och engagemang (Fossum, 2013).  

 

Bristande kommunikation kan leda till känslor av stress hos både patienter och  

sjuksköterskor (Collins et al., 2014). När patienter anmäler brister i behandlingen kan 

mycket ledas tillbaka till just kommunikationen som skett. Bland annat kan uppfattningen 

av att personalen är stressad eller ofokuserad, samt att sjuksköterskan inte lämnar 

information kring rutiner och tider, leda till missnöjda patienter (Fossum, 2013). 

 

Bristande kommunikation skylls ofta på tidsbrist, eller frekventa avbrott i arbetet kring 

patienten, vilka kan bidra till minskat fokus för sjuksköterskan. Dessa avbrott kan bero på 

annan personal, telefoner som behöver besvaras, samt övriga patienter som tar fokus i 

arbetet. Sådana störningar kan leda till minskad produktivitet, samt öka risken för misstag. 

Ett annat exempel på bristande kommunikation är att patientens egen berättelse av 

sjukdomstillståndet skyndas på, vilket kan leda till att patienten inte hinner uttrycka sina 

önskemål. Information som patienten anser vara av vikt ges inte tillräcklig 
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uppmärksamhet. Vidare kan vårdpersonal ställa ledande frågor som bekräftar en initial 

diagnos eller hypotes, vilket också bidrar negativt till kommunikationen. Detta kan leda 

dels till missnöjda patienter, men även allvarliga konsekvenser som vårdskador på grund 

av missförstånd och felaktiga diagnoser (Burley, 2011).  

 

Cooke et al. (2006) menar på att inom akutsjukvård värderas just kommunikation mycket 

högt. Sjuksköterskor kan dock tendera att fokusera på det medicinska tillståndet hos 

patienten, samt hur detta ska avhjälpas. En lösning på detta problem tros vara att redan 

inledningsvis samtala kring patientens livssituation och hälsoproblem, lyssna på patientens 

perspektiv samt reflektera över patientens individuella behov (Dwamena et al., 2012). 

 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Ordet ”patient” definieras i Nationalencyklopedins ordbok som ”tålig, lidande”. Andra 

definitioner är ”vårdtagare”, ”kund”, ”klient”, ”skyddsling”, samt ”sjukdomsfall”. Dessa 

definitioner kan bidra till att skapa ett föremål av patienten, vilket inte ger patienten 

värdigheten eller ställningen som denne har rätt till - att aktivt ta del i sin vård. Att vårda 

en annan person är att skapa en relation till denne. Det kan antas att relationen påverkas av 

innebörden som vårdaren ger patientbegreppet (Wiklund, Gustin & Bergbom, 2012). En 

person är mer än bara en patient. Personen definieras av sin moral, spiritualitet, kultur, 

religion, känslor, samt alla andra former av livsåskådning (McCormack & McCance, 

2010).  

 

McCance et al. (2008) skriver att all personcentrerad omvårdnad vilar på ett partnerskap 

patient-sjuksköterska emellan. Detta förutsätter ömsesidig tillit, förståelse och delgivning 

av kunskap (McCance, Slater & Mc Cormack, 2008). Målet är att patienten ska erhålla 

bästa möjliga förutsättningar för att kunna göra evidensbaserade val kring sin egen hälsa 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). Skulle därefter parterna inte vara överens kring ett 

beslut, är det patientens perspektiv som avgör valen (Ekman, 2014). McCance, Slater & 

McCormack (2008) skriver att personcentrerad omvårdnad svarar på och bibehåller 

patientens: 

 

- Individuella behov 

- Preferenser 

- Önskemål  

- Förväntningar  

- Förmåga att delta i, och besluta kring sin vård 

- Rätt till uppdatering och information kring sin hälsa och vård 

- Förmåga till kommunikation med vårdgivarna  

- Privatliv och integritet 

- Bekvämlighet  

 

Ekman (2014) beskriver personcentrerad omvårdnad som en process bestående av tre delar 

som ömsesidigt förstärker varandra. Dessa delar är patientberättelsen, partnerskapet och 

dokumentationen av vårdtillfället. I denna litteraturöversikt kommer fokus framöver att 

ligga på patientberättelsen samt partnerskapet, vidare utgå från definitionen av 

personcentrerad omvårdnad av McCance et. al (2008) samt Ekman (2014).  
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Patientberättelsen 

 

Patientberättelsen vid personcentrerad omvårdnad är ett möte med patienten, som 

definieras av ett genuint intresse. Sjuksköterskan utgår från patientens livsåskådning och 

hur denne ser på sin hälsa. Detta förutsätter aktivt lyssnande samt vilja att ta till sig 

informationen som delges. Det innebär även att inte låta egna teorier eller erfarenhet 

komma i vägen för patientens syfte, utan att med förståelse för att patientens upplevda 

situation är sann, vara tillgänglig i mötet utan att värdera. Sjuksköterskans förmåga till 

empati inför patientens upplevelse är betydelsefull. Patienten står i centrum, oavsett 

livssituation och hälsotillstånd.  (Edvardsson, 2010). Patientens berättelse spelar en 

avgörande roll inom personcentrerad omvårdnad, då den lägger en grund för att göra 

patienten till en aktiv partner i sin vård. Vårdarens ansvar är att undersöka alternativa 

perspektiv på berättelsen. Detta för att vidare kunna bidra med bredare förståelse till den av 

patienten upplevda hälsosituationen (Ekman, 2014).  

 

American Geriatrics Society Expert Panel on Person-Centered Care (2016) menar att 

patienten bör utgöra en självklar del av vårdteamet. Patientens erfarenhet av den egna 

situationen bör därmed vara central ur omvårdnadssynpunkt. Patientberättelsen ska lägga 

en grund för en gemensamt utformad plan, ett partnerskap (Ekman, 2014). 

 

 

Partnerskap 

 

Personcentrerad omvårdnad innebär att respektera personens upplevelse och bekräfta den. 

Syftet är att patientens och vårdgivarens perspektiv av situationen ska ha likvärdig giltighet 

i det professionella mötet, som även kallas vårdrelationen (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2010). Vägen till detta går genom ett partnerskap mellan patienten och sjuksköterskan, ett 

beslutsfattande parterna emellan. Patienten har kunskap kring sig själv och sitt liv, 

samtidigt som sjuksköterskan har professionell och medicinsk kunskap. (Esmaeili & 

Salsali, 2014). 

 

Till skillnad från kontinuiteten och relationerna som patienter inneliggande på 

vårdavdelningar kan få med ansvariga sjuksköterskor, präglas akutmottagningens 

omvårdnad ofta av en kort vårdtid. Detta kan enligt Edvardsson (2010) vara en riskfaktor 

till bristande partnerskap med patienten, som kan leda till minskad delaktighet i den egna 

vården. Partnerskapet patienten och sjuksköterskan emellan förutsätter att patienten ges 

möjlighet till delaktighet. Patienten har rätt att känna sig som en jämlik partner i vården, 

besluta kring sin egen vård och person, samt erhålla möjligheten att diskutera 

behandlingsalternativen. Av vikt är även hur, var och när informationen diskuteras 

(Ekman, 2014).  

 

Delaktighet är inte enbart en bärande rättighet inom personcentrerad omvårdnad. 

Patientdelaktighet definieras i Patientlagen (SFS, 2014:821, kap. 5, 2§) som patientens 

rättighet att medverka vid beslutandet kring behandlingsalternativ, samt att dessa ska utgå 

från patientens önskemål och individuella förutsättningar. Socialstyrelsen (2015) skrivelse 

”Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig”, riktad bland annat till hälso- 

och sjukvårdspersonal, beskriver vidare patientens rätt till individuellt anpassad 

information, samt rätten till en individuell vårdplan.  
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I beaktning bör tas att patienten som söker vård är i ett underläge. Patienten anser sig 

behöva hjälp som endast någon annan kan bistå med. Detta kan leda till att vårdaren 

påbörjar relationen ur en överlägsen position (Fossum, 2013). En drivkraft till utveckling 

inom området är att skapa jämvikt i maktförhållandet patient-vårdare, som annars kan vara 

ojämlikt med patienten i en beroendeställning (Edvardsson, 2010). Ekman (2014) 

reflekterar över att patienter befinner sig i ett trefaldigt underläge. Detta underläge är dels 

institutionellt, avseende att patienten befinner sig längst ner i sjukhushierarkin. Det andra 

underläget är av kognitiv art, då vårdpersonalens kunskap kring specifika 

sjukdomstillstånd kan antas vara högre. Det tredje underläget definieras som existentiellt, 

relaterat till en situation i vilken patienten kan känna sig utsatt och sårbar. Ekman (2014) 

belyser även vikten av att sjuksköterskan aldrig ska lägga över hela beslutsansvaret på 

patienten, trots att denne ska ses som en jämbördig partner i vården.  

