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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: För många patienter blir besök på en akutmottagning den första 

kontakten med hälso- och sjukvården. Bemötandet från sjuksköterskor på 

akutmottagningen behöver därför bli lyckat för att patienten ska kunna känna sig 

sedd och omhändertagen. Ett lyckat första bemötande från sjuksköterskan lägger 

grunden för en fortsatt god och säker vård.  

 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur patienter upplever 

bemötandet från sjuksköterskor på en akutmottagning. 

 

Metod: Examensarbetet genomfördes som en litteraturöversikt och inkluderar 12 

vetenskapliga artiklar, varav fyra med kvalitativ ansats, sju med kvantitativ ansats 

och en med mixad metod. Artiklarna söktes i databaserna CINAHL och PubMed.  

 

Resultat: I litteraturöversiktens resultat presenteras hur patienters upplevelser av 

bemötande från sjuksköterskor på en akutmottagning kan påverkas positivt såväl 

som negativt. Faktorer som påverkade upplevelsen av bemötande var information, 

kommunikation och patientmedverkan.  

 

Slutsats: Litteraturöversikten visar att sjuksköterskan bör implementera ett 

arbetssätt som främjar god kommunikation och patientdelaktighet för att 

möjliggöra goda upplevelser för patienter på en akutmottagning. Av betydelse är 

att sjuksköterskan för en bra kommunikation till patienterna, informerar på ett 

adekvat sätt samt att patienterna får känna sig väl omhändertagna och trygga. 
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ABSTRACT 

Background: For many patients the visit to an emergency department is their first 

contact with the healthcare system. The encounter between the nurse and patient at 

the emergency department needs to be successful, so the patient can feel taken care 

of and seen. The first encounter creates the structure for a continuous safe and 

good quality of care. 

 

Aim: The aim of the literature review was to describe how patients’ experience the 

encounter with nurses in a emergency department. 

 

Method: The thesis was conducted as a literature review and includes 12 scientific 

articles, out of which four had a qualitative approach, seven with a quantitative 

approach, and one with mixed method. Articles were searched in the databases 

CINAHL and PubMed. 

 

Results: The result presents how patients’ experiences of encounters with nurses 

in an emergency department can be affected positively as well as negatively. 

Factors that influenced the experience of treatment were information, 

communication and patient involvement. 

 

Conclusion: 

The literature review shows that the nurse should use an approach that promotes 

good communication and patient participation to enable good experiences for 

patients in an emergency department. Of importance is that the nurse use good 

communication skills with patients, informing adequately and that patients may 

feel well cared for and safe. 
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Inledning 

Ett sjukhus centrala enhet är en akutmottagning och dess klimat avspeglar sig på 

hela sjukhuset (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2010). Patienters 

upplevelser av bemötande på en akutmottagning påverkar deras allmänna 

inställning till hälso- och sjukvården (a.a.). I Sverige besökte år 2013 ca 2,4 

miljoner patienter över tjugo år de sjuttio akutmottagningar som är kopplade till 

sjukhus. En tredjedel av dessa besök ledde till inskrivning i slutenvård 

(Socialstyrelsen, 2013). Målet för hälso- och sjukvården i Sverige är god hälsa och 

vård på lika villkor för hela befolkningen (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 

1982:763, 1 §). 

Genom författarnas egna upplevelser under sjuksköterskeutbildningen har flera fall 

där bemötandet kunnat vara bättre och mer personcentrerat uppmärksammats. 

Detta har väckt ett intresse att djupare undersöka hur patienter verkligen uppfattar 

bemötandet från sjuksköterskor på en akutmottagning. 

 

Bakgrund 

Akutmottagning 

En akutmottagning är avsedd för personer med akut sjukdom eller skada. Läkare, 

sjuksköterskor, undersköterskor samt administrativ personal som exempelvis 

läkarsekreterare tjänstgör där (Wikström, 2012). Allvarligt skadade personer 

ankommer många gånger till akutmottagningen med ambulans. Mindre allvarligt 

skadade personer uppsöker akutmottagningen genom telefonrådgivning, 

uppmuntran från vårdcentral eller från familj och vänner. Personer kan även 

spontant av egen vilja uppsöka akutmottagningen (Elmqvist & Frank, 2015).  

 

För många patienter blir besök på en akutmottagning deras första kontakt med 

hälso- och sjukvården. Akut sjuka patienter kan uppleva sin situation som allvarlig 

och önskar att deras problem uppfattas och åtgärdas snabbt och professionellt 

(Nyström, 2003). Besöket på akutmottagningen är många gånger fysiskt 

smärtsamt, patienter kan även uppleva besöket som känslomässigt ansträngande 

(Wikström, 2012). 
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Wiman, Wikblad & Idvall (2007) menar att personalen på en akutmottagning 

ansvarar för att snabbt hantera, behandla och säkerställa att patienten får rätt typ av 

vård och omhändertagande på akutmottagningen. 

Patientens respons och följsamhet i vården, säkerheten samt personalens attityd till 

arbetsuppgifterna är tydliga exempel på kliniska faktorer som kan påverkas både 

positivt och negativt (Welch, 2010). 

 

Triage 

Inom akutsjukvården har det tidigare inte funnits ett standardiserat arbetssätt med 

provtagning, dokumentation och beslutsystem. Detta har orsakat ett ineffektivt 

arbetssätt med längre väntetider men framförallt minskad patientsäkerhet. Under 

2000-talets början startade intresset för att effektivisera och öka patientsäkerheten, 

detta ledde till en utveckling av ett standardiserat arbetssätt kallat triage (Widgren, 

2012). Syftet med att triagera patienter är att på ett snabbt och säkert sätt göra en 

medicinsk bedömning och prioritering. Patienter med ett allvarligt tillstånd ska 

omhändertas omedelbart (Elmqvist & Frank, 2015). 

 

Triage är idag ett vanligt begrepp inom akutsjukvård i Sverige. Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) säger att “den som har det största behovet av 

hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården” (2§). På en akutmottagning 

måste därför varje individuell patients behov av sjukvård bedömas. Alla som 

kommer till en akutmottagning måste inte träffa läkare. Många patienter med 

mindre åkommor kan få rätt hjälp av en sjuksköterska enligt Wikström (2012) 

vilket innebär att erfarna sjuksköterskor, och på vissa akutmottagningar även 

läkare, tar emot alla patienter vid ankomsten till akutmottagningen för prioritering. 

Det ställer stora krav på sjuksköterskan som utför indelning av patienter i ett 

triagesystem. Många gånger måste beslut fattas snabbt i en stressfull miljö 

eftersom akutmottagningen behandlar många patienter med olika 

sjukdomstillstånd (Ganley & Gloster, 2011). 

 

Bemötande 

Schuster (2013) skriver att sjuksköterskans arbetsuppgifter bland annat innefattar 

många möten med patienter och anhöriga samt att dessa möten kan upplevas 

positivt respektive negativt. Förmågan att skapa ett gott bemötande kräver att 



 

 3

sjuksköterskan tar ansvar och utvecklar bemötandet med respekt för patientens 

integritet och autonomi (a.a.). 

