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Sammanfattning 

Varje dag drabbas människor av ohälsa och en del behöver uppsöka akutsjukvård för att 

få hjälp att bemästra sin situation. Det är av stor vikt att få information om sin situation, 

diagnos, behandling och egenvård för att klara av sin ohälsa. Enligt den svenska Hälso- 

och sjukvårdslagen och enligt riktlinjer från Socialstyrelsen är vårdpersonal skyldig att 

ge patienter information. Att få information har enligt tidigare studier ett nära samband 

med att känna delaktighet i sin vård och med högre patienttillfredsställelse. Syftet med 

den här litteraturöversikten var att undersöka betydelsen av att få information som 

patient på en akutmottagning. Med motivet att kunna applicera resultatet på svenska 

förhållanden är resultatet uppbyggt på åtta studier genomförda på svenska 

akutmottagningar. Två internationella studier har också använts efter noga övervägande. 

Åtta av de tio studierna är gjorda med en kvalitativ ansats, de övriga två, varav en 

svensk och en internationell, har en kvantitativ ansats. Vårt resultat visar att 

informationen är viktig för att skapa kontroll över situationen och för patientens 

delaktighet i sin vård, för känslan av bekräftelse och för upplevelsen av trygghet. 

Relationen mellan patient och sjuksköterska lyftes fram som en viktig del för att 

patienten ska känna trygghet, vilket skapar förutsättningar att kunna berätta om sin oro 

och sina behov. Informationen måste anpassas efter varje patients behov och 

informationen kan behövas upprepas och förtydligas. Det är av stor vikt att 

sjuksköterskor vet om att information skapar trygghet, vilket skapar förutsättningar för 

att ge individanpassad information. Informationen är viktig i alla delar av 

vårdprocessen, därför anser författarna resultatet kan vara överförbart på andra 

vårdenheter.  
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INLEDNING 

Till en akutmottagning kommer människor för att de lider av ohälsa, oftast men inte 

alltid av mer akut karaktär. Alla patienter som vårdas på en akutmottagning har inte 

själva valt att föras dit. Det kan vara patienter som varit medvetslösa vid ankomst eller 

som förts dit och där någon annan fattat det beslutet. Författarnas egna erfarenheter av 

arbete på en akutmottagning är att patienter som vårdas på där, oavsett hur akuta besvär 

de har, har ett stort behov av information. Ofta efterfrågas information om väntetider, 

diagnoser, prover, behandlingar, undersökningar, om vad, hur och när saker ska ske. 

Egna erfarenheter är också att patienter ofta upplever att informationen är otillräcklig. 

Det finns en frustration över att inte få veta mer i en redan ansträngd situation. Med 

detta arbete vill vi belysa informationens betydelse för patienter som vårdas på en 

akutmottagning. 

 

BAKGRUND 

Från hälsa till akut sjukdom 

Hälsa uppfattas olika av olika personer, men också för samma person vid olika 

tidpunkter. Som vårdare är det viktigt att ha klart för sig vilket perspektiv på människan 

och hälsan man utgår ifrån i sitt arbete. En vårdvetenskaplig bild på hälsa sätter 

människans hälsa och lidande i fokus snarare än sjukdomen (Wiklund 2003, ss. 78-79). 

Lidande och välbefinnande kan förekomma samtidigt och förhållandet mellan dessa kan 

förstås som ett spänningsförhållande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg 2003, s. 39). Inom vårdvetenskapen beskrivs ofta hälsa och välbefinnande 

som synonyma begrepp. Välbefinnande är ett helhetstillstånd som inte kan delas in i ett 

fysiskt eller psykiskt välbefinnande. Det är också något subjektiv och personligt och 

kommer till uttryck i människans sätt att vara i världen. Hälsa eller välbefinnande är en 

upplevelse, där allt flyter på utan att vi tänker på det. Det är först när sjukdom drabbar 

oss som välbefinnandet blir något åtråvärt i tillvaron (Ekebergh 2009, ss. 24-25). Akut 

sjukdom kan definieras som hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom 

(Karolinska Institutet 2013). Så gott som alla som söker hjälp på en akutmottagning 

upplever att de befinner sig i ett tillstånd av akut sjukdom (Nyström 2003, s. 19).  

 

Forskning om akutmottagningar i världen 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) och World Health 

Organization (WHO) är de ledande organisationerna vad gäller mätning av kvalitet och 

effektivitet i hälso- och sjukvården. OECD’s mätningar täcker huvudsakligen slutenvård 

och vissa preventiva åtgärder såsom vaccinationer och mammografi, samt väntetider för 

vissa planerade ingrepp. Jämförelser finns inte för akutsjukvården, varken för ambulans-

sjukvård eller för sjukhusens mottagningar. Förklaringen till det är att det i stort sett 

saknas data bland medlemsländerna. WHO arbetar främst med hälso- och sjukvård i 

låg- och medelinkomstländer, där data om kvalitet antingen inte finns eller är under 

uppbyggnad. International Society for Quality in Health Care (ISQua) är en världs-

omfattande medlemsorganisation för individer och för hälso- och sjukvårds-

organisationer som är intresserade av att dela sina erfarenheter. ISQua arrangerar årligen 

en konferens där olika personer och organisationer presenterar avslutade och pågående 
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arbeten som syftar till att förbättra kvaliteten i hälso- och sjukvårdsorganisationer, inget 

av dessa arbeten berör dock akutsjukvård. European Hospital and Health Care 

Federation (HOPE) och European Health Management Association (EHMA) är andra 

organisationer som mäter och jämför vårdens kvalitet i olika länder, inte heller dessa 

organisationer fokuserar på akutsjukvård. Eurostat och European Union har inte heller 

någon statistik om kvalitet i akutsjukvården (Socialstyrelsen 2012, ss. 20-21). 

 

Det finns dock forskning från olika delar av världen som berör verksamheter på 

akutmottagningar. En litteraturöversikt över forskning om patienters upplevelser på 

akutmottagningar visar att majoriteten av denna forskning är gjord i Nordamerika, men 

att det också finns forskning från bl.a. Sverige, Storbritannien och Australien. 

Forskningen skiljer sig åt genom att den Nordamerikanska forskningen till stor del 

utgörs av kvantitativa studier, medan forskningen i t.ex. Sverige är mer inriktad på 

kvalitativa metoder. Den nordamerikanska dominansen förklaras bero på att det 

marknadsorienterade sjukvårdsystemet som finns i USA, är mer fokuserat på att se 

patienten i en modell för ett konsumtionssamhälle (Nairn, Whotton, Marshal, Roberts & 

Swann 2004, ss. 159-160). Litteraturöversikten visar att faktorer som påverkar 

patienters upplevelser på akutmottagningen är väntetider, kommunikation och 

information, kulturella aspekter, smärta samt akutmottagningens miljö. Väntetiden 

upplevs dessutom längre om patienten upplever ångest och osäkerhet, vilket belyser 

vikten av information och kommunikation (Nairn et al. 2004, ss. 159-160).  

 

Taylor och Benger (2004, s. 530) har i en annan översiktsstudie sammanställt forskning 

om patienters nöjdhet på akutmottagningen. Social kompetens, personalens attityder, 

tillhandahållande av information och förklaringar samt upplevd väntetid, var de faktorer 

som identifierades som de viktigaste för patientens tillfredsställelse. Gordon, Sheppard 

och Anaf (2009) har sammanställt endast kvalitativa forskningsresultat i en litteratur-

översikt om patienters erfarenheter på akutmottagningen. Cross, Goodacre, O'Cathain 

och Arnold (2005, s. 171) har på en akutmottagning i England studerat patienters 

upplevelse av väntetider. Studien visar att patienter är beredda att vänta, men att de då 

kräver information om anledningen till att de måste vänta, om hur systemet fungerar 

och om alternativa tjänster.  

 

Kington och Short (2010, s. 406) beskriver i en studie från Australien upplevelsen av att 

komma till akutmottagningen i ett sammanhang som är komplext och förvirrande. 

Studien visar att människor i det sammanhanget behöver lämplig information för att 

minimera orealistiska förväntningar som leder till stress och frustration. Resultatet 

visade också att information genom broschyrer förbättrade kommunikationen, vilket i 

sin tur bidrog till en säkrare och mer trivsam sjukvård. Akutmottagningen beskrivs med 

liknade ord, kaotisk, i en studie från USA (Pytel, Fielden, Meyer & Albert 2009, s. 

406). Studien visade att patienter rankar information om prover och behandlingar högt 

(Pytel et al., s. 409). Hur äldre personer i USA upplever vården på akutmottagningen 

finns beskrivet av Watson, Marshall och Fosbinder (1999). Moskop (2007) har studerat 

informationens betydelse i samband med att erhålla patienters informerade samtycke till 

behandling på en akutmottagning i USA.  
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Akutmottagning i Sverige 

Sveriges sjukvård består av vård på flera olika instanser. Det kan vara svårt som patient 

att veta vilken typ av vård och vilken nivå av vård som krävs för det aktuella 

ohälsotillståndet. Som ett stöd finns Sjukvårdsrådgivningen, 1177, där alla landsting och 

regioner i samverkan erbjuder råd om vård dygnet runt via internet och telefon. 

Sjuksköterskor på sjukvårdsrådgivningen svarar på frågor, bedömer personens behov av 

vård, ger råd eller hänvisar till andra vårdinstanser (Bång 2013). Närhälsan, vanligtvis 

en vårdcentral, är ofta den första instansen i hälso- och sjukvårdssystemet. När 

vårdcentralen är stängd hänvisas patienter i första hand till jourcentralen. Vid behov av 

vård eller behandling på sjukhus, eller annan specialiserad vård, skriver vanligtvis 

läkare på en vårdcentral en remiss. Patienter kan också själv söka direkt till de flesta av 

sjukhusens specialistmottagningar utan remiss. Vid livshotande tillstånd hänvisas direkt 

till 112 SOS Alarm dygnet runt (Själander 2013).  

 

Akut sjukdom uppkommer ofta plötsligt och helt utan förvarning, det kan t.ex. vara 

plötsliga infektioner eller olycksfall. När situationen upplevs okontrollerbar vänder vi 

oss till akutsjukvården. Ett ohälsotillstånd kan av en person uppfattas vara beroende av 

akutsjukvård, medan en annan person gör bedömningen att det är ett tillstånd som kan 

hanteras hemma. Gemensamt för alla som söker akutsjukvård är bristen på kontroll över 

sin situation och att de söker sig dit för att få hjälp. Varje dag söker människor sig till en 

akutmottagning av olika anledningar. Bakomliggande orsaker till att söka hjälp på en 

akutmottagning är upplevelsen av ett akut vårdbehov, att det är svårt att få läkartid 

någon annanstans, att bostaden ligger nära akutmottagningen, efter råd från vänner men 

också på grund av hög ålder samt ensamhet (Nyström 2003, s. 20). 

 

Akutmottagningarna i Sverige har öppet dygnet runt och tar hand om alla oplanerade 

besök inom sjukvården i samverkan med närhälsan och ambulanssjukvården. Till 

akutmottagningen kommer patienter som behöver akut specialiserad vård oplanerat eller 

med remiss från en annan enhet. Akutmottagningen fungerar som en central enhet i 

vården i Sverige och finns på 74 sjukhus i landet (Socialstyrelsen 2011, s. 7). Sveriges 

sjukhusbundna akutmottagningar tar årligen emot ca 2,5 miljoner besök, vilket 

motsvarar ca 15 % av alla besök inom den specialiserade vården. Studier visar att 

antalet besök till akutmottagningen stadigt ökar och att en av anledningarna till detta 

kan vara att patienterna hamnar på fel vårdnivå (Socialstyrelsen 2011, s. 7). 