 

Även närstående har rätt att känna sig delaktiga, förutsatt att samtliga parter är överens 

kring detta. Deras rätt till delaktighet stadgas i 3§ i Patientlagen (SFS, 2014:821, kap. 5), 

definierat som rätten att få medverka vid utformningen och genomförandet av vården av 

patienten. Närstående betraktas som en självklar del inom personcentrerad omvårdnad 

(Ekman, 2014). 

 

 

Närstående  

 

Närstående har bland annat rätt att få individanpassad information kring vårdtillfället. 

Ekman (2014) menar på att närstående ofta är ansvariga för eftervården som bedrivs, till 

exempel i hemmet, och belyser nackdelarna med andrahandsinformation. Sådan, av 

patienten återgiven information, missuppfattas ofta av närstående och skapar oro hos dem. 

Laura Siminoff (2013) skriver att informationen given till närstående bör vara av sådan art 

att de känner sig delaktiga i beslutstagandet kring patientens vård. Detta avser även tiden 

efter vårdtillfället. Målet är att patienten ska återgå till så god hälsa och livskvalitet som 

möjligt, vilket de närstående kan ha stor betydelse i.  

 

 

Dokumentation 

 

Partnerskapets konkretisering, det vill säga överenskommelsen mellan sjuksköterskan och 

patienten, måste dokumenteras. Detta görs i form av en vårdplan i patientjournalen. Inom 

personcentrerad omvårdnad är journalen patientens egendom. Detta innebär att patienten 

ska kunna läsa, samt stå för samtliga delar i dokumentationen. Skillnaden mot vanlig 

journalföring är att patientberättelsen tar större utrymme och fokus. Patientens preferenser, 

upplevelse och erfarenheter dokumenteras. Anledningen till detta är att möjliggöra en 

helhetssyn av patientens hälsotillstånd, samt säkerställa den planerade omvårdnaden 

(Ekman, 2014).  

 

 

Uppföljning av personcentrerad omvårdnad  

 

Collins et al. (2014) skriver att personcentrerad omvårdnad främjar en god relation mellan 

sjukvården samt patienten, med närstående. Personcentrerad omvårdnad ökar möjligheten 

till egenvård, då förmågan för närstående att stödja patienten efter vårdtillfället stärks. 

Studien visar även att patienter som erfarit personcentrerad omvårdnad även oftare känner 
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sig nöjda med vårdtillfället. Esmaeili och Salsali (2014) menar vidare på att 

personcentrerad omvårdnad minskar risken för fördröjd behandling och vårdskador, samt 

förkortar vårdtiden.  

 

Omvårdnad kan vara medicinteknisk-, sjukhus-, och sjukdomscentrerad. Patientens 

önskemål är då inte i fokus. Fokus läggs på tolkning av medicintekniska hjälpmedel eller 

en standardiserad omvårdnadsplan som utgår från patientens symtom . Detta går enligt 

DiGioia, Lorenz och Greenhouse (2010) emot den personcentrerade omvårdnadmodellen, 

där patientberättelsen och partnerskapet ska mynna i delaktighet, samt utgå från patientens 

önskemål och individuella förutsättningar. Anledningar till att personcentrerad omvårdnad 

uteblir kan enligt Esmaeili och Salsali (2014) vara ett vårdteam utan gemensamt fokus, 

bristande självförtroende i den egna yrkesrollen eller bristande kunskap kring vad 

personcentrerad omvårdnad är. Det kan även bero på omotiverad, ointresserad personal, 

alternativt hinder från verksamhetsledare. 

 

Cuong et al. (2011) menar på att personcentrerad omvårdnad kan vara svår att mäta och 

definiera, vilket även bekräftas av American Geriatrics Society Expert Panel on Person-

Centered Care (2016). Lösningen på ett mätvärde skulle kunna vara att patienten får uppge 

hur de upplevt kommunikationen med personalen, samt om de fått möjligheten till 

delaktighet (Robinson et al., 2008).  

 

Ett annat mätvärde för uppföljning av personcentrerad omvårdnad kan utgå ifrån patientens 

uppfattning av vårdtillfället. Detta kan till exempel definieras av patientens syn på faktorer 

som nöjdhet med vårdtillfället, samt huruvida patienten känt något patientinflytande (Di 

Gioia et al., 2010).  

 

Di Gioia et al. (2010) menar att given vård mätt ur patientens perspektiv är ett nödvändigt 

steg till förbättringsarbete inom sjukvården. Socialstyrelsen (2014) skriver att det i 

dagsläget saknas kvalitets- och uppföljningsindikatorer inriktade på andra kvalitetsaspekter 

utöver väntetider vid akut verksamhet, dock efterlyser publikationen ett mer 

personcentrerat förhållningssätt till patienterna på akutmottagningen för att effektivisera 

vården.  

 

 

Problemformulering 

Patientinflödet på akutmottagningarna är högt och ökande för varje år (Socialstyrelsen, 

2014). Många patienter söker akut vård baserat på andra anledningar än akut sjukdom 

(Backmanet al. 2012; Edvardsson, 2010; Northington & Brice, 2005; SBU, 2010; Villani 

& Mortensen, 2013), vilket är en av anledningarna till långa vistelsetider vid 

akutmottagningarna. Socialstyrelsen (2014) belyser även problematiken kring att äldre 

patienter av oklar anledning får vänta längre än andra. 

 

Sjuksköterskor på akutmottagningar fokuserar ofta på medicinska bedömningar (Dwamena 

et al., 2012), vilket kan bidra till bristande delaktighet och därmed partnerskap med 

patienten (Edvardsson, 2010). Vidare kan detta leda till en negativ patientupplevelse av 

vårdtillfället. Med utgångspunkt i Robinson et al. 2008 samt Di Gioia et al. (2010) är given 

vård studerad ur patientens perspektiv ett nödvändigt steg till förbättringsarbete inom 

sjukvården. 
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Det finns stark evidens (Barry & Edgeman-Levitan, 2012;  Collins et al.,2014; Esmaeili & 

Salsali, 2014; GCSS, 2015; McCormack & McCance, 2010) för att personcentrerad 

omvårdnad är ett förbättringssteg inom hälso- och sjukvården. Detta bland annat relaterat 

till en positiv effekt på patientens livskvalitet, samt hastigare återgång till hälsa. 

Personcentrerad omvårdnad har även visats förkorta vårdtiden, minska risken för 

vårdskador (Esameili & Salsali, 2014) samt ha positiva effekter på hälso- och sjukvårdens 

ekonomi (GCSS, 2014) 

 

Socialstyrelsen (2014) efterlyser ett mer personcentrerat förhållningssätt till patienterna på 

akutmottagningen. Trots det saknas det i dagsläget kvalitetsindikatorer inriktade på akut 

verksamhet (Socialstyrelsen, 2014). Relaterat till detta saknas det underlag för 

förbättringsarbete, uppföljning kring patientens upplevelse av vårdtillfället, hur patienten 

upplevt kommunikationen, samt huruvida delaktighet erhållits i beslutsprocessen kring 

vården som givits. Dessa faktorer utgör grunden till, och förutsättningarna för 

personcentrerad omvårdnad.  

 

 

Syfte 

Att belysa faktorer i mötet mellan sjuksköterska och patient på akutmottagningen som kan 

påverka förutsättningarna för personcentrerad omvårdnad.  