Sjuksköterskan besitter genom sin profession och kunskap ett maktövertag 

gentemot patienten. Därför är det viktigt med ett bra bemötande så att detta 

maktövertag inte missbrukas, utan används för att bygga en positiv och stärkande 

vårdrelation. Sjuksköterskan bör fokusera på att ge patienten ett positivt och 

välkomnande bemötande, vilket skapar förutsättningar för en god vård (Wiklund 

Gustin, 2003).  

 

Det är genom samtal och förståelse som en vårdrelation mellan patient och 

vårdgivare kan utvecklas positivt och gynnas. Varje patient i sig är unik och ett 

patientmöte är lika unikt som patienten själv. Konsten att skapa ett gott bemötande 

kräver mycket av både patient och sjuksköterska. Egenskaper som självinsikt, 

empati, kunskap samt ett öppet och aktivt lyssnande är karaktärsdrag som 

sjuksköterskan bör inneha för ett gott bemötande (Hjalmarsson, 2013). Welch 

(2010) beskriver att dåligt bemötande karaktäriseras av att sjuksköterskan uppför 

sig oartigt, behandlar patienten utan respekt samt uppvisar ovillig attityd till att 

vårda patienten. Detta går inte att kompensera genom att skyndsamt försöka ta 

hand om så många patienter som möjligt. 

 

I Bongale och Young (2013) studie anges att 63 % av alla klagomål var av icke 

medicinsk karaktär, hälften av dessa var däremot relaterade till dåligt bemötande 

från sjuksköterskan i form av undermålig kommunikation samt dåligt beteende 

gentemot patienter. Wikström (2012) menar att det många gånger kan vara svårt 

att hinna utveckla en relation till patienten och bygga upp ett ömsesidigt förtroende 

under den korta tid som patienten vistas på akutmottagningen. Många situationer 

kan upplevas som mentalt påfrestande och frustrerande för personalen. Vid hög 

belastning tvingas personalen prioritera de medicinska delarna, de psykosociala 

delarna och etiska aspekterna får istället vänta (a.a.). 

 

Personcentrerad vård 

Kunskapen inom hälso- och sjukvården är under ständig utveckling. Högre krav 

som bland annat innebär specialiserade och fördjupade kunskaper ställs på hälso- 

och sjukvårdspersonalen (Leksell & Lepp, 2013). Svensk sjuksköterskeförening 
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(2010) har sammanställt sex kärnkompetenser som ligger till grund för att 

sjuksköterskan ska kunna hantera de kvalitetskrav som kommer ställas inom 

professionen. De sex kärnkompetenserna är; personcentrerad vård, samverkan i 

team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård 

och informatik. 

 

Personcentrerad vård anses var utgångspunkten som sjuksköterskan ska använda 

sig av för att kunna ge en god och säker vård Furåker och Nilsson (2013). 

McCormack (2010) skriver att personcentrerad vård innebär att vården är 

individanpassad, att patienten respekteras som person samt att tillit och förståelse 

mellan sjuksköterska och patient är utvecklat. McCormack, Dewing och McCance 

(2011) skriver att personcentrerad vård även innefattar alla som på något sätt har 

anknytning till patientens vård som till exempel anhöriga, vårdare, sjuksköterskor 

samt personal i det multidisciplinära vårdteamet. Vidare skriver McCormack 

(2010) att resultatet av personcentrerad vård är att patienten upplever en förbättrad 

vårdkultur, ökad belåtenhet och involvering av vården samt att patienten upplever 

sig friskare. 

 

McCance och McCormack (2013) anger att sjuksköterskans arbetssätt bör 

eftersträva engagemang i patientens vilja, önskningar och förväntningar samt 

tillåta patienten att vara delaktig i omvårdnaden. En god kommunikation mellan 

patient och sjuksköterska är av stor vikt för att patienten ska få en positiv 

upplevelse från sjuksköterskans bemötande. Även Slatore et al. (2012) anser att 

kommunikationen är mycket viktigt för personcentrerad vård och anses även vara 

en av de viktigaste tillgångarna mellan sjukvårdspersonal, patienter och anhöriga. 

Att kunna kommunicera på ett tillfredsställande sätt är en kvalitet som ger de rätta 

förutsättningarna för sjuksköterskan att kunna ge en god och säker vård. 

Kommunikation kan utföras på flera sätt, genom kroppsspråk, ögonkontakt, 

skriftligt eller muntligt tal (Zani, Marcon, Tonete, & de Lima Parada, 2014).  

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans främsta uppgift är enligt ICNs etiska kod att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska även 
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arbeta professionellt samt respektera alla patienter oavsett kön, ålder, ursprung, 

religiös tillhörighet, eller social bakgrund (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Elmqvist (2011) skriver att sjuksköterskans roll på en akutmottagning många 

gånger är koncentrerad till praktiska och sakliga uppgifter istället för en 

kommunikativ eller känslomässig relation till patienterna. Sjuksköterskan tar även 

på sig fler arbetsuppgifter utöver omvårdnad, som exempelvis att se till det 

praktiska arbetet med att omplacera patienter (Elmqvist, 2011). Sjuksköterskor på 

en akutmottagning måste ha överblick och full kontroll över samtliga patienter för 

att snabbt kunna märka om någon försämras, vilket innebär att endast nödvändiga 

åtgärder utförs för varje patient (Wikström, 2012). 

Sjuksköterskan på en akutmottagning är en grundutbildad legitimerad 

sjuksköterska, det finns idag ingen renodlad specialistutbildning. Det finns dock 

specialistutbildade sjuksköterskor på en akutmottagning som exempelvis anestesi- 

och intensivvårdssjuksköterskor (Elmqvist, 2011). 

 

Problemformulering 

Att behöva söka hjälp på en akutmottagning kan vara frustrerande och 

känslomässigt ansträngande för en patient. Tillståndet för patienten kan vara någon 

form av ohälsa, obehag eller smärta. För många patienter kan dessa symtom vara 

bland de värsta de någonsin upplevt, varför ett bra bemötande är viktigt. Brister i 

kommunikation och dåligt bemötande av sjuksköterskor är vanliga klagomål som 

patienter uppger efter besök på en akutmottagning. Många gånger prioriteras inte 

skapandet av en ömsesidig relation mellan sjuksköterska och patient. Detta kan 

bero på att sjuksköterskans roll ofta är koncentrerad till praktiska och sakliga 

uppgifter istället för att främja upprättandet av en unik och individualiserad vård 

och relation till patienten. Det är därför viktigt att i vetenskaplig litteratur kartlägga 

hur patienter upplever bemötande från sjuksköterskor på akutmottagningar för att 

kunna säkerställa en effektiv, säker och en mer personcentrerad vård.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur patienter upplever bemötandet 

från sjuksköterskor på en akutmottagning.  
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Frågeställning 

Vilka faktorer kan påverka patienters upplevelser av bemötande från 
sjuksköterskor på en akutmottagning? 