 

För att resurserna skall kunna användas mer effektivt drivs för närvarande ett projekt, 

”Vård på rätt vårdnivå – VRV-projektet”, inom ambulanssjukvården på Södra 

Älvsborgs sjukhus (SÄS) i samverkan med Högskolan i Borås och ett urval av 

vårdcentralerna i regionen (Högskolan i Borås 2013). Syftet är att ge patienterna rätt 

vård på rätt vårdnivå. Projektet förväntas pågå under år 2013 och ska vara en jämförelse 

mellan närhälsan i kommunen och vård på en akutmottagning (Högskolan i Borås 

2013). Ett problem idag är att en del av patienterna som inkommer till 

akutmottagningen söker dit som en första instans, utan att först varit i kontakt med en 

annan enhet för bedömning. För att kunna hantera den ökade besöksfrekvensen på 

akutmottagningarna runt om i landet har flera alternativ presenterats. Inom kommunen 

och närhälsan finns jourmottagningar som har öppet kvällstid. Sjukvårdsrådgivningen 

1177 har en viktig funktion att vägleda patienter till rätt vårdnivå.  
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Processkartläggningar pågår för att optimera flöden, minimera misstag och förkorta 

väntetiderna på en akutmottagning. Resultatet ska utmynna i ett nytt arbetssätt som 

kallas Lean Health Care metoden och pågår på ett flertal sjukhusbundna 

akutmottagningar i Sverige. Syftet är att öka patientsäkerheten och korta väntetiderna 

(Karolinska universitetssjukhuset 2013). Ett problem som kommer med ett ökat antal 

patientbesök inom akutsjukvården är långa väntetider för att få vård. Långa väntetider 

och dåliga patientflöden orsakar missnöje hos patienterna och även patientsäkerheten 

kan påverkas negativt då den medicinska vården kan fördröjas. Triage är en del i att 

utveckla patientflöden på akutmottagningen och är en komponent i Lean-metoden. 

 

Triage 

För att prioritera patienterna som inkommer till akutmottagningen använder sig 

sjuksköterskan av ett prioriteringssystem, ett triagesystem. Systemet är ett verktyg för 

underlätta bedömningen av vilka patienter som behöver omhändertas omgående och 

vilka som kan vänta och hur länge. Patienter som kommer med ambulans till 

akutmottagningen är redan triagerade av en ambulanssjuksköterska. De tre vanligaste 

triagemetoderna i Sverige är – Medical Emergency Triage and Treatment System 

(METTS), Adaptivt processtriage (ADAPT) och Manchester Triage Scale (MTS) (SBU 

2011, s. 22). Det triagesystem som är vanligast förekommande i Sverige kallas METTS 

och används på en tredjedel av landets sjukhusbundna akutmottagningar (SBU 2011, s. 

23).  

 

Sjuksköterskan gör en bedömning utifrån METTS bedömningsformulär genom att 

bedöma orsaken till besöket, s.k. ESS (se Bilaga 1), vitalparametrar (puls, blodtryck, 

temperatur, syremättnad, andningsfrekvens och medvetandegrad) samt symtom. 

Symtomen och orsaken tillsammans med vitalparametrarna avgör vilken prioritering 

patienten får. Patienten prioriteras enligt fem olika prioriteringsgrader: röd, orange, gul, 

grön eller blå. Färgen symboliserar inom vilken tidsram patienten bör bli bedömd av en 

läkare (Andersson 2006, s. 137). En grön prioritering i vitalparametrar innebär normala 

värden. En patient som prioriteras grön enligt METTS kommer att få vänta längre på att 

blir bedömd av en läkare än en patient som prioriteras som röd, då en rödprioriterad 

patient anses vara i större behov. Genom att använda METTS minskar den subjektiva 

bedömningen. Det är viktigt att lyfta fram att sjuksköterskans bedömning av patientens 

behov av vård inte enbart grundas på vitalparametrarna och METTS. Det är alltid 

patientens symtom och sökorsak i kombination med vitalparametrar som avgör 

patientens behov och prioritering. Mer information om METTS redovisas i Bilaga 1.  

 

Lagar, krav och riktlinjer för information 

Det finns krav på hälso- och sjukvården i Sverige att patienten ska ges individuellt 

anpassad information om sitt hälsotillstånd och om metoder för undersökning, vård och 

behandling (SFS 1982:763 2b §, SFS 2010:659 6 §). Enligt patientdatalagen är sjuk-

sköterskan även skyldig att dokumentera given information till patienten i journalen 

(SFS 2008:355 6 §). 

 

Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor är indelad i tre områden: ’omvårdnadens 

teori och praktik’, ’forskning, utveckling och utbildning’ och ’ledarskap’. 
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Genomgående i de tre områdena är att kommunikation utgör en grundläggande 

kompetens. Sjuksköterskan ska ha förmåga att kommunicera med patienter på ett 

respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Sjuksköterskan ska ge patienten stöd och 

vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling. Information 

och undervisning ska ges med hänsyn tagen till tidpunkt, form och innehåll. Sjuk-

sköterskan ska också förvissa sig om att patienten förstår given information samt 

uppmärksamma patienter som inte själva uttrycker informationsbehov eller som har 

speciellt uttalade informationsbehov (Socialstyrelsen 2005, s. 11). 

 

Bemötandet av patienten är av stor betydelse för att informationsutbyte kan ske. Enligt 

socialstyrelsen (SOSFS 2005:12) skall bemötandet av patienten ske så att patientens 

respekt och integritet respekteras samt att patienten och närstående bemötas på ett 

jämlikt sätt oavsett ålder, kön, etnicitet, kultur, sexuell läggning. Enligt riktlinjer för 

etiskt handlade ansvarar sjuksköterskan för att den enskilda individen får information 

som ger förutsättningar till samtycke för vård och behandling. Sjuksköterskan ska 

behandla information som individen ger konfidentiellt samt använda sitt omdöme när 

information delges andra (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 2002, s. 4). 

 

Teoretisk ram 

Kommunikation i omvårdnad  

Begreppet information definieras enligt Svenska Akademin och Nationalencyklopedin 

 

”Information – förklarande, utbildande, undervisning, upplysande, ofta i uttryck av 

informera” (SAOL 2012, spalt: I442). 

 

”Information (latin informa´tio, av info´rmo 'utbilda', 'undervisa', egentligen 'ge form åt 

något'), generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid 

kommunikation i olika former. En strikt gräns mellan information och kunskap är svår 

att dra. Information innebär att någon får kännedom om någonting ("blir informerad"). 

Den kan ses som en nödvändig, men inte tillräcklig förutsättning för kunskap i 

betydelsen djupare insikt. Information kan uppfattas som en viss mängd fakta, 

upplysningar eller underrättelser” (Nationalencyklopedin 2013). 

 

Information är en form av kommunikation och att kommunicera och föra en dialog 

möjliggör ett informationsutbyte. Enligt definitionen från Svenska Akademin så ska 

information var en förklarande del och även en undervisande del i syfte att underrätta 

någon om någonting (SAOL 2012, spalt: I442).  

 

Kommunikation kan ske verbalt och innefattar språk och ord som kan uttryckas på flera 

olika språk. För att en dialog ska kunna upprättas krävs att personerna i dialogen pratar 

ett språk som för dem samman. Inom vården finns patienter från olika länder och därför 

är det viktigt att ta hjälp av en professionell tolk när informationen kan ges. 

Sjuksköterskan är enligt lag skyldig att informera patienten och förvissa sig om att 

personen förstår given information oavsett språk och kan ta hjälp av en tolk för att 

informera (Socialstyrelsen 2005, s. 11).  
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Kroppsspråket definieras som icke verbal kommunikation och kan variera stort mellan 

olika kulturer och länder. Orden som ska uppfattas av personen kan på olika språk te sig 

olika, i det tyska språket uttrycks orden verbalt, medan i det spanska språket mindre 

verbalt och betoningen ligger på de icke verbala signalerna (Eide 2009, s. 99). Icke 

verbal kommunikation handlar om våra sinnen. Kroppsspråk och mimik samt tonfall 

och röststyrka är viktiga egenskaper i utformningen av kommunikationen och som kan 

göra att vi uppfattar saker olika trots att samma mening sägs till oss, eftersom varje 

person skapar sig en egen förståelse i grund i erfarenheter i det som uttrycks (Larsson 

2008, s. 41). 

 

I mötet mellan sjuksköterska och patient kan en mängd olika intryck registreras utifrån 

omgivningen. Det kan vara lugnt och stilla eller folk runt omkring och ett högt ljud, 

pipande apparater eller andra saker i miljön som påverkar mötet. Hur vi 

uppmärksammar saker är subjektivt och sätts i ett sammanhang utifrån erfarenheter, 

tankar och känslor (Eide 2009, s. 92). Omgivningen samt de icke verbala signalerna 

som vi ger kan störa kommunikationen och mötet med patienten. Som vårdpersonal på 

en akutmottagning är det oftast korta och informerande möten som sker, dessa ställer 

krav på sjuksköterskan att vara tillgänglig för en dialog med patienter och anhöriga. För 

att skapa förutsättningar för en bra dialog krävs att sjuksköterskan har skapat ett bra 

möte med patienten.  

 

Patientens möte med sjuksköterskan   

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee har en existentialistisk människosyn och menar 

att varje människa är unik. Allt en människa upplever är individuellt och där tidigare 

upplevelser spelar en roll i hur hon uppfattar sin situation (Travelbee 2001, s. 57). 

Människan är en sökande varelse som försöker finna mening i allt som hon upplever 

och även i möten med lidande och smärta. Travelbee menar att människans uppfattning 

om sin situation är viktigare än vårdens olika system. Som vårdpersonal är det av stor 

vikt att få information om hur människan upplever sitt lidande, för att ge stöd och 

motivation och för att hitta mening i sin situation. Att etablera en mellanmänsklig 

relation innefattar en relation där sjuksköterska och patient är på lika nivå. Skapandet av 

relationen sker genom en process som kan delas upp i fem steg: Mötet, anknytningen, 

empati, sympati och samförstånd (Travelbee 2001, s. 186). Vid det första mötet 

observerar sjuksköterskan med sina sinnen patienten och försöker urskilja det som är 

unikt med patienten. Om inte sjuksköterskan ser det unika i patienten kommer 

anknytningen inte att ske och mötet är uppdelat i roller. Om anknytningen sker kommer 

sjuksköterskan att känna empati för patienten, hon delar känslomässigt patientens 

tillstånd. I den tredje fasen tillkommer sympati, vilket innebär att sjuksköterskan 

kommer att vilja hjälpa patienten i dennes tillstånd, förutsatt att empati har uppnåtts. 