 

 

METOD 

 

Val av Metod 

För att öka förståelse, bidra med underlag till att bedriva evidensbaserad vård, ge en bild 

över det aktuella forskningsläget samt identifiera kunskapsluckor (Forsberg & Wengström, 

2013) gjordes en litteraturöversikt. Målet var att fördjupad kunskap inom ämnet 

omvårdnad uppnås, med syfte att förbättra vården för, och bemötandet av, den enskilde 

patienten. Detta mål kan nås genom att författaren studerar och ta del av data, studier och 

forskningsmaterial från olika delar av världen, granskar informationen kritiskt samt 

sammanställer den med syfte att nå problemområdet (Henricsson, 2012).  

 

 

Urval  

Då forskning inom ämnet omvårdnad uppdateras dagligen (Henricson, 2012) avgränsades 

urvalet till forskningsartiklar som var upp till 10 år gamla. Inklusionskriterier till artiklarna 

som användes till denna litteraturöversikt var att de skulle vara skrivna på engelska för att 

kunna översättas av författaren själv, samt ha ett abstrakt med vilket författaren kunde göra 

en första bedömning av underlaget inför beställningen av fulltextartiklar. Både artiklar med 

kvalitativ och kvantitativ ansats har valts med syfte att beskriva patienters och 

sjuksköterskors upplevelse av mötet i vårdtillfällets delmoment, samt viss statistik kring 

detta. Gemensamt för artiklarna som använts i resultatet var deras omvårdnadsfokus. 

Vidare har endast artiklar som ansetts vara av hög eller mellanhög vetenskaplig kvalitet 

använts (Henricson, 2012).  
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Trots att barn och unga samt personer med specifika sjukdomstillstånd besöker 

akutmottagningar har författaren exkluderat forskningsstudier som berör pediatrik samt 

specifika sjukdomstillstånd. Detta för att bidra med kunskap som kan tillämpas vid 

samtliga akuta miljöer, för den grundutbildade sjuksköterskan. Artiklar som rör trauma, 

prehospitalt omhändertagande, samt omedelbart akut omhändertagande har exkluderats då 

de ej når problemområdet eller svarar på syftet. Ur databasen Cinahl har artiklar som ej är 

peer reviewed sållats bort för att säkerställa vetenskaplig kvalitet. För att säkerställa den 

vetenskapliga kvaliteten på artiklar från PubMed besökte författaren publikationernas 

hemsidor för vidare information, då möjlighet ej finns att exkludera artiklar som inte är 

peer reviewed ur sökningen i PubMed. Vidare har artiklar som icke är skrivna på engelska 

exkluderats då översättningsmomentet ej skulle kunna göras av författaren själv.   

 

 

Datainsamling  

Den vetenskapliga informationen har hittats via publicerade vetenskapliga artiklar i de 

medicinska databaserna PubMed och Cinahl. Dessa två databaser har valts på grund av 

sina inriktningar mot biomedicinsk- respektive omvårdnadsforskning (Forsberg & 

Wengström, 2013). Ur databasen Cinahl kan sökningarna vidare begränsas till att enbart 

visa publiceringar som är peer-reviewed, vilket säkerställer ett av kraven på en 

vetenskaplig artikel.  

 

En första sökning gjordes i PubMed med en kombination av MeSH-sökord inom området 

för personcentrerad omvårdnad och akutsjukvård för att få en överblick av kunskapsläget. 

Den engelska MesSH-termen för personcentrerad omvårdnad är ”patient-centered care”. 

Även person-centered care undersöktes som sökord. Sökkombinationen med MeSH-

termen ”emergency hospital services” gav inga träffar som var relevanta för syftet, 

alternativt matchade träffarna exklusionskriterierna relaterat till forskning kring specifika 

sjukdomstillstånd alternativt pediatrik. För att nå problemområdet hittades därmed 

alternativa söktermer. Handledning av bibliotekarien gavs inför den slutliga 

artikelsökningen, med anledning av deras breda kunskap inom ämnet databassökningar vid 

examensarbeten. I Cinahl gjordes liknande major topic-sökningar. MeSH-

kombinationerna, Cinahl headings-sökord, databaser, datum, samt sökresultat har 

presenterats i en tabell för överskådlighet för läsaren samt för att möjliggöra 

reproducerbarhet.  

 

Databas 

Datum 

Sökord Anta

l 

träff

ar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2016-02-18 

Patient participation AND 

emergency hospital service  

34 12 7 1 

PubMed 

2016-02-18 

Emergency service, 

hospital AND 

communication   

307 42 18 1 
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Dataanalys  

En grovsållning av abstrakt påbörjade urvalet av artiklar. Abstrakten bedömdes i 

förhållande till studiens syfte och omvårdnadsfokus samt inklusions- och 

exklusionskriterierna för denna specifika studie. Artiklar vars abstrakt passade 

litteraturöversiktens problemområde och/eller syfte sparades ner, beställdes i fulltext, 

alternativt skrevs ut. Dessa lästes därefter igenom i fulltext ett flertal gånger för att 

säkerställa relevans till ämnet, vetenskaplig kvalitet, samt omvårdnadsfokus. Ytterligare 

fokus lades därefter vid resultatet samt diskussionsdelarna i artiklarna. Dessa delar 

analyserades och delades upp i gemensamma nämnare.  

 

Dessa likheter delades vidare upp i huvudkategorier som studerades var för sig. Resultat 

och diskussion reflekterades över för att hitta strukturen till ett resultat ur studierna. 

Artiklarna redovisades därefter för att besvara syftet samt visa resultatet på ett översiktligt 

sätt (Forsberg & Wengström, 2013). Resultatet sammanställdes i rubriker och 

underrubriker för att tydliggöra olika moment i patientens och sjuksköterskans möte, samt 

koppla samman dem med bakgrunden. Syftet och problemformuleringen användes som 

utgångspunkt för att belysa faktorer i mötet mellan sjuksköterska och patient som påverkar 

möjligheten till personcentrerad omvårdnad.  

 

Materialet har löpande utvärderats kritiskt. Vidare har det beskrivits, sorterats och 

presenterats i en matris enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats (se Bilaga B), utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Artiklar som 

klassificerades till låg kvalitet (grad III) sorterades bort för att säkerställa ett, trots 

begränsat antal inkluderade artiklar, så starkt vetenskapligt underlag för litteraturöversikten 

som möjligt. Med anledning av detta har endast artiklar som bedömts vara av medelhög 

(grad II) eller hög (grad I) tagits med i resultatet. Syftet med redovisningen av den 

inkluderade forskningen var att tydliggöra innehåll samt säkerställa möjligheten till 

reproducerbarhet av denna uppsats. (Forsberg & Wengström, 2013). Samtliga artiklar har 

bedömts kritiskt gällande studiedesign, studiekvalitet, överförbarhet, överrensstämmelse, 

oprecisa data och publiceringsbias med anledning att gradera evidens (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

 

PubMed  

2016-02-18 

Emergency service, 

hospital AND nurse-patient 

relations  

69 21 10 5 

CINAHL 

2016-02-18 

Patient centered care and 

emergency medical 

services   

31  18 9 1 

CINAHL 

2016-02-18 

Emergency patients AND 

patient centered care 

30 10 3 2 

CINAHL 

2016-02-12  

Communication AND 

emergency nursing AND 

nurse-patient relations  

34 8 6 2  

TOTALT     12 
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Arbetet är skrivet av författaren själv, utan medförfattare. Grupphandledning har givits vid 

Sophiahemmet Högskola där studenter och handledare i dialog belyst förbättringsområden 

samt granskat och givit förslag till förbättringar kring varandras arbeten under 

skrivprocessens gång. Ett seminarium hölls även gruppvis där opponentskap och 

respondentskap givits av uppsatsen i fråga, med ytterligare analys som följd. 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Då denna litteraturöversikt ej är av total systematisk art finns en risk att författaren bara har 

tillgång till, och/eller redovisar ett visst antal forskningsstudier. Tidsbegränsningen för 

examensarbetet omöjliggör en systematisk litteraturöversikt trots att en sådan eventuellt 

skulle visat ett mer nyanserat resultat. En annan risk med icke systematisk litteraturöversikt 

är att urvalet blir selektivt utifrån författarens eget intresseområde, alternativt för att stödja 

egna teorier. Detta kan ge ett missvisande, bias resultat. Dessa risker har författaren försökt 

att minimera genom att presentera artiklar som belyser olika aspekter av problemområdet, 

ur både patientens och sjuksköterskans perspektiv. Vidare har artiklarna kvalitetsbedömts 

och granskats med anledning att förtydliga studiens syfte, urval, mätinstrument, analys och 

tolkning (Forsberg & Wengström, 2013).   