Hur bemöter sjuksköterskor patienter på en akutmottagning? 

 

Metod 

Design 

Examensarbetets design är en litteraturöversikt vilket avser belysa kunskapen inom 

ett valt omvårdnadsområde. En litteraturöversikt svarar på syfte och problem 

genom att på ett kritiskt sätt granska och sammanställa forskning från 

vetenskapliga artiklar (Friberg, 2012). 

 

Urval av litteratur 

Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa studier där patientens 

upplevelser från sjuksköterskan på en akutmottagning analyserats. Sökning av 

artiklar gjordes genom databaserna PubMed och CINAHL. Booleska operatorn 

AND användes för att få en smalare sökning (Forsberg & Wengström, 2016). 

Sökorden som användes i olika kombinationer var emergency, emergency 

department, nurse, nursing, care, department, patient, satisfaction, nurse-patient 

relation, patient experience, person centred care, encounter, patient satisfaction, 

nursing care, communication, critical care, och at the emergency department 

(Tabell I). I sökprocessen lästes artikeltitlar som stämde överens med 

litteraturöversiktens syfte, därefter lästes abstrakten. Sammanlagt lästes 85 

abstrakt. Totalt lästes 40 artiklar igenom, 28 artiklar valdes bort på grund av att 

författarna ej ansåg att de svarade på litteraturöversiktens syfte. Återstående elva 

artiklar varav tre kvantitativa, sju kvalitativa och en mixad metod 

kvalitetsgranskades tio artiklar fick bedömningen hög kvalitet, en fick 

bedömningen medel, ingen artikel valdes bort (Bilaga I). Inklusionskriterier för 

artiklarna var att de var skrivna på engelska, utgivna mellan 2006-2016, var peer-

reviewed samt läsbara i fulltext. Exkluderades gjorde artiklar som ej uppnått ett 

etiskt godkännande eller omfattade patienter under 18 år. 
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Tabell I. Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och 

utvalda artiklar 

Databas Sökord Antal 

träffar 
Antal lästa 

abstrakt 
Antal lästa 

artiklar 
Antal utvalda 

artiklar till 

resultat, n=12 

CINAHL Emergency AND nurse AND 

department AND patient 
392 8 4 1 

CINAHL 

 

Satisfaction AND nurse-patient relation 

AND emergency 
34 3 0 0 

CINAHL 

 

Emergency AND patient AND 

satisfaction AND nurse 
282 10 4 1 

CINAHL 

 

Emergency AND patient AND 

satisfaction AND nurse AND treatment 
61  3 1 1 

CINAHL 

 

Patient AND emergency department 

AND care AND satisfaction AND nurse 
135 6 2 1 

CINAHL 

 

Patient experience AND at the 

emergency department AND satisfaction 
96 12 4 2 

PubMed 

 

Patient AND nurse AND satisfaction 
AND emergency AND department 

253 15 3 1 

PubMed 

 

Person centred care AND Patients AND 

Nursing AND Critical care 
123 5 3 0 

CINAHL 

 

Emergency department AND Encounter 

AND Patient satisfaction 
32 5 4 2 

PubMed 

 

Patient satisfaction AND Experience 

AND Department AND nurse 
49 4 3 1 

PubMed 

 

Patient satisfaction AND Emergency 

AND Nurse-patient relation 
50 5 5 2 

CINAHL Emergency department AND 
Nurse-patient relation 

131 3 1 0 

PubMed  Emergency AND Nursing care AND 

Satisfaction AND communication 
66  3 3 0 

PubMed 

 

Emergency AND Department AND 

Nurse AND Patient experience 
204 3 3 0 
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Värdering av artiklarnas kvalitet 

Valda artiklar värderades med hjälp av Högskolan Dalarnas modifierade version 

av Willman, Stoltz, & Bathsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008) 

granskningsmall för kvalitetsbedömning för kvantitativa studier, kvalitativa studier 

samt blandad ansats (Bilaga II, III och IV). 

Den kvantitativa granskningsmallen innehöll 25 frågor, den kvalitativa 29 frågor 

och den med mixad metod innehöll 38 frågor. Frågorna besvarades med Ja eller 

Nej, för bedömningen hög kvalitet krävs att 80 % av frågorna är jakande. För 

medel kvalitet behövdes svaret Ja på 60-79 % av frågorna. Artiklar där < 60 % av 

frågorna fick ett Jakande svar ansågs vara av låg kvalitet (Forsberg & Wengström, 

2008). 

 

Tillvägagångssätt 

I sökprocessen arbetade författarna självständigt med täta kontakter. Författarna av 

litteraturöversikten delade upp arbetet i resultatet och i diskussionen, så att båda 

hade lika många kategorier att skriva om. Författarna av litteraturöversikten gick 

sedan igenom hela arbetet tillsammans för att gemensamt gå igenom texten, lägga 

till eller ta bort information, diskutera resultatet och för att säkerställa en god 

kvalitet. Under resterande arbete har båda författarna gemensamt arbetat med de 

olika delarna. Uppdatering samt diskussioner om arbetsprocessen skedde främst 

genom internetbaserade molntjänster, telefonsamtal samt fysiska träffar. 

 

Analys och tolkning av data 

Examensarbetets valda artiklar lästes igenom ett flertal gånger för att ge en 

överblick av innehållet och därefter bilda en helhet och mening. Analysarbetet 

jämförde likheter och skillnader mellan studierna, vilket genomfördes med hjälp 

av sammanställningar av studiernas resultat (Friberg, 2012). Artiklarnas resultat 

sammanställdes på enskilda dokument, för att sedan sorteras efter rubriker och 

underliggande teman.  

 

Etiska överväganden 

Utvalda studier uppfyllde kraven för etiska överväganden. Samtliga artiklar hade 

fått ett etiskt godkännande av en sjukhusstyrelse, etisk kommitté eller av utgivande 
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tidskrift (Forsberg & Wengström, 2016). Författarna har haft som målsättning att 

vara objektiva och presenterat resultat oavsett egna åsikter  

 

Resultat 

Resultatet grundar sig på elva artiklar från Sverige, Italien, Kanada, USA och 

Turkiet. I litteraturöversiktens analys framkom två huvudrubriker; information och 

patientdeltagande. Rubrikerna var utmärkande för patienters upplevelser av 

bemötande från sjuksköterskor på en akutmottagning. Varje rubrik delades i sin tur 

in i positiv respektive negativ inverkan på upplevelsen av bemötande från 

sjuksköterskor på akutmottagning. 

 

Positiv upplevelse av bemötande 

Information 

Flera studier visade att patienter upplevde att det är viktigt att erhålla allmän och 

kontinuerlig information från sjuksköterskan, vilket påverkar upplevelsen av 

vården på ett positivt sätt (Blank et al., 2014; Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 

2012 & Messina et al., 2015). I de fall där patienter frågade efter mer information 

från sjuksköterskan upplevde patienterna att informationen var tydlig, relevant och 

tillfredsställande (Göransson & von Rosen, 2010). 