Om sjuksköterskan har nått till den sympatiska fasen, har sjuksköterskan visat ett 

genuint intresse för patienten att vilja hjälpa. Det är först i det sista steget, samförstånd, 

som sjuksköterskan och patienten har uppnått en mellanmänsklig relation (Travelbee 

2001, s. 202). 
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Trygghet 

Trygghet är ett viktigt begrepp i vården, vilket också framgår av Hälso- och 

sjukvårdslagen. ”Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en 

god vård. Det innebär att den särskilt skall vara av god kvalitet med en god hygienisk 

standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen” (SFS 

1982:763 2a§). Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003, s. 40) 

beskriver trygghet som ett komplext fenomen, vilket inte kan beskrivas i en enkel 

definition. I tidigare studier har personer beskrivit trygghet som goda materiella 

förhållanden, god miljö, förtroendefulla relationer, kunskap/vetskap och kontroll 

(Dahlberg et al. 2003, s. 40). Upplevelser av trygghet/otrygghet kan kopplas till olika 

former för lidande (Dahlberg et al. 2003, s. 41). Det lidande som åsamkas patienter på 

grund av vårdande eller brist på vårdande kallas vårdlidande och kan ses som ett 

onödigt lidande som med alla medel bör elimineras (Dahlberg et al. 2003, ss. 33-34). 

Vårdlidande har en nära koppling till den otrygghet som skapas av bristande 

information, svårigheter att förstå vårdpersonalens agerande och obegripligheter i 

vårdmiljön (Dahlberg et al. 2003, s. 41). Att inte förstå vårdandet som sker och att inte 

förstå meningen med vårdandet som sker innebär ett vårdlidande. Att inte förstå innebär 

en utsatthet som kränker självkänslan. Att tillgodose behovet av information kan 

därmed bidra till att minska lidande och till att skapa trygghet (Dahlberg et al. 2003, s. 

35). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Vård på akutmottagningar är ett område inom sjukvården som är väl beforskat. Det 

finns studier som berör ämnet bemötande och kommunikationens betydelse på en 

akutmottagning ur sjuksköterskans perspektiv. I den här studien lyfts informationen 

fram som en viktig del i kommunikationen mellan patient och sjuksköterska på en 

akutmottagning. Genom att själva vara patient, anhörig och personal på en 

akutmottagning, har vi fått erfara både positiva och negativa upplevelser, vilket har givit 

oss idén till den här uppsatsen. Enligt vår erfarenhet som personal på en akut-

mottagning, ges information till patienter i mån av tid. Informationen kan åsidosättas 

trots att vi vet att den är betydelsefull för hur vi själva som patient eller anhörig 

uppfattar god vård. Information är viktig, den bidrar till upplevelsen av ett bra 

bemötande och en god kommunikation enligt tidigare studier. Om patienter får 

information om vad som kommer att hända så skapar det trygghet.  

 

SYFTE 

Syftet är att belysa informationens betydelse för patienter som vårdas på en 

akutmottagning.  

 

METOD 

Design 

Syftet med uppsatsen var att beskriva informationens betydelse för patienter som vårdas 

på en akutmottagning. Området är väl utforskat inom kommunikationens och 

bemötandets viktiga aspekter. Därför valde författarna att göra en litteraturöversikt 
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baserad på aktuell forskning. Studien är en litteraturstudie (Axelsson 2012, ss. 212-214) 

baserad på kvalitativa och kvantitativa artiklar. För att beskriva upplevelsen av att 

vårdas på en akutmottagning, ur patientens perspektiv, användes kvalitativa artiklar. 

Motivet för detta var att få en förståelse för patientens upplevelser, erfarenheter, tankar 

och känslor och för att förstå betydelsen av information. Kvantitativa artiklar användes 

som ett komplement till det kvalitativa resultatet.  

 

Datainsamling 

Studien är en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar. Resultatet är uppbyggt 

på tio artiklar som är granskade och analyserade. Sökning av vetenskapliga artiklar 

gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Swedish MeSH användes för att få fram 

kontrollerade användbara sökord som täcker området akutmottagning. Cinahl Headings 

användes för att få sökord som användes i Cinahl. Sökorden som användes var: 

emergency care, information och patient satisfaction. Care, caring, nurse och nursing 

tittades på för att se om artikeln hade ett medicinsk eller omvårdnadsperspektiv. Flera 

olika ordval på akutmottagning användes i de manuella sökningarna för att få fram 

artiklar: emergency care, emergency service, emergency department, emergency 

encounters. Totalt antal träffar på orden emergency care AND information var 1589 

stycken. För att minska ned antalet träffar avgränsades publikationsdatumet till artiklar 

från år 2001-2013. Sökordet patient satisfaction användes för att få med 

patientperspektivet och antalet artiklar som söktes fram var 98 stycken. Sökhistoriken 

presenteras i Bilaga 2.  

 

För att kvalitetsgranska artiklarna enligt Friberg (2006, s. 119) behöver författarna inta 

ett kritiskt förhållningssätt vid valet av artiklar och rapporter vid en litteraturöversikt, 

eftersom författarna kan välja studier för att få fram sin egen uppfattning. Artiklarna 

granskades utifrån Fribergs (2006, ss. 119-120) förslag på frågor vid granskning av 

kvalitativa studier. De två kvantitativa artiklarna som användes i uppsatsen granskades 

enligt granskningsprotokoll för kvantitativa studier enligt Friberg (2006, s. 120).  

 

Totalt tio artiklar till resultatet lästes igenom, varav åtta artiklar var baserade på svenska 

studier och två på internationella studier. Valet av att använda artiklar från Sverige var i 

syfte att kunna bygga och applicera resultatet på vård på svenska akutmottagningar. 

Genom att välja svenska studier elimineras struktionella skillnader, som kan finnas 

mellan svenska och internationella akutmottagningar. För att få fram artiklar som 

ansågs relevanta lästes abstract och konklusionen i de artiklar där titeln överensstämde 

med vårt syfte. Artiklarna som ansågs överensstämma med uppsatsens syfte lästes 

igenom flera gånger för att få en helhet av resultaten.  

 

Urval 

Författarna hade som tidsram att inte använda artiklar äldre än tio år. En artikel från 

2001 ansågs vara relevant, den svarade mot syftet och valdes därför att användas (Attree 

2001). Orsaken till att exkludera artiklar äldre än tio år grundar sig i att akut-

mottagningsverksamheten är under ständig utveckling när de gäller processer och 

flöden, den förändras kontinuerligt för att optimera verksamheten. Författarna anser att 

en tioårs period kan vara rimligt att använda artiklar i från utan att akutmottagnings-
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verksamheten har förändrats och kan påverka resultatet. Exkluderades gjordes artiklar 

som berörde området barn och ungdomar upp till 18 år och patienter med kognitiva 

störningar och anhörigas upplevelser. Sökning av artiklar i databaserna PubMed och 

Cinahl gjordes under tidsperioden 2013-02-10 till 2013-03-10. 

 

Dataanalys 

Analysen följde Axelssons modell (Axelsson 2012, ss. 212-214). Båda författarna läste 

noggrant alla valda artiklar för att få en uppfattning om materialet. Artiklarna 

sammanställdes (se Bilaga 3) utifrån författare, år, land, syfte, metod, urval och de 

viktigaste resultaten. Resultatdelarna lästes ytterligare en gång med syfte att identifiera 

data som svarade på forsknings¬frågan. Artiklarna lästes igenom induktivt för att få 

fram de centrala och utmärkande delarna i artiklarna. Materialet som kom fram 

resulterade i teman. Enligt Axelsson (2012, s. 212) skapas en litteraturstudie genom att 

gå från en helhet till delar, för att slutligen komma fram till en ny helhet som 

presenteras. Identifierade data strukturerades i teman och i underteman enligt tabell 1. 

Informationens betydelse för mötet mellan sjuksköterskan och patienten och vilken 

betydelse informationen hade för patientens upplevelse på akutmottagningen var två 

teman som var utmärkande och återkommande i artiklarna som lästes. De två teman 

resulterade i två rubriker under resultatet: Informationens betydelse för mötet samt 

betydelsen av att få information.  

 

RESULTAT 

Vilken betydelse informationen har för mötet var den första delen som växte fram under 

analysen. Den speglar den viktiga delen vad och varför informationen ska ges. Under 

analysen av de kvantitativa artiklarna framkom vilken information som ges, i vilken 

utsträckning samt vilken information som patienterna efterfrågar. I de kvantitativa 

artiklarna valdes data från både tabeller och från text. Tre underteman till 

informationens betydelse för mötet växte fram i form av relationsskapande, att få 

information och att få kunskap som var betydelsefulla delar. 

 

I den andra delen av resultatet växte det andra temat fram: betydelsen av att få 

information. Vad betyder informationen för patienten och vad kan den skapa för mening 

hos patienten var ett viktigt tema i resultatet då den speglar vår kvalitativa del i 

uppsatsen. Ur temat framkom bekräftelse, delaktighet och trygghet som betydelsefulla 

centrala begrepp som formade underteman: Att känna sig bekräftad, att känna 

delaktighet samt upplevelsen av trygghet.   

 

Tabell 1. Teman 

Huvudtema Undertema 

Informationens betydelse för mötet Relationsskapande 

Att få information 

Att få kunskap 

Betydelsen av att få information Att känna sig bekräftad 

Att känna delaktighet 

Upplevelse av trygghet 
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Informationens betydelse för mötet 

För att kunna ge information är det av stor vikt att etablera en kontakt mellan 

sjuksköterska och patient, så att patienten känner sin delaktig i sin vård. Elmqvist 

Fridlund och Ekebergh (2011, ss. 2611-2612) beskriver patientens första möte med 

akutsjukvården på akutmottagningen som att vara oförberedd, genom att inte veta 

spelreglerna som råder. Patienterna flyttas runt mellan vårdpersonal och instanser och 

patienten är inte insatt i spelets regler (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh 2011, ss. 2611-

2612). Vård av god kvalité beskrivs som att utveckla en god vårdrelation som bygger på 

ett bra bemötande, där sjuksköterskan är varm i sin framtoning och visar engagemang 

gentemot patienten. Det innebär att sjuksköterskan ser patienten som en människa och 

inte som ett objekt i mötet, då kan patienten diskutera sin oro och sina bekymmer 

(Attree 2001, s. 459). 

 

Relationsskapande 

Relationen mellan patienten och sjuksköterskan kan utgöra en stor del av mötet på 

akutmottagningen. Enligt Möller, Fridlund och Göransson (2010, s. 752) genomsyras 

varje del av relationen mellan sjuksköterska och patient av kommunikation. 

Informationen, som ofta utgör en del av kommunikationen, påverkar relationen mellan 

patient och sjuksköterska. En del patienter upplever att de får information de inte vill ha, 

t.ex. information om sjuksköterskans stressade situation. Den här oönskade 

informationen påverkar relationen negativt genom att patienter upplever en känsla av att 

vara besvärande för sjuksköterskorna och undviker att söka uppmärksamhet (Nyström, 

Dahlberg & Carlsson 2003, s. 765). Andra patienter upplever att bristen på information 

leder till att de inte skapar någon relation till vårdaren (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh 

2011, s. 2612). Att få information och kunskap om sitt tillstånd och om den 

efterföljande vården, kan leda till att patienter upplever sjuksköterskan som kvalificerad 

och professionell. Möten med kontinuitet och information kan generera positiva känslor 

hos patienter (Wiman, Wikblad & Idvall 2007, s. 719).  