 

I enighet med Helsingforsdeklarationen (WMA Declaration of Helsinki, 2014) ska denna 

litteraturöversikt, samt forskning överlag, skydda mänskliga rättigheter, agera i patientens 

intresse, ge kunskap och förståelse kring en utveckling, samt belysa förbättringsåtgärder. 

Respekt för människor, deras hälsa och rättigheter ska skyddas genom hela 

forskningsprocessen, varför eventuell ny kunskap inte får ges företräde för dessa aspekter. 

Studier inkluderade i denna litteraturöversikt, samt den färdiga litteraturöversikten, speglar 

denna etiska kod. Studier som inkluderats visar hänsyn till mänskliga rättigheter, skyddar 

den enskilda människan samt är avidentifierade för att skydda den personliga integriteten 

hos patienterna. I enighet med göra-gott-principen är syftet med denna uppsats att 

maximera möjliga fördelar, samt minimera eventuell skada som denna studie kan leda till 

(Henricson, 2012). Endast forskningsartiklar där patienterna lämnat informerat samtycke 

till deltagandet har använts. Artiklarna har kvalitetsgranskats och redovisats enligt 

granskningsformuläret i bilaga B. Lyftas bör även att detta är författarens första kritiska 

artikelkvalitetsgranskning, vilket kan ha påverkat resultatet.  

 

Den etiska motiveringen till denna studie är undersökandet av ett betydelsefullt fenomen, 

vilket kan vara av värde för individen, sjuksköterskeprofessionen och/eller samhället. 

Målet är att studien ska leda till kunskap som kan vara av nytta för personal inom vården, 

samt bygga vidare på det befintliga kunskapsläget (Henricson, 2012).  

 

Då författaren skrivit studien ensam utan medförfattare, har ett löpande, kritiskt 

granskande av all information till uppsatsen som en skrivkollega kan bidra med 

omöjliggjorts. Detta har författaren försök kompensera genom regelbunden kontakt med 

handledare, bibliotekarie, samt andra, uppsatsskrivande studenter.  

 

Artiklarna är översatta från engelska. Författaren har försökt minimera risken att feltolka 

enstaka ord och syften. För översättning har författaren använt engelsk-svenska ordböcker 

till hjälp vid behov. 
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RESULTAT 

Ur den analyserade forskningen framkom ett antal gemensamma nämnare som i stor 

utsträckning påverkar förutsättningarna för personcentrerad omvårdnad under vårdtillfället. 

Dessa var patientens behov av att bli tagen på allvar, patientens individuella behov av 

information, vikten av god kommunikation, att ge möjlighet till patientdelaktighet, samt att 

inkludera patientens närstående i vården.  

 

 

Patientens behov av att bli tagen på allvar  

 

Patientens upplevelse av att söka akut vård   

 

Möller, Fridlund och Göransson (2010) beskrev hur patienten uppfattade triage på ett 

svenskt akutsjukhus. Patienter uppgav att de kände sig nervösa och osäkra kring 

händelseförloppet som utgjorde triage. Patienterna beskrev detta som oro inför att inte 

formulera sig tillräckligt väl, oförmåga att kunna beskriva sina symtom, rädsla inför att 

ställa frågor, samt ångest inför diagnosen som komma skall. De kände ett allmänt obehag 

inför att inte känna till anledningen till sina besvär, osäkerhet kring huruvida de verkligen 

var på rätt ställe, samt inför förhörskänslan i situationen. Patienterna kände sig oroliga för 

att efter triage bli bortglömda i väntrummet, eller för att inte bli uppmärksammade av 

sjuksköterskan eller övrig vårdpersonal över huvud taget. Vissa av patienterna fick höra att 

de borde sökt vård vid en vårdcentral istället, vilket gjorde att de kände sig ovälkomna 

(Möller et al., 2010). Kommunikationen med sjuksköterskan upplevdes många gånger som 

bristfällig (Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2006) och patienter som triagerades som 

icke-akuta kände att de var tvungna att bete sig på ett särskilt sätt för att inte framstå som 

jobbiga. Bridges och Nugus (2009) beskrev att äldre patienter förklarade hur de över huvud 

taget ogärna sökt akut vård.  

 

 

Sjuksköterskans förståelse för oro och ångest  

 

Anna Ekwalls studie (2013) bekräftar att känslan av ångest och oro är vanlig hos 

patienterna i akutmottagningens miljö. Forskaren menar på att dessa känslor kan bidra 

negativt till patientens hälsoutveckling. Akuta symtom så som bröstsmärtor, yrsel, 

huvudvärk och andningsrelaterade besvär kan förvärras av negativa känslor så som ångest 

och stress.  

 

Känslor av oro, stress och ångest är även vanliga bland dem som följer med patienten till 

akutmottagningen. Ekwall, Gerdtz och Manias (2009) visade att oavsett sjukdomsprognos 

visade sig både patienter och anhöriga ha lägre ångestnivåer efter besöket vid 

akutmottagningen om de känt att sjuksköterskan ingivit trygghet under vistelsen. 

Patienternas uppfattning av att sjuksköterskan ställde öppna frågor och visade ett intresse 

för dem, var en bidragande faktor till att patienterna uppgav att deras oro lindrades kring 

situationen. Detta avsåg såväl patienternas fysiska uppfattning av sin sjukdom, som miljön 

de befann sig i (Möller et al. 2010). 

 

Sjuksköterskor i en studie av Blank et al. (2014) bekräftade vikten av att lindra patientens 

oro. Bland annat belyste de behovet av att visa patienten ett intresse för att hjälpa dem, 
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lyssna på patienten, göra det bekvämt för dem, samt involvera dem kring beslutstagande i 

ett oroslindrande syfte (Blank et al., 2014).   

 

 

Förståelse för patientens behov  

 

Patienter uppgav till stor del att väntan känts väldigt lång. Möller et al. (2010) visade att  

uppfattningen av detta var särskilt tydlig bland de patienter som sökt vård utan medföljare 

samt patienter som upplevt smärta under vårdtiden Även geriatriska, förvirrade personer 

hade svårt att förhålla sig till den långa väntan (Bridges och Nugus, 2009). Patienterna i 

studierna av Möller et al. (2010) och Muntlin (2006) uppgav att vårdpersonalens 

oförståelse för dessa faktorer lett till att de hade känt sig bortglömda.  

 

Muntlin (2006) menade på att sjuksköterskans brist på förståelse för bland annat patientens 

smärtupplevelse, kan leda till ytterligare negativa känslor och fysiologiska symtom för 

patienterna. Nära en tredjedel av patienterna i författarens studie hade en uppfattning av att 

deras smärta inte tagits på tillräckligt stort allvar i väntan på läkarbedömning. Ur studien 

framkom även att hälften av patienterna inte hade erbjudits något att dricka eller äta under 

vistelsen på akutmottagningen.  

 

Geriatriska patienter uppgav att ett allmänt visat intresse för deras tillstånd gjorde att 

väntan hade känts tryggare (Bridges & Nugus, 2009). Författarna till studien poängterade 

att äldre personer är i stort behov av att känna just trygghet i okända situationer. Muntlin 

(2006) menade på att sjuksköterskans blotta närvaro och kontroller har stor korrelation 

med hur patienten upplever vårdtillfället, oavsett spenderad tid vid akutmottagningen.  

 

Sjuksköterskorna i studien av Bridges och Nugus (2009) beskrev hur de kände sig 

otillräckliga i att ge god omvårdnad till de äldre patienterna. Dels ansåg de att tiden inte 

räckte till, men även på grund av att andra arbetsuppgifter prioriterades. Sjuksköterskorna 

reflekterade bland annat över att tröst, mat och dryck inte erbjöds de äldre för att de varit 

upptagna med att hålla andra patienter vid liv. Sjuksköterskor i studien av Frank et al. 

(2010) såg det vara positivt att patienten placerades i akutmottagningens korridor, med 

anledning av att de då kunde se patienten samtidigt som de utförde andra arbetsuppgifter.  