 

Patienter som fick information från sjuksköterskan om väntetider upplevde att de 

fick en förståelse för prioriteringssystemet på en akutmottagning. Patienterna 

accepterade prioriteringsreglerna och förstod det som en logisk och viktig process 

(Möller, Fridlund & Göransson, 2010). En patient sade “They must sort and give 

priority to the patients who are in acute need. There must be a priority system in 

order for it to run as smoothly as possible” (Möller et al, 2010, s.749). 

 

Patienter upplevde att bra och tydlig information gjorde det lättare att hantera en 

lång väntetid (Messina et al., 2015; Möller et al., 2010). Patienter kände sig väl 

omhändertagna och välkomna av sjuksköterskan under triageprocessen på 

akutmottagningen. Sjuksköterskan hade en positiv inställning och patienterna 

kände sig säkra, samtidigt som de upplevde att sjuksköterskorna hade stor 

kompetens. Patienterna fick snabbt en god och bra vård (Göransson & von Rosen, 
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2010; Möller et al., 2010). En patient sade “She was so nice, she really took care 

of me. I surrendered myself to their competence” (Möller et al, 2010, s. 749). 

 

I ett flertal studier påvisades att patienter upplever att bli sedd och bekräftad är av 

stor betydelse i bemötandet på en akutmottagning (Elmqvist et al., 2012; Frank, 

Asp & Dahlberg, 2009; Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2006; Möller et al., 

2010; Thrasher & Purc-Stephensson, 2008;). Att som patient kunna namnet på 

sjuksköterskan samt att sjuksköterskan använder patientens namn ökar 

patienternas positiva uppfattning av vården (Blank et al., 2014; Liu et al., 2010). 

Sjuksköterskans sätt att bemöta patienter påverkade upplevelsen för patienter och i 

de fall sjuksköterskorna hade en positiv framtoning upplevde patienterna en öppen 

och trevlig känsla. Vidare ansåg patienterna att den första kontakten med 

sjuksköterskan var otroligt viktigt för den fortsatta vården (Möller et al., 2010). 

 

Patienter som vårdades på en akutmottagning var nöjda med sjuksköterskans 

bemötande och bedömning av patientens kommunikationsbehov. Patienter 

upplevde att sjuksköterskan talade med en lugn röst och upprättade bra 

ögonkontakt. Sjuksköterskorna höll patienter välinformerade om vilka moment 

som skulle utföras, behandlingar som skulle sättas in eller vilka prover som skulle 

tas (Pytel, Fielden, Meyer, Albert & Cleveland, 2009). 

 

Patientmedverkan 

Ett flertal studier beskrev vikten av att patienter får känna sig delaktiga och att 

kunna påverka vården (Elmqvist et al., 2012; Frank et al., 2009; Mollaoğ & Celik, 

2016; 2010; Muntlin et al., 2006). Sjuksköterskan behövde inte avsätta mycket av 

sin tid för att skapa en fungerande och hållbar patientmedverkan (Frank et al., 

2009). Att förbättra relationen mellan sjuksköterska och patient genererade för 

patienten en förbättrad självkänsla samt ökad upplevelse av att bli respekterad 

(Elmqvist et al., 2012). Patienter upplevde sig mer nöjda med vården om 

sjuksköterskan tog sig tid att försöka förstå patienten (Thrasher & Purc-

Stephenson, 2008). 
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Negativ upplevelse av bemötande 

Information 

I flera studier framgick det att bristande eller ingen information till patienterna 

ansågs skapa en negativ upplevelse av vården (Elmqvist et al., 2012; Göransson & 

von Rosen, 2010; Messina et al., 2015; Mollaoğlu & Celik, 2016; Möller et al., 

2010). Pytel et al. (2008) och Elmqvist et al. (2012) studier påvisade att 

information om behandling och tester många gånger upplevdes av patienterna som 

bristfällig eller helt utebliven. 

 

Många patienter var missnöjda över bristfällig information från sjuksköterskan 

kring väntetider på en akutmottagning, vilket påverkade uppfattningen av 

vårdkvaliteten negativt. Information om väntetiderna på en akutmottagning är en 

avgörande och viktig faktor utifrån patienters upplevelse av vårdandet (Göransson 

& von Rosen, 2010; Liu et al., 2010; Muntlin et al., 2006). Resultatet i Göransson 

och von Rosen (2010) visade att knappt hälften av patienterna blev informerade 

från sjuksköterskorna om en ungefärlig väntetid. Vetskapen om den ungefärliga 

väntetiden gav en känsla av delaktighet för patienten (Elmqvist et al., 2012). En 

patient uttrycker “Above all you are able to prepare yourself for how long you are 

going to stay here, you have this need of control, to know what is going to 

happen.” (Elmqvist et al, 2012. s. 2613). Muntlin et al. (2006) studie visade att 34 

% av patienterna (n= 67) inte visste varför de fick vänta. Ett flertal studier visade 

att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient ansågs vara bristfällig 

(Elmqvist et al., 2012; Möller et al., 2010). 

 

Patienter fick inte någon eller tillräcklig information från sjuksköterskan om vad 

triage innebär utan fick själva lista ut det under vårdtiden (Möller et al., 2010). När 

patienterna först anlände till en akutmottagning och bedömning utfördes, upplevde 

patienterna att sjuksköterskan gjorde en kroppslig bedömning och en förberedelse 

inför mötet med läkare, däremot uteblev det psykiska och existentiella behovet och 

bedömningen (Elmqvist et al., 2012). Patienter som vårdades av sjuksköterskor 

under triageprocessen upplevde att de inte fick någon tid eller chans att få en 

förståelse för vad som sker eller kommer att ske härnäst. Patienterna upplevde att 

deras känslor, tankar och rädslor var viktiga för sjuksköterskan att möta och ta på 
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allvar (Elmqvist et al., 2012). Muntlin et al. (2006) studie visade att 20 % av 

patienterna upplevde att sjuksköterskan inte visade något intresse att ta reda på 

något om patienternas livssituation eller problem.  

 

Patientmedverkan 

I flera studier framkom det att patienterna upplevde missnöje med att inte få 

möjlighet till att påverka sin egen vård. (Elmqvist et al., 2012; Frank et al., 2009). 

  

“Ordinary people who complain are regarded as something to be ignored. You 

have incredibly little chance of influencing things as a patient. You can file a 

complaint under the Health and Medical Services Act and so on and contact the 

public medical service, but on the whole they rarely listen to you as a patient’’ 

(Frank et al, 2009, s.18). 

  

I Frank et al. (2009) studie framkom det att patienten är i en svår situation och för 

att kunna medverka i vården krävs det att patienten accepterar de rådande 

förhållandena på akutmottagningen såsom långa väntetider och 

prioriteringssystemet. Detta kan medföra ett problem då patienter inte alltid förstår 

varför de får vänta. Studien visade även att en viktig del av sjuksköterskans 

uppgifter var att lyssna på patienterna (Frank et al., 2009). 