 

Att få information 

Patienten ska få information som är individuellt anpassad och som berör den aktuella 

vårdsituationen. Det innebär att patienten måste få information och kunskap om sitt 

hälsotillstånd, undersökningsmetoder och medicinsk behandling. Resultaten belyser 

vikten att få information om de spelregler som råder på akutmottagning, för att skapa en 

känsla av kontroll hos patienten i den aktuella situationen (Elmqvist, Fridlund & 

Ekebergh 2011, ss. 2611-2612). Regelbunden information om vad som kommer att 

hända, information om väntetider och behandling ger patienten en känsla av trygghet 

samt att patienter kan känna att de får svar på sina frågor (Attree 2001, ss. 460-461). 

Informationen behöver kontinuerligt följas upp, fyllas på och upprepas. Det är viktigt att 

återkoppla med patienten, för att som vårdpersonal se vilken information som patienten 

har uppfattat och vad som behöver kompletteras.  

 

En god kommunikation förutsätter att mängden information som utbytes är rätt 

anpassad till situationen. Informationen bör överensstämma med syftet med dialogen 

och bör anpassas till vad som efterfrågas. En annan viktig aspekt är att sjuksköterskan är 

medveten om att information kan tas in på olika sätt och att ett sätt inte är optimalt för 
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alla patienter. Därför måste sjuksköterskan anpassa sin information till mötet med den 

enskilda patienten (Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos 2007, s. 316).  

 

Att få kunskap 

I en studie från Spanien år 2010 genomfördes en enkätundersökning som involverade 

300 personer som besökt en akutmottagning på ett universitetssjukhus i Spanien under 

en tremånaders period (Perez-Carceles, Gironda, Osuna, Falcon & Luna 2010, s. 458). 

Resultatet visar att så gott som alla patienter förstod sin diagnos efter att de erhållit 

information. Detta förhållande gällde även information om uppföljning efter besöket på 

akutmottagningen. Cirka två tredjedelar av patienterna upplevde sig vara informerade 

om att de i samband med undersökningar kunde känna obehag. Drygt hälften så många 

uppgav att de erhållit information om eventuella komplikationer i samband med 

undersökning. Av de patienter som ordinerats läkemedel fick ca 90 % information om 

hur dessa skulle tas. Ungefär hälften av dessa patienter fick information om 

läkemedelsbiverkningar. Tre fjärdedelar av patienterna i studien upplevde att det fått 

information under tiden de väntade på akutmottagningen (Perez-Carceles et al. 2010, s. 

459) 

 

En studie från Sverige av Muntlin (2008, s. 226) som genomfördes 2002 på ett 

universitetssjukhus i Sverige, syftade till att undersöka vårdkvalitén i relation till 

patientens bakgrund och olika sociala variabler som ålder, kön, utbildningsgrad och 

huvudsakliga symtom som patienten söker vård för. I artikeln av Muntlin (2008, s. 226) 

intervjuades patienter som tillhörde olika patientgrupper med olika egenskaper. I 

frågeformuläret finns 22 frågor som berör patientens uppfattning av vårdkvalitet och 

dess betydelse för patienten. Frågeformuläret kategoriserades i fem olika grupper som 

alla berör patientens upplevda vårdkvalité. En av de fem grupperna kallad patientens 

synsätt fanns fem frågor som berörde ämnet information före behandling och efter 

behandling. I variabeln utbildningsgrad fann studiens författare en skillnad mellan 

upplevd vårdkvalité och utbildningsgrad. Patienter med högskoleutbildning var mer 

kritiska till vården jämförelsevis med de patientens som enbart hade en grundskole-

utbildning. De fann även stora skillnader i upplevd vårdkvalité i de tre huvudgrupperna 

som sökte vård på akutmottagningen: hjärt- och andningsorganen, mag-tarmsystemet 

och rörelseapparaten (Muntlin 2008, s. 229). Patienter med symtom från mag-tarm 

systemet upplevde lägre vårdkvalité i de frågor som berörde information efter rutiner, 

behandling och delaktighet, jämförelsevis med de andra huvudgrupperna (Muntlin 

2008, s. 229). 

 

Betydelsen av att få information  

Att bli bekräftad 

Frank, Asp och Dahlberg (2009, s. 15) kategoriserar delaktighet i 3 olika delar; de som 

bekräftas, de som kämpar för att engagera och de som har ett fritt utrymme. I den 

kategorin som bekräftas så är det akutmottagningspersonalen som uppsöker en kontakt 

med patienten och bekräftar patienten ur en medicin synvinkel och inte som en 

människa. Patienterna i den här gruppen får enbart medicinsk information och 

symboliseras av korta kontakter som sjuksköterskan inleder. I den bekräftande kategorin 

är det personalen på akutmottagningen som bestämmer vilken typ av information som 
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ges till patienten och informationen innefattar rådgivning kring situationen. En patient 

uttrycker: 

 

"Den enda kontakt jag haft med henne var när hon 

kom med stora nålar. Observerade inte de andra 

behoven, när de kommer till mig är det när de måste 

göra något med mig, ge mig en stöt eller ta mig 

någonstans." (Frank, Asp & Dahlberg 2009, s. 17) 

 

I den andra kategorin de som kämpar för engagera är det patienternas eget initiativ för 

att få kontakt och göra sin röst hörd hos personalen som är central. Patienterna vill delta 

och bli bekräftade i sin situation samt att få information om sin situation. Frank, Asp 

och Dahlberg (2009, s. 18) beskriver olika strategier som patienterna utför för att få 

personalens uppmärksamhet. För att skapa en känsla av kontroll över situationen 

uppsöker patienterna kontakt med personalen upprepade gånger och ifrågasätter given 

information. I artikeln av Larsson et al. (2007, s. 316) beskrivs personalen som att våga 

uppmana patienten att uttrycka oro och våga ifrågasätta val av behandling och 

omvårdnadsåtgärder.  För att inte glömmas bort eller tas för givet och för att bli 

bekräftade kan patienterna bli aggressiva eller ropar högt efter personalen. En sista 

strategi är att förmedla negativ kritik om vården men upplever även här att de blir 

förbisedda för att inte personalen vill ta emot kritik och klagomål (Frank, Asp & 

Dahlberg 2009, s. 18). 

 

I den tredje kategorin de som har ett fritt utrymme kännetecknas av en tillfredsställelse 

hos patienterna (Frank, Asp, Dahlberg, 2009 s. 19). Patienterna har en relation med 

personalen som möjliggör att patienterna kan kommunicera vad de tycker och känner 

samt att de känner sig bekräftade hos personalen, utan att de själva behöver ta initiativ 

för att få personalens uppmärksamhet. Personalens fokus ligger på att vilja att förstå 

hela patientens livssituation genom att bekräfta deras oro och respektera den och kan 

därifrån ge individanpassad information (Frank, Asp, Dahlberg, 2009 s. 19). 

 

Att känna sig delaktig 

Att som patient få information under vårdtiden på akutmottagningen visas i flera studier 

ha betydelse för patientens känsla av att känna sig delaktig i sin vård. Patienters 

uppfattning om delaktighet är förknippad med känslan av att känna sig bekräftad, vilket 

av författarna också beskrivits i föregående undertema Att bli bekräftad. Frank, Asp och 

Dahlberg (2009, ss. 18-19) skriver att patientdeltagande handlar om att bli bekräftad om 

och om igen, men att den formen av deltagande anses mindre viktig och att det är 

kontakten mellan patient och personal som är det centrala. Även begränsade kontakter, 

vilka kan utgöras av vardagliga ämnen som att få medicinsk information, bidrar till att 

patienter känner sig delaktiga. Patienter anser själva att de är delaktiga när 

akutmottagningens personal ger dem information som är relevant till omständigheterna 

och när de får information om vad som pågår runt dem (Frank, Asp & Dahlberg 2009, s. 

18; Larsson et al. 2007, s. 316). Att bristen på information kan resultera i känslor av 

utanförskap beskrivs av Nydén, Petersson och Nyström (2003, s. 272) och Wiman, 

Wikblad och Idvall (2007, s. 719).  
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“De kunde förklara lite mer. Även om du är sjuk är 

det viktigt att kunna förstå vad som händer.” 

(Nydén, Petersson & Nyström 2003, s. 272) 

 

Patienter har olika strategier för att göra sig delaktiga i sin egen vårdprocess. En strategi 

är att fråga efter information, men också att ifrågasätta informationen de får av 

akutmottagningens personal. Det är ett sätt att hantera sin önskan om att veta mer om 

sin situation leder till att patienter kan känna sig delaktiga. Att vara medveten om vad 

som kommer att hända skapar förutom känsla av delaktighet också en känsla av 

kontroll. En annan strategi för att söka delaktighet är att patienter försöker följa och 

lyssna på samtal mellan vårdgivare, för att försöka få information som är relevant sin 

egen situation. (Frank, Asp & Dahlberg 2009, s. 18).  

 

Som en följd av rädslan för att förlora tid, fattas många beslut om patientens behov av 

personalen på akutmottagningen, men inte i dialog med patienten. Den bristen på 

information om situationen skapar en upplevelse hos patienter att plötsligt känna sig 

oförmögna att delta i den givna vården (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh 2011, s. 2612). 

Att få information om sin situation möjliggör att patienten kan överväga att bli delaktig 

i sin omvårdnad och skapa en kunskap. Sjuksköterskan förväntas kunna göra en 

bedömning om vilken information som patienten behöver, för att för att känna kontroll 

över situationen (Larsson et al. 2007, s. 316).  

 

"Ju mer jag vet om min sjukdom och tidigare vård, 

desto mindre undrar jag om jag blir sämre" 

(Larsson et al. 2007, s. 317). 

 

Upplevelse av trygghet 

I flera av de artiklar som studerats framkommer att informationen har en stor betydelse 

för patienters upplevelse av trygghet. Nydén, Petersson och Nyström (2003, s. 271) 

beskriver i sin studie att när väntetiden på akutmottagningen var lång och information 

inte fanns tillgänglig, upplevde patienterna känslor av osäkerhet och otrygghet. 

Patienterna visade på förståelse för att andra patienter som var mer sjuka än de själva 

också behövde mer hjälp. De hade också en hög grad av respekt för sjuksköterskorna 

och deras yrkeskompetens och de accepterade därför att stå åt sidan för patienter med 

större behov. En förutsättning för det var dock att patienterna fick information om sin 

egen position i raden av patienter som väntade på att träffa läkaren (Nydén, Petersson & 

Nyström 2003, s. 271).  

 

Patienternas önskan om att få information och förklaringar kunde också tolkas som ett 

behov av trygghet, i betydelsen av att lita på vårdpersonalens professionella kompetens 

(Nydén, Petersson & Nyström 2003, s. 272). Otrygghet under väntetiden på akuten 

observerades som rädsla genom att patienterna såg rädda ut och att några av dem verbalt 

uttryckte att de var rädda (Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo 2004, s. 

172). Patienterna var angelägna om att information och de hade ett behov av att ställa 

frågor (Kihlgren et al. 2004, s. 172). Otryggheten visade sig inte bara i längtan efter 

information utan även i en rädsla att missa information. Betydelsen av rädslan för att 

missa information kom till uttryck hos patienterna genom att de inte vågade riskera att 
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lämna undersökningsrummet, för att leta efter en toalett eller en telefon (Kihlgren et al. 

2004, ss. 171-172).  