 

”God omvårdnad” kan ha olika mening för sjuksköterskan respektive patienten. Om 

patienten upplever något som inte anses vara viktigt av sjuksköterskan, har något brustit i 

omvårdnaden (Muntlin, 2006). Detta bekräftas av Bridges och Nugus (2009), som 

efterlyser sjuksköterskans som belyser vikten av sjuksköterskans förståelse för patientens 

individuella behov och resurser. Detta ska utmynna i sjuksköterskans ansvar att överlappa 

patientens självhjälpsbrister i omvårdnaden av denne, utefter patientens individuella 

önskemål och behov. Sjuksköterskor på akutmottagningar bör reflektera över patientens 

hela livssituation för att förbättra omvårdnaden på individuell nivå (Zani et al., 2014). 

 

 

Patientens individuella behov av information  

De flesta patienter i studien av Möller et al (2010) kände att bristen på information inför 

vad som komma skall var besvärlig. Ekwall et al. (2009) skriver att en tredjedel av 

patienterna uppgav att sjuksköterskan hållit dem uppdaterade kring väntetider och svarat 

på deras frågor. Patienterna uppskattade bland annat given information kring rutiner och 
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undersökningar (Möller et al., 2010). Detta avsåg även äldre patienter (Bridges’ et al., 

2009). Löpande information given av sjuksköterskan ingav de äldre patienterna större 

trygghet. Patienterna uppskattade att sjuksköterskan svarade på deras frågor, eftersom detta 

gav dem känslan av att de blev tagna på allvar och lyssnade på (Cypress, 2014).  

 

Sjuksköterskans öppna frågor kan ge patienten modet att ställa egna frågor (Frank et al., 

2009). Några av sjuksköterskorna i studien belyste att god information i början av 

vårdtillfället även kunde leda till färre ställda krav av patienterna samt en högre förståelse 

för väntetider och personalens arbetssituation.   

 

 

Vikten av god kommunikation  

Pytel et al. (2009), Cypress (2014) och Zani et al. (2014) skrev att patienter uppskattade att 

sjuksköterskan talade ett vardagsnära språk och inte använde allt för många medicinska 

termer. Patienter uppskattade även att sjuksköterskan reflekterade över sekretess samt 

patientens integritet när hon delgav information kring fysiska funktioner, symtom och 

undersökningar (Cypress, 2014). 

 

Pytel et al. (2009) skrev att många patienter uppskattade att bli tillfrågade kring sin kultur, 

samt att sjuksköterskan inte bildade sig en förutfattad mening baserat på patienternas 

sociala status. Cypress (2014) menar på att patienter ser sjuksköterskan som en 

förespråkare. Där patientens egen ork tryter i kommunikationsmomentet, kan 

sjuksköterskan ge gott stöd.  

 

Zani et al. (2014) menar på att god omvårdnad grundas i sjuksköterskans interaktion med 

patienten. Ur en väl kommunicerad och lyssnande relation utvecklas bland annat vårdande, 

tröst och förståelse för varandra. God kommunikation kan därför bidra med terapeutisk 

effekt till patientens fysiska, psykiska, andliga, samt själsliga hälsa (Zani et al., 2014).  

 

 

Hinder för god kommunikation 

 

Muntlin et al. (2009) skrev att patienten ofta objektifieras och refereras till som ”den” eller 

”det”. Detta kunde till exempel syfta till patientens sjukdomstillstånd (”handleden i 

väntrummet”). Ett annat hinder för god kommunikation med patienten var personalens 

åsikt kring att patienten var ett ”problem” (Möller et al., 2010). Detta kunde till exempel 

avse patienter som sjuksköterskor ansåg inte borde infinna sig på akutmottagningen över 

huvud taget. Vårdpersonalen hade ofta ett starkt medicinskt fokus, utan att ge patienten 

någon möjlighet till psykologisk omvårdnad. Möller et al., (2010) och Muntlin (2009) 

menar på att denna syn på patienten går tvärtemot personcentrerad omvårdnad.  

 

Sjuksköterskor kan ibland se sociala, ekonomiska och kulturella skillnader med patienten 

som ett kommunikationshinder (Zani et al., 2014). Sådana brister brister i 

kommunikationen kan leda till stress, humörförändringar och ångest för både patienten 

samt medföljande personer. Sjuksköterskan kan undvika missförstånd i kommunikationen, 

samt till stor del även frustration och missnöje från de anhörigas sida, genom att 

kommunicera på en individuell, personcentrerad nivå med patienten och de anhöriga 

(Gallagher et al., 2014). Sjuksköterskor bör även bör vara försiktiga med hur de 

kommunicerar med varandra utanför patientens synfält (Blank et al., 2014). Cypress (2014) 
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skriver att patienter har förståelse för sjuksköterskans arbetsbelastning, men att de inte 

uppskattar att höra sjuksköterskan klaga på den. Ej heller ville patienterna höra 

sjuksköterskorna diskutera privata ämnen med varandra.   

 

 

Att ge möjligheten till patientdelaktighet – partnerskapet  

Äldre patienter återgav att de vid vårdtillfället känt sig mindre värda, samt att det kändes 

som att deras besök och tillstånd inte var lika viktigt som andra patienters. De uppfattade 

det som att sjuksköterskorna prioriterat andra uppgifter framför att försöka skapa en 

relation med dem. Patienterna ansåg sig inte vara likvärdiga partners i situationen de 

befann sig i. Snarare hade de känt en ojämlik maktbalans (Bridges och Nugus, 2009). Även 

patienterna i Muntlin et al, 2006) menade på att det kändes som att sjuksköterskorna och 

läkarna var ointresserade av deras tillstånd, samt vad patienterna hade att säga kring det. 

Denna åsikt var särskilt tydligt bland de yngre patienterna. Endast drygt hälften av de 

intervjuade uppgav att deras egen uppfattning av hälsoproblematiken de sökt vård för hade 

tagits i beaktning av sjuksköterskan.  

 

Sjuksköterskor i studien av Frank et al. (2009) beskrev hur ansvaret för patientdelaktighet 

ligger både på sjuksköterskan och patienten, och förutsätter ett aktivt förhållningssätt från 

båda håll. En del av de intervjuade sjuksköterskorna menade på att patientdelaktighet 

underlättas om patienten är samarbetsvillig, aktivt ställer frågor, har kunskap kring sin 

sjukdom eller behandling samt kommunicerar på ett för personalen förståeligt sätt. Vissa 

sjuksköterskor i studien menade på att delaktighet är något som patienten kräver själv, och 

att sådana patienter ofta ses negativt på. Dessa patienter uppfattas som obstinata och arga 

och har som mål att försöka ändra väntetiden eller behandlingen (Frank et al., 2009).  

 

Sjuksköterskor på akutmottagningar bör reflektera över patientens hela livssituation för att 

förbättra omvårdnaden på individuell nivå. (Frank et al., 2009). Kunskap kring 

patientdelaktighet, samt främjandet av den, är ett nödvändigt steg vid personcentrerad 

omvårdnad (Bridges & Nugus, 2009). Delaktighet kan endast uppstå om patienten och 

sjuksköterskan är överens kring tolkningen som sjuksköterskan och patienten, tillsammans, 

gjort av patientens individuella behov. Delaktighet kräver även att sjuksköterskan ser 

patienten som en individ som söker vård, framför ett medicinskt problem som söker vård. 

För att främja delaktighet bör sjuksköterskan även kommunicera på en individanpassad 

nivå (Frank et al., 2009).  

 

 

Att inkludera närstående  

Närstående kan bidra med värdefull information om patienter som har svårt att tala för sig 

själva. Detta kan till exempel vara att delge kunskap kring patientens preferenser eller 

uttryck. Information av detta slag kan ge sjuksköterskan verktyg till individuellt anpassad 

omvårdnad (Zani et al., 2014). Författarna belyser vikten av samarbetet med de anhöriga 

som ett främjande av patientens återgång till hälsa. Genom given tröst, samtal, öppna 

frågor, att skapa tillgång till en sittplats för den anhörige vid patientens sida, samt erbjuda 

något att äta eller dricka, kan en vårdande miljö skapas för patienten.  

