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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning har visat på vikten av information för patienters 

vårdupplevelse och säkerhet. Ändå finns tydliga belägg för att informationen brister på 

akutmottagningar. Det är därför viktigt att sammanställa patienters upplevelser inom området. 

 

Syfte: Att undersöka patienters upplevelser av information på akutmottagningar. 

 

Metod: Deskriptiv design med litteraturöversikt som metod där 16 vetenskapliga kvalitativa 

originalartiklar analyserades. 

 

Resultat: Fem teman skapades: Initial vård på akutmottagningen; efterföljande väntetid; 

tillstånd och behandling; förståelse och minnesförmåga; samt avslutande vård på 

akutmottagningen. Både positiva och negativa upplevelser framkom. Mest framträdande var 

negativa upplevelser angående bristande information om saker som väntetider, tillstånd och 

behandling. 

 

Slutsats: Information är en viktig del av vården på en akutmottagning och denna studie 

belyser dess betydelse ur ett patientperspektiv. I resultatet framkom en mängd olika 

upplevelser som visar på problemområdets relevans. Behov av mer forskning specifikt 

gällande patienters upplevelser av information anses behövas. Genom att belysa patienters 

upplevelser har brister och även möjligheter till förbättringar synliggjorts, vilket kan vara av 

nytta för sjuksköterskor i sin profession. 

 

 

Nyckelord: Akutmottagning; Patienter; Information; Patienttillfredsställelse 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Previous research has shown the importance of information for the patients 

care experience and safety. Still there is clear evidence that information is lacking at 

emergency departments [ED]. It is therefore important to gather patient experiences on the 

subject. 

 

Purpose: To investigate patient experiences of information in emergency departments. 

 

Method: Descriptive design with a literature review as method where 16 scientific qualitative 

original articles was analyzed. 

 

Results: Five themes was created: Initial care at the ED; following waiting time; condition 

and treatment; understanding and ability to remember; and final care at the ED. Both positive 

and negative experiences emerged. Most prominently was negative experiences regarding 

lack of information about subjects such as waiting times, condition and treatment. 

 

Conclusion: Information is a crucial part of the care at the ED and this study highlights its 

importance from the patient perspective. A lot of different experiences emerged in the result 

that displays the relevance of the problem area. The need of further research regarding patient 

experiences of information is considered needed. Flaws and opportunities for improvement 

has also been revealed by highlighting patient experiences, which may be of use for nurses in 

their profession. 
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BAKGRUND 

Akutmottagningen är sjukhusets nav och har därmed en viktig roll i vårdprocessen. En dåligt 

fungerande akutmottagning påverkar hela sjukhuset och inte minst medborgarnas attityd och 

tillit för hälso- och sjukvården (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

[SBU], 2010). År 2017 rapporterades cirka två miljoner besök av patienter 19 år eller äldre på 

sjukhusbundna akutmottagningar i Sverige (Socialstyrelsen, 2018). I en undersökning med 

Nationell Patientenkät från samma år undersöktes patienters upplevelser av att besöka dessa 

akutmottagningar. Resultatet visade att 83% av patienterna uppgav positiva svar på 

mätvärdena helhetsintryck och respekt och bemötande. På mätvärdet information och kunskap 

uppgav däremot endast 69% av patienterna positiva svar, vilket även var det lägsta värdet i 

hela undersökningen (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2017). 

 

I patientlagen samlas bestämmelser om hälso- och sjukvårdens skyldigheter gentemot 

patienten. Syftet med lagen är att främja patienters självbestämmande, delaktighet och 

integritet samt att stärka deras ställning. I kapitel tre är det stadgat att patienter ska ges 

information om saker som hälsotillstånd, vid vilken tidpunkt de kan förvänta sig att få vård 

samt det förväntade vårdförloppet. Det finns även krav på hur informationen ska ges, så som 

att givaren av informationen i så stor utsträckning som möjligt ska försäkra sig om att 

mottagaren har förstått (SFS, 2014:821). 