 

Informationens betydelse för patienters upplevelse av trygghet på akutmottagningen har 

också uppmärksammats i samband med olika ingrepp, undersökningar och 

behandlingar. Om patienter får information om vilka blodprover som tagits, vad som 

misstänks, vad som ska uteslutas och att de inte har något att oroa sig för, skapar en 

känsla av trygghet (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh 2011, s. 2613). Oro och ångest 

observerades vid provtagning, men också vid rutinmässig undersökning med 

Elektrokardiografi (EKG), då patienter kände oro och frågade om det var något fel med 

deras hjärta (Kihlgren et al. 2004, ss. 172-173). 

 

"Jag har inte få någon information alls / / hon mätte 

min temperatur och tog fyra olika blodprover, men 

berättade inte för mig varför hon gjorde det / / och 

hur länge hon förväntade sig att jag skulle behöva 

vänta, det är två eller tre eller fem timmar / / jag 

tror att de flesta av oss accepterar det (väntetiden) 

men det bör finnas mer information." (Elmqvist, 

Fridlund & Ekebergh 2011, s. 2612). 

 

Patienter som anlände till akutmottagningen i ett förvirrat tillstånd, blev märkbart mer 

förvirrade om information gavs till dem på ett otydligt sätt. Som en konsekvens att detta 

hade patienterna svårt att samarbeta vid undersökning och de uppvisade tecken på rädsla 

(Kihlgren et al. 2004, s. 173). Patienter upplever att vårdgivare på akutmottagningen är 

intresserade av deras kroppar ur ett biologiskt perspektiv, vilken snabbt ska undersökas 

enligt en specifik bedömningsmanual för att utesluta livshotande tillstånd. Trots detta 

känner sig patienterna trygga med att vara på akutmottagningen och veta att kroppen 

kommer att få den bästa medicinska behandlingen (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh 

2011, s. 2612). Att enbart vara på ett sjukhus hjälper patienterna att känna sig trygga, ett 

faktum som även visas i en annan studie (Nyström, Dahlberg & Carlsson 2003, s. 766). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Valet att göra en kvalitativ litteraturstudie grundar sig i att författarna ville få fram 

betydelsen av att information i samband med att vårdas på en akutmottagning. En 

empirisk studie kunde ha genomförts för att få fram ny kunskap genom intervjuer och 

fått information som är originaldata. Det hade troligtvis varit likande vårt resultat och 

författarna anser att en litteraturstudie var det rätta valet för syftet till vår studie med 

tanke på tidsaspekten. 

 

Litteratursökning var till en början ostrukturerad för att få en uppfattning om 

forskningsläget, inom området information och akutmottagningsverksamheten ur ett 

patientperspektiv. Att välja patientperspektivet och exkludera anhöriga kan snäva av 

sökningen, men författarnas grundidé var att belysa patienternas synvinkel. Författarna 

fullföljde den idén och fick fram tillräckligt många och intressanta artiklar som 
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uppfyllde syftet. Exkluderades gjordes barn för att vården av barn gör att 

informationsutbytet försvåras eller ges till föräldrarna och är kopplat till anhöriga . 

Personer med kognitiva svårigheter kräver också en annan typ av informationsutbyte, de 

kan ha med sig assistenter och även där blir det en annan typ av kommunikation, denna 

kategori exkluderades också. I resultatet användes studier som i huvudsak var utförda på 

svenska akutmottagningar och inte inom andra typer av verksamheter. Anledningen att 

använda svenska studier på svenska akutmottagningar var att kunna applicera resultatet 

på svenska förhållanden. Akutmottagningens verksamhet i världen som beskrivs i 

bakgrunden ser olika ut och olika länder har olika riktlinjer och lager att följa. Därav 

kan det vara svårt att avgöra i vilken utsträckning patienterna har rätt att få information 

som den svenska lagen lyder. 

 

Den här avgränsningen ihop med tidigare exklusions- och inklusionskriterier innebar att 

urvalet artiklar att söka ifrån blev relativt snävt. Att författarna valde att bara söka i 

Cinahl och PubMed kan även det ha påverkat insamlingen av artiklar då antalet 

sökningar och artiklar kan ha ökat och även vårt urval och därmed kan det ses som en 

nackdel att bara söka i två databaser. 

 

Resultatet är uppbyggt på tio artiklar varav åtta är från Sverige och två är 

internationella. Åtta av artiklarna beskriver kvalitativa studier, de övriga två artiklarna 

är kvantitativa studier. Författarna anser att tio artiklar kan ge ett resultat som är 

trovärdigt. Alla artiklar beskriver studier av patienters upplevelser, tre artiklar beskriver 

dessutom upplevelser hos anhöriga eller hos vårdpersonal. Det var svårt att hitta artiklar 

som enbart berörde området information och akutmottagningen ur ett patientperspektiv, 

informationen utgjorde oftast en del i artiklarna som undersöktes. Därför kan 

resultatdelarna ifrågasättas då det inte fanns artiklar från Sverige som enbart handlade 

om informationens betydelse. Författarna anser därför att forskningen är otillräckligt om 

patientens upplevelse av att få information på en akutmottagning. 

 

Artiklarna har lästs igenom av författarna var för sig och sedan diskuterats gällande 

trovärdighet och innehåll, det för att minimera risken för att artiklarna har 

missuppfattats eller inte uppfyllt uppsatsens syfte. Både kvalitativa artiklar och 

kvantitativa artiklar har används i resultatet. De kvalitativa artiklarnas resultat ger en 

förståelse hur patienterna uppfattar sin situation och deras upplevelse i samband med 

akutmottagningsbesöket vilket uppfyller uppsatsens syfte. De kvantitativa artiklarna 

som användes i resultatet togs med för att stärka de kvalitativa delarna och visar om 

informationsbehovet faktiskt uppfylldes i verkligheten, vi upplever att detta stärker 

författarnas resultat. Trovärdigheten och överförbarheten i de internationella studier som 

togs med ifrågasattes av författarna och granskades noga men valdes att tas med, urvalet 

ifrågasätts nedan i diskussionen.  

 

Utifrån Fribergs (2006, ss. 119-121) kvalitetsgranskning av artiklarna har en noggrann 

genomgång av artiklarna gjorts. Eftersom en noggrann kontroll av artiklarna har gjorts 

anser inte författarna att någon av artiklarna brister i kvalité. Analysen enligt Axelsson 

(2012) har varit till stor hjälp och har varit till hjälp för att förstå och analysera 

artiklarna förutsättningslöst och grundläggande. Att utgå från artiklarnas helhet och att 

artiklarna lästes var för sig och sedan diskuterats tillsammans kan ha bidragit till 

möjlighet att skapa sig en egen förståelse för artikels innehåll. Att sedan bryta ned 
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helheten till olika delar som formats, för att sedan koppla ihop det till en ny helhet som 

presenteras i uppsatsens resultat anses enligt författarna varit till en fördel. Teman som 

formades var artiklarnas centrala punkter som var återkommande i varje artikel. Fler 

teman kunde ha formats men författarna tog det som var meningsfullt och som svarade 

mot uppsatsen syfte, viktiga delar i att ge information.  

 

Författarnas har strävat efter att sätta sin egna förförståelse och kunskap om vården på 

en akutmottagning åt sidan, artiklarna lästes så objektivt som möjligt. Avsikten med det 

var att förförståelsen inte ska färga resultatet, utan generera ny kunskap som kan 

användas och identifiera nya kunskapsluckor att utforska. Resultatet ska göra att 

författarna får en insikt och förståelse hur viktig informationen är att få som patient och 

ta med sig i det vårdandet för att uppnå patienttillfredsställelse.  

 

Författarna har utgått från Nationalencyklopedins och Svenska Akademins definition av 

information. För att ha utökat kunskapen om informationsbegreppet kunde andra 

kunskapskällor till att stärka vår definition av begreppet information. Författarna ansåg 

att två de två stora svenska ordböckerna Nationalencyklopedin och Svenska Akademins 

ordlista var tillräckliga för att förklara begreppet information. Författarna har kopplat 

informationsbegreppen som en del av begreppet kommunikation. Detta är anledningen 

till att kommunikationen är beskriven som en viktig del i bakgrunden. Att kunna 

kommunicera verbalt och tolka och tyda de icke verbala signalerna som sjuksköterska är 

viktigt för att kunna avgöra vad patienten efterfrågar. Patientens möte med 

sjuksköterskan och vikten av att skapa en relation är viktigt begrepp för att kunna bygga 

en grund för att kommunicera och beskrivs grundligt i bakgrunden. Författarna har 

själva valt att använda sig av omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee eftersom hennes 

teori är inriktad på kommunikation och interaktion och betonar den mellanmänskliga 

relationen. Resultatet visade att en fungerande relation kräver trygghet hos patienten 

som utvecklas genom en bra kommunikation med sjuksköterskan. Kunskap om 

Travelbees teori har hämtas från originalkällan men som översatts till en norska 

(Travelbee 2001) för att eliminera andra böcker som skrivits för att författarna som 

skrivit kan ha skrivit med en förförståelse för kan färga omvårdnadsteorin.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa informationens betydelse för patienter 

som vårdas på en akutmottagning. Resultatet visar att informationen har betydelse i 

många avseenden för dessa patienter. Informationen har dels betydelse för relationen 

mellan patienten och sjuksköterska, dels har den betydelse för patienternas kunskap om 

sin diagnos, om planerade undersökningar och behandlingar och om väntetider. 

Resultatet visar också att informationen har betydelse för patientens upplevelse av 

bekräftelse, delaktighet och trygghet. Betydelsen av informationen var både positiv och 

negativ. För lite information såväl som för mycket information kunde uppfattas 

negativt, beroende på innehåll i informationen som ges.  

 

Lagar efterföljs inte 

Då resultatet i denna litteraturstudie i huvudsak grundas på studier genomförda på 

svenska akutmottagningar, kan resultatet också ställas mot den svenska lagstiftningen. 
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Kravet på den svenska hälso- och sjukvården är att den ska bedrivas så att den uppfyller 

kraven på god vård. Detta innebär att den särskilt ska tillgodose patientens behov av 

trygghet i vården och behandlingen (SFS 1982:763, 2a §). Resultatet visar dock att 

patienter, som en följd av bristande information, upplever osäkerhet och otrygghet 

under sin vårdtid på en akutmottagning. Detta resultat påvisar således att lagstiftningen 

inte följs. Att känna otrygghet orsakad av bristande information innebär dessutom att 

patienten upplever ett vårdlidande, ett onödigt lidande orsakad av brist på vårdande. En 

fråga som författarna därför ställer sig är varför det ser ut som det gör, varför 

patienternas behov av information inte kan tillgodoses till den grad att de upplever 

trygghet.  

 

Vården ska enligt svensk lag också bygga på respekt för patientens självbestämmande 

och integritet (SFS 1982:763, 2a §). Principen om respekt för självbestämmande kallas 

också autonomiprincipen. Autonomiprincipen bygger på att människan kan fatta 

rationella beslut och har till syfte att säkra patientens personliga handlingsfrihet. En 

faktor som kan påverkar patientens självbestämmande är tillgången till den information 

som behövs för att överväga och resonera (Stryhn 2007, s. 74-77). Således utgör 

informationen, både enligt lag och ur etisk synpunkt, en förutsättning för att respekten 

patientens självbestämmande kan efterföljas. Resultatet visar att informationen ofta är 

bristfällig och påverkar känslan av patientens delaktighet i vården, vilket har en nära 

koppling till patientens självbestämmande. Bristfällig information påverkar, enligt 

resultatet, relationen mellan patient och sjuksköterska negativt. Detta innebär att inte 

heller kravet på att främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen (SFS 1982:763, 2a §) efterföljs om informationen brister.  