 

Närståendes förväntningar på sjuksköterskan är ofta att denna ska delge korrekt 

information kring patientens tillstånd och sjukdom (Zani et al., 2014). Sjuksköterskor ser 



 

 16 

det ofta som en självklarhet att involvera de anhöriga och utforma vården i samråd med 

dem, då lugna anhöriga bidrar till lugnare och mindre ångestfyllda patienter (Cypress, 

2014; Gallagher et al., 2014). Dock ansåg en del sjuksköterskor i studien av Gallagher et 

al. (2014) att det saknas förståelse från anhöriga för sjuksköterskans arbetssituation. De 

menade på att anhöriga kunde hjälpa till med att bevaka den äldre patienten, men att de 

inte alltid förstod patientens behov. Detta i sin tur ledde till frustration hos de anhöriga som 

ansåg att de förväntades göra sjuksköterskans jobb.  

 

Trots att anhöriga kan utgöra ett bra skyddsnät, meddela kring patientens hälsoförändringar 

och uppge personlig information gällande patienten som kan vara av vikt för dennes 

omvårdnad, bör vårdpersonalen inte förutsätta att alla anhöriga har kunskap kring 

riskbedömningar, akuta hälsotillstånd eller kognitivitetsförändringar. Många av de äldre 

patienterna bor dessutom på särskilda boenden sedan en tid tillbaka, vilket kan resultera i 

att den medföljande personen kanske inte har någon större insikt i den äldres 

normaltillstånd eller vanor (Gallgher et al., 2014).  

 

 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

Resultatet visade att det finns ett flertal faktorer i mötet mellan sjuksköterska och patient 

på akutmottagningen som påverkar förutsättningarna för personcentrerad omvårdnad. 

Faktorer som gynnade förutsättningarna var bland annat att främja delaktighet för 

patienten, god, individanpassad kommunikation med både patienten och de anhöriga, samt 

att visa förståelse för patientens psykiska och fysiska omvårdnadsbehov. Faktorer som 

hindrade förutsättningarna för personcentrerad omvårdnad var bland annat bristande 

delaktighet, kommunikationsbrister, samt bristande förståelse för patientens upplevelse.  

 

Patientens rätt till delaktighet är stark och definieras bland annat i Patientlagen, 5§ (SFS, 

2014:821) som patientens rättighet till att vara delaktig i utformandet och genomförandet 

av vården, samt att denna vård ska utgå från patientens önskemål och individuella 

förutsättningar. Patientdelaktighet är starkt bärande för samtliga delar som utgör 

personcentrerad omvårdnad, däribland möjligheten till en patientberättelse, partnerskap, 

samt individanpassad omvårdnad som utgår från patientens behov och preferenser. 

Delaktighet är dock en faktor som många gånger verkar missförstås av sjuksköterskor, 

alternativt utebli helt. Oklara riktlinjer och bristande uppföljning kring den akuta 

verksamheten (Socialstyrelsen, 2014) torde vara andra anledningar till att delaktighet inte 

alltid möjliggörs för patienterna på akutmottagningarna. Med utgångspunkt i Esmaeili och 

Salsali (2014) kan anledningarna även vara omotiverad, ointresserad personal, ett vårdteam 

utan gemensamt fokus, bristande självförtroende i den egna yrkesrollen, alternativt 

bristande kunskap kring vad personcentrerad omvårdnad är.  

  

Många av patienterna på akutmottagningarna saknar enkla former av omvårdnad. Bland 

annat känner de sig ofta osedda och inte lyssnade till. Detta kan leda till ökad oro och 

ångest (Bridges et al., 2009; Muntlin et al., 2006; Möller et al., 2010; ). Flertalet studier 

(Bridges & Nugus, 2009: Ekwall, 2013; Ekwall et al., 2009; Möller et al., 2010) belyser 

patientens önskan att bli tagen på allvar, vilket speglar behovet av patientberättelsen samt 

vikten av sjuksköterskans främjande av den. Patienterna återgav bland annat att visat 
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intresse för deras egen uppfattning av tillståndet samt livssituation kunde göra stor skillnad 

och inge trygghet (Blank et al, 2014; Bridges & Nugus 2009; Cypress, 2014; Gallagher et 

al, 2014; Muntlin  et al., 2006; Möller et al., 2010; Pytel et al., 2009; Zani et al., 2014). 

God information och kommunikation på en individanpassat nivå är inte något som tar 

någon större tid i anspråk (Möller et al., 2010; Zani et al., 2014), jämfört med att ställa 

medicinska frågor i syfte att bedöma eller bekräfta patientens sjukdom eller fysiska 

tillstånd (Di Gioia et al., 2010; Dwamena et al., 2012, Möller et al., 2010).  

 

Resultatet visar att många patienter inte får uppmärksamhet kring ett flertal faktorer som 

kan påverka hälsotillståndet negativt, däribland smärta och ångest (Muntlin, 2006; Möller 

et al., 2010). Författarna Cuong et al. (2011) reflekterar över att en smärtlindrad patient kan 

antas vara bekväm. Termen ”bekväm” kan dock vara högst individuell och bland annat 

innebära att patienten fått sitt behov av integritet tillgodosett, en fräsch, lugn, ren och 

korrekt tempererad omgivning, samt tillgång på mat och dryck. Författaren till denna 

litteraturstudie menar på att ett sätt att ta reda på vad patienten önskar få hjälp med vid sin 

vistelse på akutmottagningen är att, genom ett partnerskap med patienten, via 

patientberättelsen undersöka hur denne upplever sitt tillstånd, hur mycket information 

denne önskar få, huruvida, alternativt hur mycket, patienten önskar vara delaktig i beslut 

kring undersökningar och behandlingar, identifiera resurserna patienten har till självhjälp, 

stödja patienten i att överlappa bristerna i detta, samt undersöka patientens livssituation.  

 

Författaren till denna litteraturöversikt tolkar detta som att lösningen på att patienten 

upplevde sig vara respekterad och sedd av sjuksköterskan många gånger verkade ha varit 

enkel. Bland annat kan sjuksköterskans frågor öppna för en dialog kring patientens 

önskemål, samt vara en bidragande faktor till patiententdelaktighet, partnerskap med 

patienten och vidare personcentrerad omvårdnad. Vidare väcks frågan huruvida omvårdnad 

på akutmottagningen möjligen ses som något rent medicinskt, vilket skulle kunna förklara 

sjuksköterskornas prioritering i arbetsuppgifter. 

 

Brister på akutmottagningarna, liksom de långa väntetiderna, tycks ibland skyllas på att 

patienterna befinner sig på fel vårdnivå (Backman, et al. 2012; Edvardson, 2010; 

Northington & Brice, 2005; Möller et al., 2010; SBU, 2010, Villani & Mortensen, 2013). 

Studien visar att detta ibland konstateras direkt i triage på akutmottagningen (Möller et al., 

2010), innan patienten ens har fått en läkarbedömning. Detta kan skapa en situation där 

patienten hamnar i ett underläge ur maktsynpunkt, redan innan denne fått träffa en läkare 

för en bedömning (Bridges & Nugus, 2009; Frank et al., 2009, Fossum, 2013; Muntlin et 

al., 2006, Möller et al., 2010). Det trefaldiga maktförhållandet mellan patient och 

sjuksköterska som beskrivs av Ekman (2014) är måhända än mer tydligt i akut verksamhet. 

Patienten kan lida av symtom av tidigare okänd art, vilket ytterligare bidrar till det 

kognitiva underläget. Därutöver är den akuta miljön inte ofta visuellt inbjudande, vilket 

vidare bidrar till det institutionella underläget. Även det existentiella underläget kan bli 

mer tydligt i en akut miljö, då patienten kan vara mycket rädd och ha stor ångest inför 

situationen denne ställts inför. Författaren reflekterar över sjuksköterskans möjligheter att 

visa förståelse för patientens upplevelse, samt lyssna till patientberättelsen och vidare 

patientens individuella önskemål kring omvårdnaden, samt möjliggöra delaktighet. Detta 

speglar personcentrerad omvårdnad och kan minska klyftorna i maktförhållandet i den 

akuta miljön. 