 

Flera studier visade att patienter har olika behov och kräver således olika typer av 

vård. Patienter upplevde att de sågs som en grupp och inte som individer (Frank et 

al., 2009; Muntlin et al., 2006). I Möller et al. (2010) studie uppgav patienter att 

det är vanligt med rädsla för att bli glömd på akutmottagningen. Känslor som att 

inte uppleva sig välkommen, eller oro för att vara en belastning för personalen. En 

patient beskrev “I thought I’d been forgotten” (Möller et al, 2010, s. 750). 

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultat 

En stor del av patienterna upplevde att bemötandet från sjuksköterskor var 

tillfredsställande när de blev sedda och bekräftade (Elmqvist et al., 2012; Frank et 

al., 2009; Muntlin et al., 2006; Möller et al., 2010; Thrasher & Purc-Stephensson, 

2008). Upplevelser vid triage såsom omhändertagande, bemötande, god och säker 
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vård uppgavs av många patienter som positiv (Göransson et al., 2010; Möller et 

al., 2010;). Ett flertal patienter upplevde att bristande eller ingen kommunikation 

från sjuksköterskan resulterade i en negativ upplevelse av bemötandet (Elmqvist et 

al., 2012; Göransson & von Rosen, 2010; Messina et al., 2015; Mollaoğlu & Celik, 

2016; Möller et al., 2010). Författarna av litteraturöversikten anser att merparten 

av patienterna i resultatet upplevde att information och patientmedverkan var de 

främsta faktorerna som påverkade patienters upplevelser från sjuksköterskans 

bemötande på en akutmottagning. 

 

Resultatdiskussion 

Information 

Avsaknad eller bristfällig information från sjuksköterskor presenterades i flera 

studier som en negativ upplevelse för patienterna (Elmqvist et al., 2012; 

Göransson & von Rosen, 2010; Messina et al., 2015; Mollaoğlu & Celik, 2016; 

Möller et al., 2010). Enligt Elmqvist (2011) prioriteras många gånger inte 

information eller känslomässiga relationer utan sjuksköterskans roll på 

akutmottagningen är istället koncentrerad till praktiska och sakliga uppgifter.  

Flera studier visade att det var viktigt för patienterna att erhålla allmän och 

kontinuerlig information från sjuksköterskan för att upplevelsen av vården skulle 

bli tillfredsställande (Blank et al., 2014; Elmqvist et al., 2012; Messina et al., 

2015). 

 

Som sjuksköterska är det viktigt att skapa en god vårdrelation med patienterna. 

Uppsatsförfattarna anser att information från sjuksköterskan är viktigt att ge till 

patienter och anhöriga för att skapa en förståelse och en meningsfull situation. 

Ett flertal studier påvisade att patienter upplevde väntetiderna på akutmottagningen 

som negativt (Elmqvist et al., 2012; Göransson & Von Rosen, 2010; Möller et al., 

2010). Elmqvist et al. (2012) menade att en av de viktigaste aspekterna för hur 

nöjda patienter var med vårdandet är just väntetiden på en akutmottagning. Långa 

väntetider påverkade deras upplevelse av att vårdas och deras syn på 

vårdkvaliteten negativt. Om patienterna kunde få mer detaljerad information och 

kunskap om väntetider skulle patienter varit mer nöjda över vårdandet på 

akutmottagningen (Muntlin et al., 2006).  
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Författarna av litteraturöversikten anser att en förbättrad information om 

förväntade väntetider ger patienterna mer förståelse för att väntetiden kan bli 

långvarig. Att öka patienters förståelse kan bidra till en förbättrad 

patientdelaktighet. Uppsatsförfattarna instämmer i resultatet av Muntlin et al. 

(2006) studie som visade att information från sjuksköterskan kan skapa trygghet 

och bidra till ett ökat välbefinnande hos patienterna. Dessutom kan det öka 

sjuksköterskans trovärdighet och relationen mellan sjuksköterskan och patienten.   

 

Patienter upplevde det viktigt att de förstod innebörden och syftet med triage. De 

upplevde även en oro över vad som skulle ske och det är därför viktigt att 

sjuksköterskan bemöter och uppmärksammar patienters känslor såsom rädsla och 

oro (Elmqvist et al. 2012; Göransson & Von Rosen 2009; Möller et al. 2010) 

Wikström (2012) benämnde däremot att det kan vara svårt att hinna utveckla en 

relation till patienten och skapa ett ömsesidigt förtroende under den korta tid som 

patienten vistas på akutmottagningen. Författarna av litteraturöversikten anser 

dock att sjuksköterskan bör, utöver den medicinska vården, fokusera på att se 

patienten som en unik individ och att omvårdnaden ges med hänsyn till patientens 

individuella behov. 

 

God kommunikation genom hela vårdtiden, från diagnostik till hemgång, mellan 

sjuksköterskan och patienten är en av de viktigaste aspekterna för vårdkvaliteten. 

Bristande kommunikation från sjuksköterskan under väntetiden kan ibland vara en 

större bidragande faktor till att patienter upplever vårdkvaliteten sämre, än den 

faktiska väntetiden (Möller et al., 2010; Pytel et al., 2009) Pytel et al. (2009) studie 

visade att patienterna upplevde att det var mycket viktigt med en god 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient, såsom att sjuksköterskan tog sig 

tid till att samtala med patienter, pratade med en lugn röst och talade om vilka 

blodprover som togs eller vilken behandling som skulle utföras. Uppsatsförfattarna 

anser i likhet med Slatore et al. (2012) värdet av att sjuksköterskan för en god 

kommunikation, har gott uppförande gentemot patienter och att patienterna blir 

behandlade som unika individer. 
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Författarna av föreliggande litteraturöversikt är eniga om att med en god 

kommunikation kan patienten känna att deras problem tas på allvar och 

upplevelsen stärker utrymmet att vara delaktig i sin egen vård. Möller et al. (2010) 

skrev i sin studie att patientens första intryck av sjuksköterskans bemötande var 

mycket viktigt för hur den fortsatta vården skulle utvecklas. Både Schuster (2013) 

och Wiklund Gustin (2003) beskriver i bakgrunden att sjuksköterskan har ansvaret 

för ett första bemötande som ger patienten en positiv upplevelse.  

 

Muntlin et al. (2006) studie visar i likhet med Wikström (2012) vikten av att 

bemöta patienten som en person med känslor och inte som ett medicinskt objekt. 

Wiklund Gustin (2003) skrev att det kan skapas en negativ maktbalans mellan 

sjuksköterskan och patienten samt att obalansen kan bero på sjuksköterskans 

yrkesposition och kunskap. Möller et al. (2010) beskrev att patienter upplevde 

rädsla för att bli glömda på akutmottagningen, att de inte kände sig välkomna samt 

en oro för att vara en belastning för personalen. Uppsatsförfattarna anser att 

patienternas oro att vara en belastning samt upplevelse av att inte vara välkommen 

är ett exempel på negativ maktbalans där sjuksköterskan utnyttjar sin position. Det 

är viktigt för vårdrelationen att sjuksköterskan motverkar denna obalans. 