 

Akutmottagningens organisatoriska hinder 

I litteraturen finns en del förklaringar till att informationen brister relaterat till 

akutmottagningens organisation och till sjuksköterskornas situation. Nyström, Dahlberg 

och Carlsson (2003, s. 764) beskriver att triagering görs enligt ett system för medicinsk 

prioritering, men att behovet av omvårdnad inte finns organiserat enligt något system 

för prioritering. För att arbetet på alla enheter på ett sjukhus ska flyta friktionsfritt och 

smidigt är det viktigt att det finns tydliga och fasta mål, samt gemensamma mål 

(Nyström 2002, s. 410). Vidare skriver Nyström (2002, ss. 410-411) att målen för de 

medicinska uppgifterna på akutmottagningen uppfyller alla dessa kriterier, men att för 

omvårdnadsuppgifterna är däremot situationen omvänd, målen för dessa är otydliga och 

inte alls gemensamma. Detta tyder på att det finns ett generellt behov av förbättringar i 

organisationen av omvårdnadsarbetet, både vad gäller system för prioritering och för 

målsättningar. Studien av Nyström (2002, s. 409) beskriver att när sjuksköterskors 

arbetsbelastning är hög, upplever de att ingen tid finns över att diskutera hur 

omvårdnaden av patienterna ska förbättras. En del av detta förbättringsarbete skulle 

kunna handla om hur informationen till patienterna kan förbättras. Nyström, Dahlberg 

och Carlsson (2003, s. 23) beskriver att det är just så patienter ofta upplever 

sjuksköterskornas arbetssituation, att det är ont om tid och att de är underbemannade, att 

det är hög stress med för många patienter att ta hand om.  
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Upplevelse av trygghet 

Det är viktigt att lyfta fram att trygghet är en upplevelse, patientens egen upplevelse. 

Trygghet är kopplad till känslan av säkerhet i förhållande till både inre och yttre faror 

(Stryhn 2007, s. 42). Sättet att uppnå trygghet skiljer sig också från människa till 

människa (Stryhn 2007, s. 42). Travelbee har i sin omvårdnadsteori också synsättet att 

varje människa är unik och att allt man uppfattar är individuellt, det är då naturligt att 

detta gäller även upplevelsen av trygghet. Teorin stärker även vårt resultat att 

individanpassad information är viktigt. Att se behovet hos varje patienten och vetskapen 

om att alla människor kan ta in informationen på olika sätt, ställer krav på 

sjuksköterskan att se människan bakom varje ansikte. För att kunna se varje människas 

behov krävs att en relation upprättas, där varje patient känner tryggheten att berätta om 

hur hon eller han uppfattar sin situation. 

 

Det kan inte uteslutas att andra faktorer än informationen påverkar patientens 

upplevelse av trygghet, eftersom tryggheten är beroende på vad patienten uppfattar som 

inre och yttre faror. Frågan vi ställer oss är om patienterna i de inkluderade studierna 

kan urskilja i vilken utsträckning olika faktorer bidrar till känslan av otrygghet, att det är 

just informationen som skapar känslan eller om den hade funnits där ändå. En studie 

från Canada beskriver att alla patienter upplever varierande drag av rädsla och oro 

relaterat till sin sjukdom eller skada, samt till behovet av att behöva uppsöka en 

akutmottagning (Hawley 2000, s. 448). Vanliga ord som dessa patienter använde för att 

beskriva sitt känslomässiga tillstånd på akutmottagningen var rädd, nervös, ängslig, 

orolig och skrämd. För en del av patienterna härrörde dessa känslor från att veta att de 

hade en viss diagnos, för andra var dessa negativa känslor kopplade till att inte veta 

(Hawley 2000, s. 449). Detta tyder i så fall på att patienter upplever känslor som ligger 

nära begreppet trygghet och som kan vara relaterade till hela situationen, vilket omfattar 

att vara sjuk eller skadad och att vara i behov av vård på en akutmottagning. Hawley 

(2000, s. 451) skriver vidare att patienter som får information om vad som pågår runt 

omkring dem upplever en känsla av lättnad. Att få information och att få förklaringar 

var viktigt för patienterna, de uppskattade att veta vad som var på gång, vad som 

planeras för dem och vad utrustningen användes till. Patienterna upplevde att bara 

vetskapen i sig, oavsett vad den var, tog bort mycket av osäkerheten och rädslan 

(Hawley 2000, s. 451). Detta bekräftar resultatet av denna litteraturstudie, d.v.s. att 

informationen har betydelse för upplevelser såsom trygghet, men också att det finns 

andra faktorer som påverkar dessa känslor hos patienten.  

 

Relation, bekräftelse och delaktighet 

Patientens upplevelse av otrygghet på en akutmottagning skulle också kunna bero på en 

dålig relation mellan patient och sjuksköterska, på upplevelsen av brist på bekräftelse 

eller på att patienten inte upplever delaktighet i vården. Resultatet visar att alla dessa 

faktorer påverkas av information, men det är också tänkbart att dessa faktorer har 

betydelse för varandra. Om informationen som ges är bristfällig är det inte säkert att 

patienten upplever bekräftelse, vilket troligen påverkar hur patienten upplever relationen 

till sjuksköterskan. Otrygghet orsakad av bristfällig information påverkar sannolikt 

också patientens upplevelse av relationen. Att som patient uppleva att informationen 

inte är tillräcklig för att känna sig delaktig i vården, skulle också kunna ha samma effekt 

på relationen, men också för upplevelsen av bekräftelse och trygghet. För att bättre 
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förstå dessa samband behöver vi förstå patienternas upplevelser på ett djupare plan. 

Nyström (2002, s. 407) skriver att ingen talar om insatser för förstå patienternas djupare 

behov. Detta skulle kunna förklaras med hur verksamheten vid en akutmottagning 

beskrivs som industrins löpande band, där flera sjuksköterskor delar på uppgifterna 

kring en patient, en ger information och en annan tar blodprover osv. (Nyström 2002, s. 

408; Nyström, Dahlberg & Carlsson 2003, s. 23). Det är möjligt att en sådan 

organisation kring patienten missgynnar informationsutbytet såväl som patientens 

känsla av trygghet, delaktighet och bekräftelse, eftersom relationsskapandet mellan 

patient och sjuksköterska försvåras när flera personer är iblandade och kontinuiteten 

saknas.  

 

Informationens makt 

Informationen har betydelse för relationen mellan patient och sjuksköterska. I relationen 

kan en maktfaktor finnas som har en koppling till informationsutbytet och som påverkar 

hur relationen uppfattas. I en studie från Finland visar att patienterna hävdar sin makt i 

relationen genom att aktivt ta utrymme i konversationen med sjuksköterskan (Kettunen, 

Poskiparta & Gerlander 2002, ss. 105-106). Sjuksköterskan bekräftar patientens makt 

genom att besvara alla patientens frågor. Studien visar att det inte bara är det 

professionella informationsutbytet som avgör maktförhållandena, utan att det ligger mer 

komplicerade faktorer bakom orsaken (Kettunen, Poskiparta & Gerlander 2002, s. 111). 

Inom vården finns begrepp på sjukdomar och medicinsk utrustning som sjuksköterskan 

kan tycka vara enkelt och vardagligt, men som för en patient kan vara svår att förstår. I 

de situationerna kan sjuksköterskan utöva sin makt genom att inte använda ett språk 

som patienten förstår. Martinsens teori betonar att sjuksköterskan måste använda ett 

vardagligt språk för att patienten ska förstå (Martinsen 2003, s. 76). Sjuksköterskan kan 

även utöva makt genom att inte informera patienten, därför är det viktigt att 

medvetandegöra rollerna så att sjuksköterska och patient är på lika nivå. Att inte beställa 

en tolk så att patienten kan förstå språket och bli informerad, kan vara en del av en 

maktutövning. Att som sjuksköterska välja att inte informera om sjukdomar och 

provsvar på ett vardagligt språk, utan att välja att ta de på de latinska namnen och inte 

förklara för patienten kan vara ett annat sätt att utöva makt. 

 

Triage 

Vårt resultat visar också att det finns patienter som inte vill ha information. En 

kvantitativ studie från Sverige undersökte 105 patienters upplevelse av att bli triagerade 

(Göransson & Von Rosen 2010, s. 38). I studien uppgav ungefär en fjärdedel att de inte 

ville ha information om sitt medicinska tillstånd, medan resterande tre fjärdedelar ville 

ha information. Det visar ändå på att en majoritet av patienterna på akutmottagningen 

vill ha information i ett. Med kännedom om detta spelar triagesjuksköterskan en stor 

roll i hur patienten upplever sin vistelse i väntan på läkare. Samtidigt visar vårt resultat 

på att bristande information om väntetider och om medicinskt tillstånd, något som kan 

ge en känsla av otrygghet under väntan. Därför ställer det krav på en viss kompetens att 

utföra triage, eftersom sjuksköterskan i triagen gör en första prioritering av patienten, 

vilket enligt ett system med färgkoder symboliserar tid till omhändertagande. De tre 

olika triagesystemen som finns idag saknar en jämförelse mellan de olika triageskalorna 

(SBU 2010, s. 86). Syftet med METTS är att det objektivt kan förhålla sig till 
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vitalparametrarna och genom vägledning om frågor som kan ställas vid mötet kan 

sjuksköterskan få hjälp i bedömningen. Det garanterar dock inte att alla sjuksköterskor 

kommer göra på samma sätt och därmed kan bedömningarna göras olika. Det saknas 

rapporter och statistik på hur patienttillfredsställelsen är i samband med triage (SBU 

2010, s. 86). Därför finns det en kunskapslucka som behöver utforskas för att kunna 

utveckla triageverksamheten och skapa riktlinjer om vilken information som patienterna 

ska få av triagesjuksköterskan, när det gäller diagnoser, symptom och tid till läkare. 

Detta är viktigt då forskning tyder på att det påverkar patientens upplevelse av trygghet 

under sin tid på akutmottagningen.  

 

Patienttillfredsställelse 

För att mäta patienttillfredsställelsen i samband med besök på en akutmottagning, utför 

Sveriges kommuner och landsting (SKL), andra organisationer och forskningsgrupper 

mätningar och forskningsprojekt. Syftet är att utveckla vården och identifiera nya 

kunskapsluckor att utforska. Varje år utför Nationell patientenkät undersökningar av hur 

patienter upplever kvalitén i vården. Västra Götalandsregionen deltar varje år i bland 

annat mätningar på akutmottagningen. I enkäten undersöks sju stycken indikatorer i 

syfte att bedöma kvalité: bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, 

upplevd nytta och vilja att rekommendera till andra. År 2010 svarade ungefär hälften av 

de patienter som deltog i en undersökning att de helt och hållet fick tillräckligt med 

information om sitt tillstånd, medan ungefär en tredjedel delvis instämde i detta 

påstående. Endast 3 % ansåg att de inte behövde någon information (Indikatorn, 2011).  