 

Äldre patienter kan inte alltid förklara sina symtom vid en akut försämring eller skada. De 

kan dessutom ofta vara förvirrade på grund av sitt sjukdomstillstånd och har många gånger 
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olika fysiologiska och sociala omvårdnadsbehov (Patridge & Becker, 2003). Patienterna i 

forskningsartiklarna uppgav att de kände sig mindre viktiga och inte tagna på allvar. Detta 

speglar Socialstyrelsens (2014) statistik, beskrivande att äldre patienter ofta får vänta 

längre än andra vid akutmottagningen. Vidare reflekterade sjuksköterskorna över fördelen 

med att ha patienten i korridoren (Frank et al., 2010), dock inte över patientens uppfattning 

av placeringen där. Författaren reflekterar över att lagtexten ”En god hälsa och en vård på 

lika villkor för hela befolkningen” [HSL] (SFS, 1982:763) står och faller på att människor 

som söker vård inte diskrimineras baserat på bland annat ålder, kön, kulturella skillnader 

eller kommunikationssvårigheter. Det är möjligt att ett personcentererat förhållningssätt till 

de åldrande patienterna hade kunnat göra skillnad i deras uppfattning av vårdtillfället. Den 

låga prioriteringen av de åldrande patienterna i kombination med faktum att denna 

patientgrupp är ökande, borde utgöra ett av skälen till implementeringen av 

personcentrerad omvårdnad som ett led i förbättringsåtgärderna inom akutsjukvården. 

 

Personcentrerad omvårdnad av patienterna på akutmottagningen skulle kunna visa sig vara 

både tids- och i längden kostnadseffektivt, då patienter vars ångest minskar, även uppvisar 

färre fysiologiska symtom. (Ekwall, 2013; Ekwall et al., 2009; Möller et al., 2010), vilket, 

ur en akutmottagnings perspektiv bekräftar tidigare forskning (Barry & Edgeman-Levitan, 

2012;  Collins et al.,2014; Esmaeili & Salsali, 2014; McCormack & McCance, 2010, 

GCSS, 2015) gällande fördelarna med personcentrerad omvårdnad. Detta kan innebära att 

personcentrerad omvårdnad skulle kunna vara av stort värde även vid akutmottagningar.  

 

 

Metoddiskussion 

Då syftet med arbetet var att belysa aktuell forskning, bidra med ny kunskap och 

identifiera kunskapsluckor, kan litteraturöversikt bedömts ha varit en lämplig metod 

(Henricsson, 2012). Bilden som framkom speglade både patienters, vårdares samt 

anhörigas perspektiv av vårdsituationens moment, vilket förstärktes av kvantitativ statistik. 

Utöver det framkom vart kunskapsluckor finns för att belysa behovet av framtida 

forskning. En kvalitativ intervjustudie hade dock givit författaren möjlighet att ställa 

konkreta frågor om patienternas upplevelse av, samt önskemål kring delaktighet i 

vårdtillfället på akutmottagningen. Denna kunskap saknas i dagsläget till stor del på 

vetenskaplig nivå. En systematisk litteraturöversikt hade givit möjligheten att inkludera 

fler artiklar för en bredare syn på akutmottagningens verksamhet. Denna metod har dock 

uteslutits relaterat till begränsad tid för studiens färdigställande. 

 

Författaren har ej inkluderat artiklar som är skrivna på andra språk än engelska, ej heller 

artiklar som saknat abstrakt. Detta kan ha lett till att intressant forskning skriven på annat 

språk än engelska, samt forskning som ej har abstrakt, ej sammanställts i denna översikt. 

 

Forskningen som fanns tillgänglig inom just personcentrerad omvårdnad och patienters 

uppfattning av vårdmiljön på akutmottagningar var begränsad och till viss del upprepades 

samma författare i olika studier, vilket kan bidra till begränsad bredd för infallsvinklar och 

lokalisationer för studiernas utförande. Författaren reflekterar över att studiernas resultat 

kan ha påverkats av ett visst arbetsklimat som speglar verksamheterna vid vilken studierna 

utförts och att detta inte behöver representera hela akutsjukvården i Sverige.  

 

Då detta var författarens första litteraturöversikt kan datainsamling, granskning och analys 

ha påverkats av bristande erfarenhet. Artiklar som granskats i början på arbetsprocessen 
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kanske inte granskades med samma erfarenhet som mot slutet. Dock har kunskapen kring 

förfarandet ökat med studiens progression. Detta har lett till erfarenheter som kan tillämpas 

i framtida forskning. Då all omvårdnad ska vila på vetenskaplig grund är källan till 

kunskap vetenskaplig forskning som läsaren har erfarenhet av att sortera och 

kvalitetsgranska kritiskt (Henricson, 2012).  

 

Sökordskombinationerna som användes ledde till ett urval av artiklar som besvarade hur 

patienten upplever momenten på akutmottagningen, hur sjuksköterskan arbetar kring och 

med patienten som partner, hur patienten upplever kommunikationen, samt patientens och 

sjuksköterskans syn på delaktighet inom vården. Dessa aspekter är en bärande del av 

personcentrerad omvårdnad och samtliga artiklar som använts i resultatet speglar detta på 

en akutmottagning. Sökningar utfördes i fler än en databas för att stärka detta arbetes 

trovärdighet (Henricson, 2012). Ny forskning kan dock ha tillkommit efter att sökningarna 

utförts. Denna forskning har relaterat till begränsad tid därmed ej tagits med i denna studie. 

Andra ordkombinationer skulle eventuellt kunna ha lett till forskningsartiklar som i 

dagsläget ej hittats av författaren till denna studie.  

 

Granskningsprotokollet är framtaget av Sophiahemmet Högskola och är rekommenderat av 

högskolan att användas för litteraturöversikter. Endast artiklar som höll granskningskravet 

inkluderades. Resultatets rimlighet har kontrollerats av en handledare vid Sophiahemmet 

Högskola, kurskamrater samt examinator. Då grupphandledning givits och kamrater läst 

och reflekterat över analysen, har trovärdigheten och pålitligheten till denna studie stärkts 

(Henricson, 2012). Utöver detta har respondent- och opponentskap genomförts med ett 

syfte att belysa aspekter av arbetet som kan ha missats av författaren, varpå ytterligare ett 

kvalitetsmoment säkerställs. Författaren har skrivit studien själv, varför studien inte kritiskt 

granskats av en medförfattare under skrivprocessen. Detta kan ha påverkat kvaliteten av 

arbetet.  

 

Reliabiliteten av litteraturöversikten anses av författaren vara god, likaså möjligheten till 

reproducerbarhet. Ny forskning tillkommer dock dagligen, som kanske ej har inkluderats i 

denna studie, vilket kan visa på avvikande mängd artiklar jämfört med dem som redovisats 

i Metodavsnittet och bifogad tabell. Resultatet av examensarbetet kan till viss del överföras 

till annan kontext, då patienter alltid anses gynnas av personcentrerad omvårdnad. Dock 

utgör akutmottagningar en speciell vårdnivå med korta möten, varför författaren anser 

generaliserbarheten vara något lägre (Henricson, 2012).   

 

Akutmottagningarna som representerats i forskningsstudien utgörs till stor del av svensk 

vård, varför likheten till egen vårdstruktur är absolut. Studier från resterande länder som 

används i denna litteraturöversikt kan tillämpas på svensk akutsjukvård, då sjukvårdens 

kvalitet är liknande Sveriges (Sveriges kommuner och landsting, SKL, 2008). 

 

 

SLUTSATS 

Trots tydlig lagstiftning möjliggörs inte alltid patientdelaktighet på akutmottagningarna, 

vilket hindrar möjligheten till personcentrerad omvårdnad. Patienternas önskan är att 

sjuksköterskans fokus låg på förståelse för patientens upplevelse, fysiska samt psykiska 

behov, bättre kommunikation, samt mer individanpassad information kring vård och 

rutiner. Detta skulle kunna ge patienten möjlighet att vara en partner i vården och en källa 
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av kunskap kring sin egen person och omvårdnadsbehov. Personcentrerad omvårdnad, 

skulle kunna bidra till nöjdare patienter inom akutsjukvården.  

 

Personcentrerad omvårdnad främjas av god kommunikation och delaktiga patienter. Hinder 

utgörs bland annat av brister i tolkning av regelverk och rutiner, kommunikationbrister på 

individ- och verksamhetsnivå, hög arbetsbelastning, samt sjuksköterskor som inte 

prioriterar själva mötet med patienten, en faktor som utgör kärnan i personcentrerad vård 

men även omvårdnad i stort.  