 

Begreppet personcentrerad vård har vuxit fram som en beskrivning av god och humanistisk 

omvårdnad. Vad det innebär är att patienten ses som en jämbördig partner i sin vård och 

omsorg (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). En grund för personcentrerad vård som är 

erkänt av såväl patienter som sjuksköterskor är utbytet av information och kunskap. Genom 

detta kan patientdelaktigheten förbättras (Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane & Chaboyer, 

2015), vilket även får positiv inverkan på vårdens resultat (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Enligt International Council of Nurses [ICN] har sjuksköterskan ansvar för att patienter delges 

tillräcklig och korrekt information anpassad till den enskilde individen för att möjliggöra 

deltagande i beslut, vård och behandling (ICN, 2012). Sjuksköterskan ska även verka för att 

evidensbaserad och beprövad kunskap praktiseras för att säkerställa patientsäkerheten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). I vårdkedjan har sjuksköterskan en central roll med att vårda, 

koordinera och planera från ankomst till utskrivning. På en akutmottagning finns ett ständigt 



2 
 

inflöde av patienter vilket kan ställa stora krav (Boltz, Parke, Shuluk, Capezuti & Galvin, 

2013; Howenstein & Randy, 2012). 

 

Forskning från 1980- och 1990-talet har visat att tydlig kommunikation och information är en 

grundförutsättning för patienternas upplevelser och tillfredsställelse av omvårdnaden 

(Boudreaux & O’Hea, 2004; Johansson, Oleni & Fridlund, 2002). En patient som hålls 

delaktig kan underlätta för att målen med vården uppnås men även göra att säkerhetsrisker 

förebyggs (Socialstyrelsen, 2015). I en rapport om akutmottagningar från Inspektionen för 

vård och omsorg [IVO] påvisades att information till patienter ofta blev bristfällig till följd av 

otillräcklig bemanning av sjuksköterskor (IVO, 2015). Liknande redogörelser gavs i en studie 

där majoriteten av sjuksköterskorna rapporterade om underbemanning som i slutändan 

drabbade patienterna och skapade en riskabel vårdmiljö (Wolf, Perhats, Delao, Clark & 

Moon, 2017). 

 

Sjuksköterskor anser att de ofta ger information utan hänsyn till patienternas individuella 

behov. Att den blir för överväldigande eller ges i stressfulla situationer anses var stora orsaker 

till att patienter inte förstår den. Vidare anses tidsbrist vara en stor faktor vid dåligt 

informationsutbyte (Nilsson, Skär & Söderberg, 2015). 22% av patienter i en studie förstod 

inte sina testresultat eller vad orsaken varit som gjort att de hamnat på akutmottagningen 

(Downey & Zun, 2010). Vid hemgång hade totalt 43% av patienterna blivit korrekt 

informerade om sin diagnos, planerade undersökningar och uppföljning (Marty, 

Borgenstätter, Franc, Tschan & Zimmermann, 2012). Patienter som inom kort tid återvänder 

till akutmottagningen beror i många fall på att de mottagit bristande information. Detta 

problem skulle kunna begränsas genom förbättrade rutiner vid utskrivning (Rising et al., 

2015; Wolf et al., 2017). 

 

Peplaus konceptuella modell för psykodynamisk omvårdnad valdes som teoretisk 

referensram. Det är en relationsteori som tagits fram av Hildegard E. Peplau och som 

fokuserar på relationen mellan sjuksköterska och patient. Peplau var en amerikansk 

sjuksköterska inom psykiatrin samt föreläsare, författare och omvårdnadsteoretiker. Genom 

sitt inflytande och arbete beskrivs hon ofta som den psykiatriska omvårdnadens moder (i 

Pokorny, 2017). Peplau betraktar omvårdnad som en terapeutisk mellanmänsklig process där 

det viktigaste är att patienten kan växa genom sitt partnerskap med sjuksköterskan. En 
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förutsättning för detta är att sjuksköterskan genom information kan hjälpa patienten att förstå 

sin situation eller sjukdom (Peplau, 1991[1988]). 