 

I jämförelse med en ny undersökning som publicerats av SKL visar resultatet att 

patienter på akuten eftersöker information. I undersökningen från SKL intervjuades 

15 000 patienter inom 17 av Sveriges landsting (SKL 2011). Resultatet visar att 

patienter vill få information om väntetider, om sitt sjukdomstillstånd samt information 

om varningstecken som de bör vara uppmärksam på för att förstå och få kontroll över 

sin hälsa. I den undersökningen kan man inte utläsa om hur urvalets gjorts eller vilka 

egenskaper som patienterna som blev tillfrågade hade och därför kan kvalitén ifrågasätts 

när inte urvalet finns representerat. I en jämförelse med Indikators (2011) mätningar 

som baserats på 30 000 patienter har tillfrågats varav drygt hälften har besvarat enkäten. 

Genomsnittlig svarsfrekvens för hela Sverige är 53,7 procent (Indikator 2011). Län som 

inte deltog i undersökningen var Kronoberg, Norrbotten, Stockholm och Västerbotten 

något som kan ge avvikande resultat i mätningen. Därför kan båda undersökningarnas 

urval ifrågasättas men det ger en inblick i hur det kan se ut och Indikatorn redovisar på 

SÄS en 55 % nöjdhet om patienterna fick tillräcklig med information om sitt tillstånd. 

Nöjdheten för hela Västra Götaland var 57 % jämfört med 58 % för hela Sverige 

(Indikatorn 2011). 

 

I vårt resultat finns en kvantitativ studie från Spanien med som en del av resultatet. Den 

visar att 96,6 % av patienterna fick information om sitt sjukdomstillstånd, något som 

inte säger någonting om att det var tillräckligt med information, men att patienterna fick 

information. Den spanska akutmottagningens verksamheten går inte att säga att den är 

lik den svenska och resultatet kan inte direkt överföras till den svenska 

akutmottagningen verksamhet då det skiljer åt i lagar, riktlinjer och skyldigheter för 

personal. Trots det kan resultatet visa på att det finns kunskapsluckor om huruvida 
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informationen ges ut då SKL:s undersökning och Indikatorns mätningar visar på att det 

finns brister att ge information ut till patienterna. Det som är intressant är att enligt den 

spanska studien fick lite över 50 % av patienterna information under tiden de väntade. 

Något som vi författare som själva varit patienter på en svensk akutmottagning 

uppfattar som att det inte ges, samtidigt som resultat och undersökningar på SKL och 

Indikatorn visar att det efterfrågas. Vår erfarenhet i egenskap av att arbeta som personal 

på en akutmottagning, så är det i tidsbrist eller som en ren orutin att inte gå och 

informera patienter i väntrummen angående väntetider och vad som förväntas ske. 

Något som författarna tar med sig som en ny kunskap att applicera i arbetssättet.  

 

SLUTSATSER 

Denna litteraturstudie har belyst informationens betydelse för patienter som vårdas på 

en akutmottagning. Det är en utmaning för vårdpersonal att finna rätt mängd 

information på rätt sätt till en patient och att förmedla informationen så att budskapet 

når fram. Informationen är en viktig komponent i kommunikationen och för att etablera 

en relation mellan patient och sjuksköterska. Patientens upplevelse av trygghet, 

bekräftelse och delaktighet i vården påverkas av att patienten får information. 

Akutmottagningens organisation och sjuksköterskors stressade arbetssituation anges i 

resultatet som skäl till att informationen till patienter brister. Författarna menar dock att 

om sjuksköterskan har kunskap om och förstår vilken betydelse informationen har för 

patienten, kan också förutsättningar skapas för att information är något som prioriteras. 

Att tillgodose patientens behov av information behöver nödvändigtvis inte bara handla 

om hur mycket tid sjuksköterskan har för patienten. Kommunikationen och 

informationsutbytet kan ske parallellt med att sjuksköterskan genomför kontroller, 

provtagning och omvårdnad hos patienten. Genom att vara medveten om att patienten 

har ett behov av information, att behovet är individuellt och genom att kommunicera 

med patienten, får sjuksköterskan inte bara kunskap om patientens behov utan ger också 

patienten en möjlighet att känna sig sedd och bekräftad. Detta är något som också är 

positivt för relationen och för patientens upplevelse av trygghet och delaktighet. 

 

Kliniska implikationer 

 

 Genom att tillgodose patienters behov av information skapas förutsättningar för 

en god vårdrelation mellan patient och sjuksköterska 

 Att ge patienten information skapar förutsättningar för att patienter känner sig 

bekräftade och trygga 

 Patienter får bättre förutsättning för att vara delaktiga i sin vård om de får 

information 

 Informationen bör vara anpassad till individen och situationen 

 

Förslag till vidare forskning 

Det finns många studier gjorda på akutmottagningens verksamhet som berör ämnet 

kommunikation, men det saknas studier som belyser enbart informationens betydelse. 

För att utveckla ny kunskap som kan implementeras på verksamheten behövs det 

kvalitativa studier som mäter patientens upplevelse av information, samt kvantitativa 
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studier som mäter hur mycket information och vilken information som ges till 

patienterna. Genom att ha bra forskningsunderlag kan riktlinjer utformas för 

akutmottagningsverksamheten och hur personalen ska kunna arbeta för att ge 

patienterna information. 
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Bilaga 1. METTS 

Tabell 1. Väntetid till läkare enligt METTS (METTS handbok SÄS) 

 

Triageskalor 1 2 3 4 5 

METTS Omedelbart 15 min 120 min 240 min - 

 

 

Figur 1. Vitalparametrar enligt METTS (METTS handbok). (SpO2 = 

syremättnad, AF=andningsfrekvens, RLS = medvetandegrad) 

 

 

Figur 2. ESS bedömning enligt METTS (METTS handbok). 

 



 

Bilaga 2. Sammanställning av sökhistoriken till 

resultatartiklar 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

valda 

artiklar 

Valda artiklar 
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AND  

information  

AND  

patient satisfaction 

98 4 Perez-Carceles, D. M., Gironda, L. J., Osuna, 

E., Falcon, M. & Luna, A. (2010) 

Muntlin, Å., Gunningberg, L. & Carlsson, 

M. (2008) 

Wiman, E., Wikblad, K. & Idvall, E. (2007) 

Elmqvist, C., Fridlund, B. & Ekebergh, M. 

(2011) 

emergency care 

AND  

patient participation  

12 1 Frank, C., Asp, M. & Dahlberg, K. (2009) 

Sökning i 

referenslista i en 

review artikel  

 3 Larsson, I. E., Sahlsten, M. J. M., Sjöström, 

B., Lindencrona, C. S. C. & Plos, K. A. E. 

(2007) 

Nydén, K., Petersson, M. & Nyström, M. 

(2003) 

Attree, M. (2001) 

Manuell sökning  3 Nyström, M., Dahlberg, K. & Carlsson, G. 

(2003) 

Kihlgren, A. L., Nilsson, M., Skovdahl, K., 
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Bilaga 3. Sammanställning av analyserade artiklar 

 

Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Problem och syfte Metod Urval Resultat  

Attree, M. 

 

2001 

 

'Patients' and relatives' 

experiences and 

perspectives of 'good' 

and 'not so good' 

quality care 

 

Journal Of Advanced 

Nursing 

God kvalité är 

något som varit en 

stor diskussion 

och patienternas 

delaktighet i 

vården har ökat. 

Det finns lite 

forskning om 

patienttillfreds-

ställelse och en 

tydlig beskrivning 

av begreppet. 

Syftet med studien 

var att beskriva 

patienternas och 

anhörigas 

perspektiv på vad 

som är god vård 

och vad som är 

mindre bra.  

Kvalitativ 

metod.  

 

Grounded 

Theory 

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

som band-

inspelades. 

Som sedan 

analyserades 

och formade 

olika utifrån 

som 

presenteras i 

resultatet.  

Datainsamling

en pågick 

under en 4 

månaders 

period i en 

stad i 

nordvästra 

England. 

Totalt 34 

patienter och 

sju av deras 

släktingar: tre 

makar, två 

syskon och två 

döttrar deltog 

enligt 

inklusions-

kriterierna.  

Vård av god 

kvalitet beskrevs 

som 

individualiserad 

med patientens 

behov i fokus. 

Den vårdande 

och mellan-

mänskliga 

relationen 

betonades med 

vårdpersonal 

som visade 

engagemang och 

viljan att hjälpa 

gentemot 

patienten. Vård 

beskrivs som 

"Inte så bra" var 

vård som ges 

oberoende av 

patientens behov 

och som gavs på 

ett opersonligt 

sätt.  

Elmqvist, C., 

Fridlund, B., & 

Ekebergh, M 

 

2011 

 

On a hidden game 

board: the patient's 

first encounter with 

emergency care at the 

emergency 

department. 

 

Journal Of Clinical 

Nursing 

Vården på akut-

mottagningen ges 

ofta med en hög 

patient-

tillfredsställelse 

enligt tidigare 

litteratur och 

forskning. Det 

finns ett samband 

mellan att patient-

tillfredsställelse 

och information 

och väntetider på 

akutmottagningen. 

 

Kvalitativ 

metod. 

Fenomenolog

isk studie.  

 

Intervjuerna 

skedde på en 

svensk akut-

mottagning. 

Fyra vård-

situationen 

valdes ut av 

författarna 

och alla som 

var 

Fjorton 

personer 

deltog: fyra 

patienter, två 

närstående, en 

sjuksköterska 

assistent, fyra 

sjuksköterskor 

och tre läkare. 

De blev 

kontaktade via 

telefon och tid 

och plats 

bestämdes.  

 

Patienterna 

flyttas runt på 

akutmottagning 

av vårdpersonal 

utan att få veta 

vilka regler som 

råder. 

Patienterna söker 

aktivt 

information om 

att få veta vad, 

hur, varför, när 

och hur länge av 

vårdpersonalen. 

Och patienterna 



 

Syftet var att 

beskriva och förstå 

patientens första 

möte med akut-

mottagningen med 

analys av 

patienter, anhöriga 

och vårdpersonal.  

inblandade i 

vård-

situationen, 

patienter, 

anhöriga och 

vårdpersonal 

intervjuades. 

Band-

inspelade 

intervjuer.  

försöka skapa 

mening i mötet 

och det är genom 

berättelser från 

de förflutna, det 

aktuella som 

präglar mötet.  

Frank, C.,  

Asp, M. & 

Dahlberg, K. 

 

2009 

 

Patient participation in 

emergency care -- 

phenomenographic 

study based on 

patients' lived 

experience 

 

International 

Emergency Nursing 

När patienterna 

blir mer delaktiga i 

vården och det 

visar studier på 

högre patient-

tillfredsställelse. 

Studier har visat 

att patienter i akut-

mottagningar är 

missnöjda med 

vården. Och andra 

studier visar på att 

ett deltagande i 

vården på en akut-

mottagning skapar 

kontroll över 

situationen för 

patienten.  

 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva patienters  

uppfattning om 

delaktighet i sin 

vård på en akut-

mottagning  

 

Kvalitativ 

metod. 

Fenomenolog

isk studie.  

 

Intervjuer i 

form av en 

dialog som 

varade 25-90 

minuter. 

Intervjuerna 

transkriberad

es och 

formades till 

olika 

kategorier 

som 

presenteras i 

resultatet.  