Sjuksköterskan bör i varje bemötande göra sitt yttersta för att patienten ska känna 

sig trygg, bekräftad, omhändertagen och lyssnad på. 

 

Patientmedverkan 

Flera studier visade att patienter ansåg det viktigt att känna sig delaktiga och att 

kunna påverka vården (Elmqvist et al., 2012; Frank et al., 2009; Mollaoğ & Celik, 

2016; Muntlin et al., 2006). Elmqvist et al. (2012) skrev att sjuksköterskan och 

patienten bör sträva efter en djupare relation för att öka patientens självkänsla och 

upplevelse av att bli respekterad. Detta stöds av McCance och McCormack (2013) 

som beskriver att den personcentrerade vården grundar sig i att sjuksköterskan 

visar patienten ömsesidig respekt och förståelse. Slatore et al. (2012) menar att 

personcentrerad vård ska utgå från att sjuksköterskan ser patienten som en person. 

Thrasher och Purc-Stephenson (2008) beskrev att sjuksköterskan måste ta sig tid 

att försöka förstå patienten. Uppsatsförfattarna är av åsikten att en personcentrerad 
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vård kan öka och förbättra bland annat patientdelaktighet samt kommunikationen 

mellan sjuksköterska och patient. 

 

Metoddiskussion 

Artikelsökningarna genomfördes i PubMed och CINAHL vilket gav ett flertal 

likvärdiga träffar varpå mättnad ansågs vara uppnått. Henricson (2012) menar att 

sökningar som gjorts i flera databaser med omvårdnadsfokus ökar arbetets 

tillförlitlighet och trovärdighet genom att relevanta artiklar troligen hittas. 

Sökstrategin utformades brett för att sedan avgränsas och på så sätt hittades balans 

mellan antal artiklar som var hanterbart och antal artiklar som missades (Karlsson, 

2012). Genom sökningarna fick författarna flera gånger samma artiklar med olika 

sökord och kombinationer, detta anser författarna stärker sökresultatets kvalitet 

och trovärdighet. Inklusionskriterier var artiklar publicerade mellan 2006-2016 

som var skrivna på engelska, peer-reviewed samt i fulltext. De artiklar som ej var i 

fulltext ignorerades, således kan värdefulla artiklar missats och därmed påverkat 

resultatet. 

 

I kvalitetsgranskningen valde författarna att använda sig av Högskolan Dalarnas 

modifierade version av Willman, Stoltz, & Bathsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008) granskningsmall. Kvalitetsgranskningen delades upp av 

författarna till arbetet, detta kan ses som en svaghet då det sänker reliabiliteten 

(Henricsson, 2012). Författarna är av den övertygelsen att detta inte påverkat 

trovärdigheten negativt eftersom artiklarna i genomsnitt höll hög kvalitet. Valet av 

enbart engelska artiklar gjordes med hänsyn av att båda författarna skulle kunna 

förstå innehållet. Båda författarna har läst alla artiklar samt diskuterat resultaten 

vilket bidrog till en ökad förståelse av innehållet. Översättning till Svenska gjordes 

enskilt, målet var att vara objektiv samt att inte göra egna tolkningar av resultatet. 

En brist som kan uppstå enligt Polit och Beck (2004) vid översättning av fakta är 

att personlig tolkning och objektivitet påverkar resultatet. Tidsramen på 10 år 

användes då författarna anser att det ger aktuella forskningsresultat. Genom 

resultatet av de sex utländska artiklarna kunde paralleller i resultatet dras till de sex 

svenska, författarna tolkar detta som att resultatet är förtroendeingivande och 

användbart. Författarna valde att inte dela upp information och kommunikation i 
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två olika kategorier, utan istället diskuteras begreppen i en och samma kategori då 

information till stor del ingår i kommunikation. Arbete utgjordes till största delen 

genom en internetbaserad molntjänst, detta har enligt författarna av 

litteraturöversikten både stärkt och försvagat arbetet. Styrkan har varit att båda 

författarna haft möjlighet att skriva i samma dokument samtidigt och i realtid sett 

arbetet fortskrida, därmed minskat risken för att text förloras. Svagheten med detta 

arbetssätt är att kontakten mellan författarna inte blir fullt lika givande som att 

arbeta sida vid sida. 

 

Etisk diskussion 

Alla artiklar som ligger till grund för resultatet är godkända av en etisk kommitté, 

sjukhusstyrelse eller utgivande tidskrift. Samtliga deltagare i alla artiklar har fått 

information om hur studien går till och allt deltagande i studierna har varit 

frivilligt. I en studie skickades anonyma enkäter hem till deltagarna efter deras 

besök på en akutmottagning. De inklusionskriterier som författarna valde när 

urvalet av artiklar gjordes, var att deltagarna skulle vara 18 eller äldre. Det kan ses 

som en fördel i deltagarens självbestämmande då minderåriga behöver målsmans 

samtycke. Deltagarnas integritet bibehölls och främjades i studierna då inga namn 

eller annat som kan kopplas till deltagarnas identitet framgick. 

 

Klinisk betydelse för samhället 

Litteraturöversiktens huvudresultat visar att information, kommunikation och 

patientdeltagande är väsentliga delar i hur patienter upplever bemötandet från 

sjuksköterskor på en akutmottagning. Information som upplyser patienten om vad 

som är aktuellt för den fortsatta vården och som dels kommuniceras på ett för 

patienten anpassat sätt resulterar i ökat patientdeltagande. Författarna av arbetet 

har utifrån litteraturöversikten kommit fram till att sjuksköterskan i alla möten med 

patienter bör eftersträva en personcentrerad vård, då detta bland annat kan minska 

den upplevda väntetiden samt leda patienten till förbättrad hälsa. Om kortare 

väntetider kunde uppnås, skulle patienter eventuellt bli mer nöjda med sin vård och 

sitt besök på en akutmottagning.  
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Under arbetets utförande har författarna upptäckt att det i Sverige håller på att 

utvecklas en ny vidareutbildning för sjuksköterskor som främst ska kunna ställa 

lättare diagnoser, ordinering samt ta beslut om patienters fortsatta vård 

(Weilenmann, 2016a). I länder som USA, Kanada, Australien och England har så 

kallade ”Nurse Practitioners” funnits under en längre tid vilket har resulterat i 

minskade väntetider, mer nöjda patienter samt minskad belastning på läkare 

(Weilenmann, 2016b). 