 

Det partnerskap som Peplau lyfter fram växer enligt henne genom fyra överlappande faser 

som är orienteringsfasen, identifieringsfasen, utnyttjandefasen samt upplösningsfasen. Dessa 

faser kan underlätta att betrakta relationer även under kortare interaktioner. Orienteringsfasen 

är vid första träffen, där de lär känna varandra samt identifierar och kartlägger behov. Här är 

det viktigt att förklara saker och skapa ett förtroende. Vid identifieringsfasen preciseras 

föreställningar samt förväntningar. Patienten har här identifierat att stöd kan hämtas från 

sjuksköterskan. Vid utnyttjandefasen känner sig patienten stärkt och i stånd att använda de 

resurser som finns tillgängliga. Samtidigt som patienten vågar ta för sig är det viktigt att 

arbeta förberedande för utskrivning genom att göra den insatt i sin vård. Upplösningsfasen 

sker när patientens behov av stöd minskar och därmed partnerskapet kan tillåtas minska 

(Peplau, 1991[1988]). 

 

Utöver faserna redogör Peplau även för olika roller som sjuksköterskan kan anta eller bli 

placerad i av patienten. Dessa roller är främling. resursperson, lärare, rådgivare, surrogat 

samt ledare. Främling är i initialt skede och är en viktig roll att arbeta bort genom respekt 

samt att bemöta alla behov. Resursperson är en roll där patienten vänder sig till 

sjuksköterskan för kunskap om saker som sitt problem eller situation. Lärarrollen ökar 

patientens insikt och överlappar ofta de andra rollerna. Här är det viktigt att ta reda på vad 

patienten redan vet och vad de vill veta mer om. Rådgivarrollen lyssnar på patientens 

bakgrund, behov och känslor samt hjälper patienten att förstå känslorna. Surrogat blir en form 

av ersättningsroll för exempelvis mor, far, syskon eller andra viktiga personer. Denna roll kan 

vara positiv eller negativ för relationen. Ledarrollen placeras sjuksköterskor ofta i av 

patienterna. Då förväntas att de tar ansvar, styr och löser de problem som kan uppstå. Denna 

roll kan även bli negativ då patienten kan bli beroende av sjuksköterskan. Det är viktigt att 

uppmuntra patienten till att vara självständig (Peplau, 1991[1988]). 
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Problemformulering 

Det har i tidigare undersökningar framkommit att patienters sämsta upplevelser på 

akutmottagningar varit gällande information. I patientlagen står det tydligt beskrivet att 

information ska ges på rätt sätt och att patienterna därmed görs delaktiga i sin vård och 

behandling. Detta underlättar i sin tur för en personcentrerad vård. Sjuksköterskan har ett stort 

ansvar gällande att hålla patienter informerade under samtliga delar av vården. Trots att vikten 

av information för såväl patienters upplevelser som säkerhet sedan tidigare är känd finns det 

tydliga belägg för att brister finns inom området. Det kan bero på saker som 

arbetsmiljöproblem eller att informationen helt enkelt ges på fel sätt. Detta problemområde 

kan därmed vara bra att belysa ur patienternas perspektiv för att ge en djupare förståelse. 

 

Syfte 

Att undersöka patienters upplevelser av information på akutmottagningar. 

 

METOD 

Design 

Deskriptiv design med litteraturöversikt som metod valdes i syfte att sammanställa och 

beskriva kunskapsläget inom det valda området (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Sökstrategi 

Urval och tillvägagångssätt 

Databaser som användes vid artikelsökning var PubMed samt CINAHL. Totalt genomfördes 

fem sökningar där sammanlagt tolv olika sökord användes. Sex av dessa var etablerade 

MeSH-termer och återstående sex var fria sökord. Fullständig redovisning av artikelsökningar 

presenteras i Tabell 1. Initialt utfördes testsökningar för att få en överblick av det aktuella 

forskningsläget. När de slutliga sökningarna genomfördes lästes samtliga titlar och relevanta 

valdes ut. Deras abstrakt lästes sedan där de som ansågs relevanta gick vidare till att läsas i 

fulltext. Artiklarnas innehåll vägdes slutligen mot syftet för att avväga vilka som skulle gå 

vidare till kvalitetsgranskning. Resultatet av detta blev 18 artiklar. 
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Tabell 1. Redovisning av artikelsökningar och granskningsprocessen 

Sökning Databas 

Datum 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakts 

Lästa i 

fulltext 

Granskade Inkluderade 

i resultatet 

 

1 

PubMed 

190422 

 

51 

 

12 

 

7 

 

5 

 

5 

 

2 

PubMed 

190422 

 

64 

 

23 

 

10 

 

3 

 

2 

 

3 

PubMed 

190422 

 

77 

 

12 

 