 

 

Fortsatta studier 

Personal inom akutsjukvården kan behöva mer kunskap kring ett alternativt 

förhållningssätt för att patienterna ska känna sig sedda som individer, kunna vara delaktiga 

i beslut kring sin vård och få individanpassad information under sin vistelse på 

akutmottagningen. Vidare studier behövs rörande hur patienten skulle önska vara delaktig 

på akutmottagningen, samt hur personcentrerad omvårdnad på akutmottagning uppfattats. 

På verksamhetsnivå behövs studier kring hur personcentrerad omvårdnad kan förändra 

arbetsklimatet på akutmottagningen samt en uppföljning kring hur patienter uppfattar 

mötet med sjuksköterskan, och vårdmomentet i stort, när delaktighet och partnerskap 

implementerats i omvårdnaden på akutmottagningen. Vidare forskning behövs även kring 

hur äldre personer kan få sina individuella behov tillgodosedda på akutmottagningar. 

 

 

Klinisk tillämpbarhet   

Denna litteraturstudie kan bidra med kunskap kring patienters uppfattning av vårdtillfället 

på akutmottagningen samt belysa vikten av att applicera personcentrerad omvårdnad i 

denna specifika vårdmiljö. Behovet av delaktighet och god kommunikation oavsett 

vårdnivå och avdelning belyses ur en akutmottagnings perspektiv för att skapa förståelse 

för patientens situation och önskemål. 
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År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalit

et 

       

Bridges, J., 

Nugus, P.  

2010 

Storbrittanien 

Dignity and significance 

in urgent care: older 

people’s experience. 

Att undersöka vad 

äldre personer lägger 

vikt vid under 

vistelsen på 

akutmottagningen. 

Semi- 

strukturerad 

kvalitativ 

intervjustudie 

69 patienter och 

27 anhöriga. 

Äldre personer söker ogärna akut vård. Miljön känns främ- 

mande och skrämmande. Behovet av trygghet och person- 

centrerad, individuell omvårdnad är stort. 

 I 

Cypress, B.  

2014 

USA 

The emergency 

department: experiences 

of patients, families, and 

their nurses. 

Att undersöka vad 

patienter, anhöriga och 

vårdpersonal upplever 

på akutmottagingar. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

8  

Sjuksköterskor 

10 patienter 

5 anhöriga 

Person- och familjecentrerad omvårdnad är av hög vikt 

enligt både patienter, anhöriga och sjuksköterskor.   

 I 

Ekwall, A.  

2011 

Sverige 

Acuity and anxiety from 

the patient’s perspective 

in the emergency 

department. 

Att beskriva patientens 

kontra sjuksköterskans 

skattning av 

allvarlighetsgrad, samt 

beskriva 

patientnöjdhet och 

ångestnivå. 

Kvantitativ 

enkät-

undersökning 

72 (62,3%) Sjuksköterskan och patienten är sällan överens kring 

patientens angelägenhetsgrad i triage. God kommunikation  

bidrog till patientens positiva uppfattning av  

vårdtillfället samt gav en lägre ångestnivå. 

II 

Ekwall, A., 

Gerdzt, M., 

Manias, E. 

2009 

Australien  

Anxiety as a factor 

influencing satisfaction 

with emergency 

department care: 

perspectives of 

accompanying persons 

Att mäta ångestnivåer 

hos personer som 

medföljer patienten till 

akutmottagningen 

samt undersöka hur 

vad upplevd ångest har 

för korrelation med 

Kvantitativ 

enkätstudie 

128 (16.3%) Högre ångestnivåer hos patienter som ej fått  

prata med en sjuksköterska under väntetiden. 

Personer som hade lägre ångestnivåer vid utskrivning 

var i högre utsträckning nöjda med vårdtillfället. 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

 

nöjdhet av 

vårdtillfället. 

Frank, C., Asp, 

M., Dahlberg, 

K.  

2009 

Sverige 

Patient participation in 

emergency care – a 

phenomenographic 

analysis of caregivers’ 

conceptions. 

Att beskriva 

vårdgivarens 

upplevelse av 

medbestämmande på 

akutmottagningen. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

11 Vårdgivarens uppfattning av patientinflytande är på  

flera sätt belagt med förutsättningar.   

II 

Gallagher, R., 

Fry, M., 

Chenoweth, R., 

Gallagher, P., 

Stein-Parbury, 

J. 

2014 

Australien 

Emergency department 

nurses’ perceptions and 

experiences of providing 

care for older people. 

Att belysa 

sjuksköterskans 

uppfattning av 

omvårdnaden av äldre 

personer på 

akutmottagningen 

Kvalitativ 

studie i 

fokusgrupp 

27 

sjuksköterskor i 

totalt fyra 

fokusgrupper 

(55% av de 

anställda) 

Sjuksköterskor känner sig ofta otillräckliga i vården av 

äldre personer. 

II  

Muntlin, Å.  

2006 

Sverige 

Patients’ perception of 

quality care at an 

emergency department 

and identification of 

areas of quality 

improvement. 

Att identifiera 

patientens syn på vad 

god omvårdnad på 

akutmottagningen är. 

Deskriptiv 

enkätundersökn

ing 

200 Patienterna upplevde inte att deras hela person togs i  

anspråk vid mötet med sjuksköterskan.  

Individualisering av omvårdnaden var av hög vikt för  

patienterna. 

I  

Muntlin, Å., 

Gunningberg, 

L., Carlsson M.  

2008 

Sverige 

Different patient groups 

request different 

emergency care. 

Att undersöka vad 

patienten upplever 

som god omvårdnad 

relaterat till egen 

bakgrund och 

anledning till besöket 

Deskriptiv 

enkät-

undersökning 

200 Bland annat personer med gastrointestinala besvär och 

kirurgiska patienter upplever lägre nivåer av given  

information, respekt, empati, nutrition och atmosfär. 

I 



 

III 

 

Muntlin, Å., 

Carlsson, M., 

Gunningberg, 

L. 

2009 

Sverige 

Barriers to change 

hindering quality 

improvement: the reality 

of emergency care. 

Att undersöka 

vårdgivare och 

sjuksköterskors syn på 

förbättringsarbete på 

akutmottagningen 

baserat på tidigare 

patientenkät. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

22 deltagare i 

totalt 5 

fokusgrupper 

Förslag om mer personcentrerad omvårdnad, kortare 

väntetider.  

Problematisering kring att patienten inte ses som en  

individ.  

RCT 1 

Möller, M., 

Fridlund, B., 

Göransson, K. 

2010 

Sverige   

Patients' conceptions of 

the triage encounter at 

the Emergency 

Department. 

Att beskriva patientens 

upplevelse av 

triagemomentet på 

akutmottagningen. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

20 Patienter tycker att triagemomentet är ångestfyllt.  

En holistisk approach och mer individanpassad  

information i triagemomentet ger i högre  

utsträckning nöjda patienter. 

RCT 1 

Pytel, C., 

Fielden, N., 

Meyer, K., 

Albert, N. 

Nurse-patient/visitor 

communication in the 

emergency department. 

Att undersöka vad 

patienter och deras 

anhöriga samt 

sjuksköterskor 

värdesätter i 

kommunikationen med 

varandra. 

Deskriptiv 

Enkätunder- 

sökning 

64 

sjuksköterskor, 

123 patienter/ 

anhöriga 

Patienten uppskattade relevant information, respekt, 

förmågan att ge tröst samt en känsla av acceptans från  

sjuksköterskorna. 

RCT I 

Valongo Zani, 

A., Marco 

Silva, S., 

Tonete, V., 

Parada de Lima, 

C. 

2014 

Brasilien 

Communicative process 

in the emergency 

department between 

nursing staff and 

patients: social 

representations. 

Att beskriva 

kommunikationsproce

ssen mellan vårdgivare 

på akutmottagningen 

och anhöriga, ur bådas 

perspektiv. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

20 patienter, 20 

sjuksköterskor 

God kommunikation mellan vårdgivare, patienten och 

patientens anhöriga är viktiga på akutmottagningen och  

kan bidra  positivt till patientens upplevda hälsa. 

RCT I 
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BILAGA B 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv 

och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och 

samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys 

av historiskt material som relateras till 

något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att 

studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier 

och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 