 

Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara av intresse att forska kring framställning av ett alternativ till den 

kommunikation som förs idag i sjukvården, genom exempelvis elektroniska 

resurser som skulle kunna användas i bedömning, kommunikation och information 

till patienter. Ett sådant alternativ skulle kunna användas till patienter med 

talsvårigheter, patienter som är i behov av tolk, eller barn som vårdas och som har 

svårt att förklara sin smärta och var på kroppen den utmärker sig. Vi lever idag i 

ett samhälle där tekniken ständigt utvecklas och används allt mer inom sjukvården, 

varpå nya elektroniska alternativ för att förenkla kommunikation kanske inte är 

alltför framtida. Patienters upplevelse av bemötande och känsla av delaktighet 

skulle därmed kunna förbättras och forskning kring kommunikation kan bidra till 

att vården bli mer individualiserad och mer personcentrerad. 

 

Konklusion/Slutsats 

Litteraturöversikten visar att sjuksköterskan bör implementera ett arbetssätt som 

främjar god kommunikation och patientdelaktighet för att möjliggöra goda 

upplevelser för patienter på en akutmottagning. Genom att sjuksköterskan 

upprätthåller ett gott bemötande redan under triageprocessen skapas 

förutsättningar för en fortsatt god vård och omhändertagande. Det är av betydelse 

att sjuksköterskan för en bra kommunikation till patienterna, informerar på ett 

adekvat sätt samt att patienterna får känna sig väl omhändertagna och trygga. I 

flera studier framkom det att långa väntetider påverkade patienternas upplevelse av 

vårdkvaliteten negativt. Om sjuksköterskan säkerställer att patienterna erhåller 

betydelsefull information om bland annat väntetider kan det bidra till ökad 

patientdelaktighet och en större tillfredsställelse med sjuksköterskans bemötande 

på akutmottagningen. 
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Bilaga I. Sammanställning av artiklar 

Sammanställning av artiklar (n=11) som ligger till grund för resultatet 

Författare 
År   
Land  

 

Titel Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitets 

grad 

Blank,F., 
Tobin, J., 
Jaouen, 
M., 
Smithline, 
E., 
Tierney, 
H., & 
Visintainer
, P. 
 
2014 
 
USA 

 

A 
comparison 
of patient 
and nurse 
Expectation
s regarding 
nursing 
care in 
the 
emergency 
department 
 

 

The purpose of 
this study was 
to compare 
expectations of 
patients and 
nurses. 
To identify 
satisfaction 
and / or 
dissatisfaction 
with the given 
nursing care 
To illustrate 
the steps of 
how care can 
be better. 

Kvantitativ 

 

n=100 
19 män 
och 
30 
kvinnor 

 

Studien påvisade att det 
mänskliga mötet är viktigast för 
både patienter och 
sjuksköterskor. Patienterna 
rankade kvaliteten på 
omvårdnaden högre än vad 
sjuksköterskorna själva gjorde. 
Patienterna ansåg att ingen 
förändring behövdes utan 
berömde istället. 
Sjuksköterskornas förslag för 
förbättring av omvårdnaden var 
att öka personaltillgång och 
förbättra kommunikation 
mellan läkare och 
sjuksköterskor.  

Medel  
76 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elmquist, 
C., 
Ekebergh, 
M., &  
Frilund, B. 
 
2011 
 
Sverige 
 

On a 
hidden 
game 
board: The 
patient's´ 
first 
encounter 
with 
emergency 
care at the 
emergency 
department. 
 

The aim was to 
describe and 
Understand 
patient 
first meeting 
with the 
emergency 
department 
, from the 
patient, 
relatives and 
second carer 
point of view. 

Kvalitativ  
 
 

n=14. 
4 
patienter, 
2 
anhöriga, 
4 
sjuksköte
rskor 
3 läkare, 
1 
undersköt
erska 
 

Fokus låg mycket på det 
kroppsliga, patienterna önskade 
mer fokus på det psykosociala 
aspekter. 
Patienterna önskade även mer 
information kring hur det 
fungerar på en akutmottagning, 
patienterna kände sig osäkra 
och bortglömda på 
akutmottagningen. 
 

Hög 
88 % 
 

Frank, C., 
Asp, M., & 
Dahlberg, 
K.  
 
2009 
 
Sverige 

 

Patient 
participatio
n in 
emergency 
care –A 
phenomeno
graphic 
study based 
on patients’ 
lived 
experience 
 

 

The aim of this 
study was to 
describe 
patients’ 
qualitatively 
different 
conceptions of 
patient 
participation in 
their care in an 
emergency 
department. 
 

 

Kvalitativ 

 

n=9 

(4 

kvinnor 

och 5 

män) 

 

Studien visar patienters kontakt 
med personal på 
akutmottagning. Tre primära 
kategorier framkom: blev sedd, 
problem med att kunna bli 
delaktig samt vara delaktig. 
Patienter har olika behov för 
delaktighet, viktigt att utgå från 
patienten.  

 

Hög  
88 % 

 

Göransson, 
E., 
& Von 
Rosen, A. 
 
2010 
 
Sverige 

 

Patients 
experience 
of 
the triage 
encounter i 
a 
Swedish 
emergency 
department. 

 

The aim was to 
study patients' 
experience of 
triage on a 
emergency 
department. 

 

Kvantitativ 
 

 

n= 146 
Patienter 
i åldrarna 
19-97 år. 
63 män 
83 
kvinnor 

 

En stor del (97.8%) av 
patienterna ansåg att 
triagesköterskorna var mycket 
kompetenta och skickliga på att 
utföra triagering. De flesta 
patienterna i studien var nöjda 
med bemötande, information 
och att de blev sedda. En 
mycket liten del av patienterna 
fick information om väntetider 
och att triagekategorin de blivit 
placerade i, påverkade deras 
väntetid. 

Hög 
93 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2

Författare 
År   
Land  

 

Titel Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitets 

grad 

Liu, S., 
Franz, D., 
Allen, M., 
Chang, E., 
Janowiak, 
D., Mayne, 
P., & 
White, R. 
 
2010 
 
USA 
 

ED 
services: 
The impact 
of caring 
behaviors  
on patient 
loyalty. 
 
 

This article 
describes an 
observational 
study of caring 
behaviors in 
the emergency 
departments of 
4 Ascension 
Health 
hospitals and 
the impact of 
these behaviors 
on patient 
loyalty to the 
associated 
hospital. These 
hospitals were 
diverse in size 
and geography, 
representing 3 
large urban 
community 
hospitals in 
metropolitan 
areas and 1 in 
a midsized 
city. 

Mixed 
methods 
 

 

Observer
ade 
n=728 
Oobserve
rade n 
=619 
 

Patienter tyckte att det 
viktigaste för en positiv 
upplevelse av vården var att de 
inte ska vara någon väntetid. 
Att undersökningarna var 
informativa, personliga och att 
patienten förstod 
sjuksköterskan ansåg vara 
viktigt.  
 

Hög 
92 % 

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

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

 

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

Kvantitativ 

 

n= 259 
patienter 
n=142 
män  
n= 117 
kvinnor  

 

Patienter som hade kortare 
väntetid var mer nöjda över 
vården. 
Sjuksköterskan ansågs som 
skicklig och kompetent. 
Det upplevdes att det fanns 
bristande information. 