Nio patienter 

som har 

vårdas på en 

akut-

mottagning i 

en storstad i 

Sverige. Fyra 

kvinnor och 

fem män 

mellan 

åldrarna 26-73 

år. Urvals-

kriterierna var 

kön, ålder och 

patienter med 

olika 

diagnoser på 

akut-

mottagningen. 

Resultatet visar 

att delaktighet i 

vården kan 

beskrivas i tre 

kategorier: de 

som bekräftas, 

kämpar för att 

engagera, och 

har ett fritt 

utrymme. 

Gemensamt i de 

olika 

kategorierna är 

att delaktigheten 

och kontakten 

med personalen 

är bristfällig i de 

två första 

kategorierna. 

Den tredje 

kategorin de som 

har fritt utrymme 

är en god 

kontakt med 

personalen och 

en god relation 

och får 

information som 

är anpassad efter 

behovet och 

känner en högre 

delaktighet. 

Kihlgren, A. L., 

Nilsson, M., 

Skovdahl, K., 

Palmblad, B. & 

Wimo, A. 

Förutsättningarna 

för akutsjukvård 

av äldre personer 

har förändrats 

dramatiskt under 

Kvalitativ 

metod. 

Modifierad 

Grounded 

Theory. 

20 patienter 

över 75 år som 

anlände till 

akut-

mottagningen 

Sex huvudteman 

presenteras::  

- obehaglig 

väntan 

- onödig väntan 



 

 

2004 

 

Older patients 

awaiting emergency 

department treatment 

 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences  

de senaste 

decennierna. I 

Sverige har antalet 

personer över 80 

år har ökat med 

75 % från år 1980 

till år 2000 

samtidigt som 

antalet tillgängliga 

bäddar på akut-

sjukhusen har 

minskat med 

48 %. Kunskapen 

om äldres speciella 

behov i akut-

sjukvården är 

otillräcklig.  

 

Syftet med denna 

studie var beskriva 

förhållanden på en 

akutmottagning 

och händelserna 

som ägde rum 

under väntetiden. 

Intervjuer och 

observationer

.  

i behov av 

akutsjukvård. 

Patienter med 

frakturer och 

patienter med 

hjärtinfarkt 

exkluderades.  

- brist goda 

rutiner under 

väntetiden 

- lidande under 

väntetiden 

- negativa 

känslor under 

väntetiden 

- omvårdnad 

under 

väntetiden. 

  

Det sätt, på 

vilket 

omvårdnad 

utfördes, föreföll 

vara av stor 

betydelse för 

äldre människors 

upplevelser när 

de besöker akut-

mottagningen. 

Larsson, I. E., 

Sahlsten, M. J. M., 

Sjöström, B., 

Lindencrona, C. S. C. 

& 

Plos, K. A. E. 

 

2007 

 

Patient participation in 

nursing care from a 

patient perspective: a 

Grounded Theory 

study 

 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences 

Patienter som 

aktivt deltar i sin 

egen vård kan 

bidra till ökad 

motivation, 

följsamhet till 

ordinationer, bättre 

behandlings-

resultat och större 

tillfredsställelse. 

Därför är kunskap 

om patienternas 

deltagande viktig 

för att öka 

tillfredsställelsen 

och kvaliteten på 

omvårdnaden.  

 

Syftet var att 

undersöka 

betydelsen av 

patientens 

Kvalitativ 

metod. 

Grounded 

Theory 

 

Del av ett 

större projekt. 

Fokusgrupps 

intervjuer 

som band-

inspelades. 

Fokusgrupps-

intervjuer 

koncentrerade

s till två 

frågor: Vad är 

patientens 

delaktighet i 

omvårdnad 

och på vilket 

sätt har du 

deltagit i din 

Urvalet bestod 

av sex fokus-

grupper.  

Arton män och 

åtta kvinnor 

deltog. Ålder 

var mellan 32-

87 år. Alla 

personer 

rekryterades 

från fyra 

sjukhus i väst-

sverige. 

 

Patienterna 

tycker att det är 

viktigt att 

samarbeta för att 

öka deltagandet i 

vården. 

Patienterna 

måste få relevant 

information för 

att kunna delta i 

sin vård. Sjuk-

sköterskan 

förväntas 

bedöma hur 

patienterna 

uppfattar sin 

situation och vad 

de har för 

informations- 

och kunskaps-

behov. 

Relationen 



 

delaktighet i 

omvårdnaden. 

 

omvårdnad betonas som en 

stor del för att 

patienterna ska 

kunna öppna upp 

för sina känslor 

och att det krävs 

engagemang från 

patienten för att 

kunna delta i sin 

vård.  

Muntlin, Å., 

Gunningberg, L. & 

Carlsson, M.  

 

2008 

 

Different patient 

groups request 

different emergency 

care – A survey in a 

Swedish emergency 

department. 

 

International 

Emergency 

Nursing 

Vad som uppfattas 

som vård av god 

kvalité på en akut-

mottagning 

varierar mellan 

olika patienter. En 

anledning till detta 

kan vara att 

patienter har olika 

krav på vården 

som ges beroende 

på vad patienterna 

söker för. Syftet 

med studien var att 

undersöka 

skillnader hur man 

ser på vård-

kvaliteten baserat 

på olika social-

karakteristiska 

variabler.  

 

Kvantitativ 

artikel. 

Prospektiv 

studie.  

 

Enkät-

undersökning

. Data-

insamling 

skedde 

utifrån 10 

perioder i maj 

2002. 

Enkäten hade 

ett antal 

frågor för att 

mäta 22 

faktorer i  

fyra grupper: 

medicinsk-

teknisk 

kompetens, 

fysisk-

tekniska 

förutsättninga

r, identitet 

synsätt och 

sociokulturell 

atmosfär.   

Urvalet 

rekryterades 

från en akut-

mottagning på 

ett stort 

universitets-

sjukhus i 

Sverige. 

200 personer 

deltog i 

studien varav 

99 kvinnor 

och 101 män. 

 

 

 

Frågeformuläret 

som besvarades 

fanns 5 frågor 

som berörde 

ämnet 

information före 

behandling och 

efter behandling 

som ingick 

under kategorin 

identitet-

orienterad 

synsätt. 

Upplevelsen av 

att få 

information före 

och efter 

behandling 

varierar mellan 

olika åldrar och 

olika patient-

grupper. 

Nydén, K.,  

Petersson, M. & 

Nyström, M. 

 

2003 

 

Unsatisfied basic 

needs of older patients 

Äldres speciella 

behov uppmärk-

sammans i liten 

utsträckning på 

svenska akut-

mottagningar 

 

Syftet var att 

Kvalitativ 

metod. 

Livsvärlds-

perspektiv. 

Teoretisk ram 

för tolkning 

utgjordes av 

Abraham 

Sju deltagare, 

65-88 år, med 

olika 

erfarenheter 

av att vara 

patient med 

såväl akuta 

som icke akuta 

Deltagarnas 

grundläggande 

behov på de 

lägre nivåerna av 

Maslow’s 

hierarki var väl-

representerade i 

datan. Behöv av 



 

in emergency care 

environments – 

obstacles to an active 

role in decision 

making 

 

Journal of Clinical 

Nursing 

analysera äldres 

grundläggande 

behov i akut-

sjukvård. 

Maslow’s 

teori för 

motivation 

och 

personlighet 

hälso-

relaterade 

problem. 

säkerhet 

dominerade hela 

situationen. 

Nyström, M., 

Dahlberg, K. & 

Carlsson, G.  

 

2003 

 

Non-caring encounters 

at an ECU – a life-

world hermeneutic 

analysis of an 

efficiency driven 

organization 

 

International Journal 

Of Nursing 

Inte alla besökare 

på en akut-

mottagning har 

anledning att vara 

nöjda med den 

professionella 

vårdarens 

attityder. Icke 

brådskande 

patienter kan, t.ex. 

lämnas ensam i 

timmar.  

 

Syftet var att 

analysera och 

beskriva ett icke-

vårdande möte på 

akutmottagningen 

Kvalitativ 

metod. 

Hermeneutisk  

ansats. 

Nio patienter 

samt nio sjuk-

sköterskor. 

Fem teman 

framkom:  

- mötet mellan 

sjuksköterska 

och patient 

karakteriseras av 

fragment 

- mötet 

underordnas 

fasta scheman 

och praktiska 

göromål 

- mötet är 

dominerat av 

sjuksköterskans 

önskan av 

”goda” patienter 

- kvalitén på 

mötet beror på 

vilka 

sjuksköterskor 

som jobbar 

- grunden för 

mötet är 

patientens 

önskan att lita på 

sjuksköterskans 

kompetens 

Perez-Carceles, D. M., 

Gironda, L. J.,  

Osuna, E., 

Falcon, M. &  

Luna, A.  

 

2010 

 

Is the right to 

information fulfilled in 

an emergency 

Enligt en ny lag i 

Spanien som 

införts beskriver 

patienters 

rättigheter och 

läkarnas 

skyldigheter att ge 

patienterna 

information. 

Studien är en upp-

följning på den 

Kvantitativ 

studie. 

Tvärsnittsund

ersökning 

 

Enkätundersö

kning där 

personerna 

utvärderade 

frågorna på 

en 

Urvalet 

rekryterades 

från ett 

universitetssju

khus i 

Cartagena-

Murcia, 

Spanien. 

 

300 personer, 

54 % var 

Det finns ett 

statistiskt 

signifikant 

samband mellan 

hur patienten 

uppfattat 

informationen 

och 

tillfredsställelse 

av vården. Det är 

viktigt att ge 



 

department? Patients´ 

perceptions of the care 

provided 

 

Journal of Evaluation 

in Clinical Practice 

lagen om den 

efterföljs.  

Likertskala 

av 1 till 5 

(mycket bra). 

Frågor som 

bland annat 

besvarades 

handlade om 

information 

om diagnos, 

läkemedel , 

biverkningar 

och 

uppföljning 

och väntetid. 

Informatione

n jämfördes 

sedan med 

journalen. 

 

Cronbachs 

alpha 

koefficient 

för 

undersökning

en var 0,90. 

manliga och 

46 % var 

kvinnliga 

representanter. 

Den största 

gruppen 

20,4 % bestod 

personer över 

65 år.  

information i 

alla delar av 

vårdprocessen 

för att öka 

patienttillfreds-

ställelsen.  

Wiman, E.,  

Wikblad, K. & 

Idvall, E. 

 

2007 

 

Trauma patients' 

encounters with the 

team in the emergency 

department -- a 

qualitative study 

 

International Journal 

of Nursing Studies 

Patienter som 

utsätts för 

högenergi våld 

anländer till akut-

mottagningen i ett 

sårbart tillstånd. 

Förutom fysiska 

skador, kan de 

också vara i chock 

och vara rädda. Ett 

traumateam 

ansvarar för en 

komplex situation.  

 

Syftet var att 

utforska trauma-

patienters 

uppfattningar om 

mötet med trauma 

teamet. 

Kvalitativ 

metod. 

Induktiv 

ansats. 

23 trauma-

patienter med 

lättare skador, 

som nyligen 

sökt vård på 

akutmottagnin

gen på ett av 

två olika 

sjukhus. 

 

Tre  

huvudkategorier: 

- det tekniska 

bemötandet 

- det närvarande 

bemötandet 

- det 

oengagerade 

bemötandet. 

 