 

Hög 
83 % 

 

Mollaoglu, 
M., & 
Celik, P. 
 
2016 
 
Turkiet 

 

Evaluation 
of 
emergency 
department 
nursing 
services 
and patient 
satisfaction 
of services 

To identify 
nursing 
services and 
assess patient 
satisfaction in 
patients who 
present to the 
emergency 
department. 

Kvantitativ 

 

n=84 

 

Sjuksköterskan utförde oftare 
praktiska uppgifter än att trösta 
anhöriga eller inleda en 
psykosocial relation till 
patienterna. 78,6% av 
patienterna var nöjda med 
vården. Högsta belåtenhet var 
upplevelsen av sjuksköterskans 
täthet 82,1%.  

Hög 
86 % 
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Författare 
År   
Land  

 

Titel Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitets 

grad 

Muntlin, 
Å., 
Gunningbe
rg, L., & 
Carlsson, 
M.  
 
2006  
 
Sverige 
 

Patients’ 
perceptions 
of quality 
of care at 
an 
emergency 
department 
and 
identificatio
n of areas 
for quality 
improveme
nt 
 
 

This paper 
reports a study 
to identify 
patient’s 
perceptions of 
quality of care 
at an 
emergency 
department and 
areas for 
quality 
improvement. 
 
 

Kvantitativ  

 

n=200 
(kvinnor 
99 och 
101 män) 
 

Patienter uppskattad kvalitén på 
vården på akutmottagningen 
som godtagbar. Miljö på 
akutmottagningen behövdes 
förbättras. Smärtlindring var 
inte tillfredsställande, 20 % 
ansåg att det inte fick 
tillräckligt med smärtstillande. 
Mer än 20 & ansåg att 
sjuksköterskan inte brydde sig 
om personen samt gav inte 
tillräckligt med information.  
 

Hög  
93 % 
 

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

Patients´co
nceptions 
of 
the triage 
encounter 
at 
the 
emergency 
department.  
 

 

The aim was to 
describe 
patients' 
perception of 
triage on the 
emergency 
department. 
 

Kvalitativ. 

 

n= 20 
patienter 
21-86 år 
(10 män 
och 10 
kvinnor).  

 

Det identifierades fem olika 
delar i mötet på 
akutmottagningen, 
det osäkra, 
det humanistiska, det 
logistiska, det 
informationsutbytande och 
även i den 
fysiska miljön. 
För att förbättra 
patienternas upplevelse av 
möten på en akutmottagning 
bör en holistiskt människosyn 
användas av personalen. 

Hög 
85 % 

 

Pytel, C., 
Fielden, 
NM., 
Meyer, 
KH., & 
Albert, N.  
 
2009 
 
USA 

 

Nurse 
patient/visit
or 
communica
tion in the 
emergency 
department 
 

The aim was to 
find out 
patients and 
nurses' 
expectations 
and needs of 
communicatio
n in an 
emergency 
department. 
 

Kvantitativ 
 

 

n=187 
(123 
patienter, 
64 
sjuksköte
rskor) 

 

Mer än 80 % av patienterna 
svarade “mycket bra” till 
“utmärkt” gällande 
kommunikationsbehov. På 
kommunikationsdelen svarade 
patienterna och sjuksköterskan 
olika gällande uppfattningen på 
“ lugn röst” och “social status” 
då sjuksköterskan tyckte dessa 
två kategorier var viktigare än 
vad patienterna tyckte. 
Information om provsvar och 
undersökningsresultat var en 
viktig aspekt gällande 
kommunikation enligt 
patienterna. 

Hög 
80 % 
 

 

Thrasher, 
C., & Purc-
Stephenson
, R. 
 
2008 
 
Kanada 

 

Patient 
satisfaction 
with nurse 
practitioner 
care in 
emergency 
department
s in Canada 
 
 

 

To measure 
patient 
satisfaction 
with care 
delivered by 
nurse 
practitioners 
(NPs) in 
emergency 
departments 
(EDs) in 
Canada using a 
psycho- 
metrically 
valid survey. 

Kvantitativ 
 
 

 

n=113 
(60 
kvinnor 
och 53 
män) 
 

 

Visade att patienter var nöjda 
med NPs uppmärksamhet, 
personcentrerad vård. Patienter 
med hög inkomst skattade NPs 
uppmärksamhet högt, patienter 
som hade erfarenhet av NPs sen 
tidigare skattade 
personcentrerad vård högst. 
 

Hög  
83 % 
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Bilaga II. Granskningsmallar 
Granskningsmall för kvantitativa studier. 

 
Fråga 

Ja Nej 

1. Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2. Återger abstraktet studiens innehåll?   
3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens 
syfte? 

  

5. Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6. Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7. Är designen relevant utifrån syftet?   
8. Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9. Är inklusionskriterierna relevanta?   
10. Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11. Är exklusionskriterierna relevanta?   
12. Är urvalsmetoden beskriven?   
13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14. Finns populationen beskriven?   
15. Är populationen representativ för studiens syfte?   
16. Anges bortfallets storlek?   
17. Kan bortfallet accepteras?   
18. Anges var studien genomfördes?   
19. Anges när studien genomfördes?   
20. Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21. Anges vilka mätmetoder som användes?   
22. Beskrivs studiens huvudresultat?   
23. Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 

analyserats? 
  

24. Besvaras studiens frågeställningar?   
25. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 
  

26. Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27. Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng: 29 
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Bilaga III. Granskningsmallar 
Granskningsmall för kvalitativa studier. 

 
Fråga 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens 
syfte? 

  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
Maxpoäng: 25 
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Bilaga IV. Granskningsmallar 
Granskningsmall för mixed methods. 

  Ja Nej 
 Generella   
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är designen relevant utifrån syftet?   
7 Finns inklusionskriterierna beskrivna?   
8 Är inklusionskriterierna relevanta?   
9 Finns exklusionskriterierna beskrivna?   
10 Är exklusionskriterierna relevanta?   
11 Är urvalsmetoden beskriven?   
12 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
13 Anges när studien genomfördes?   
14 Anges var studien genomfördes?   
15 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
16 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   
17 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
 Kvantitativa frågor   
18 Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
19 Finns populationen beskriven?   
20 Är populationen representativ för studiens syfte?   
21 Anges bortfallets storlek?   
22 Kan bortfallet accepteras?   
23 Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
24 Anges vilka mätmetoder som användes?   
25 Beskrivs studiens huvudresultat?   
26 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
27 Besvaras studiens frågeställningar?   
28 Diskuterar författarna studiens interna validitet?   
29 Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
 Kvalitativa frågor   
30 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
31 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   
32 Anges vald datainsamlingsmetod?   
33 Att data systematiskt insamlade?    
34 Presenteras hur data analyserats?   
35 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
36 Besvaras studiens syfte?   
37 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
 Mixed Methods frågor   
38 Motiverar författarna valet av att använda metoden?   

Maxpoäng: 38 
 