6 

 

3 

 

3 

 

4 

PubMed 

190422 

 

38 

 

9 

 

4 

 

2 

 

2 

 

5 

CINAHL 

190423 

 

90 

 

20 

 

8 

 

5 

 

4 

 TOTALT 320 76 35 18 16 

Begränsningar PubMed ≥2004, engelska, svenska, fulltext 

Begränsningar CINAHL ≥2004, engelska 

Sökord sökning 1 ”Trauma Centers”[MeSH] AND ”Qualitative Research”[MeSH] 

Sökord sökning 2 ”Emergency Service, Hospital”[MeSH] AND ”Qualitative Research”[MeSH] 

AND (”Patient Satisfaction”[MeSH] OR ”Patient Discharge”[MeSH]) 

Sökord sökning 3 ”Emergency Service, Hospital”[MeSH] AND Patients[MeSH] AND 

Information 

Sökord sökning 4 ”Emergency Service, Hospital”[MeSH] AND Patient AND Satisfaction AND 

Interviews AND Information 

Sökord sökning 5 ”Emergency Care” AND (Interviews OR ”Qualitative Studies”) AND Patient 

AND Satisfaction 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att studierna skulle vara kvalitativa originalartiklar som blivit peer 

reviewed. De skulle vara tillgängliga i fulltext via Uppsala universitets elektroniska 

prenumerationer eller open access. Deltagarna skulle vara patienter som vårdats på 

akutmottagningar och vara 16 år och äldre. Studierna skulle vara godkända av en 

etikkommitté eller att författarna gjort forskningsetiska överväganden. Exklusionskriterier var 

studier som genomförts i icke-medlemsländer i Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling [OECD], i syfte att få mer jämlika förutsättningar. Artiklar skulle inte ha 

publicerats tidigare än 2004 då de högst fick vara 15 år gamla. Andra språk än engelska och 

svenska exkluderades för att minska risken för feltolkningar. Artiklar som vid 

kvalitetsgranskning bedömdes vara av låg kvalitet exkluderades (Tabell 2). 
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Tabell 2. Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Kvalitativ originalartikel samt peer reviewed. Publicerad tidigare än 2004. 

Godkänd av en etikkommitté eller 

forskningsetiskt övervägd. 

Annat språk än engelska och svenska. 

Tillgänglig via UU eller open access. Bedömd låg kvalitet vid granskning. 

Undersökningsgrupp: Patienter som vårdats på 

akutmottagning samt 16 år eller äldre. 

Icke-medlemsland i OECD. 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna kvalitetsgranskades med en granskningsmall från 

SBU avsedd för kvalitativa studier. Granskningsmallen bestod av totalt 21 frågor (SBU, 

2014). För att underlätta beslut om artiklarnas kvalitetsnivå applicerades ett poängsystem där 

varje fråga kunde ge ett poäng. Mindre än 10 poäng bedömdes som låg kvalitet, 14 poäng 

eller mer som hög och det mellan som medelhög. Artikelförfattarna läste och poängsatte först 

artiklarna individuellt. Med dessa poäng som grund diskuterades sedan de genomförda 

bedömningarna för att nå konsensus. I samband med detta exkluderades två artiklar som 

ansågs vara av låg kvalitet vilket gav totalt 16 artiklar till resultatet. En sammanställning av de 

inkluderade artiklarna redovisas i tabellform (Bilaga 1). 

 

Resultatanalys 

Som utgångspunkt för resultatanalysen användes en analysmetod för litteraturstudier där 

kvalitativ forskning ska sammanställas (Friberg, 2017). Inledningsvis lästes samtliga artiklar 

ett flertal gånger samtidigt som relevanta fynd för syftet markerades. Därefter skapades 

preliminära teman utifrån bedömt huvudsakligt innehåll i artiklarna. Varje artikels 

meningsbärande fynd delades upp i stycken och översattes till svenska på pappersark. Dessa 

fynd separerades sedan och placerades enskilt under de preliminära teman som hade 

utformats. På så vis kunde likheter och skillnader mellan artiklarna identifieras. Under det 

sista steget där texten sammanställdes och renskrevs växte även resultatets slutgiltiga fem 

teman fram. Varje temas förankring i inkluderade studier redovisas i tabellform (Bilaga 2). 
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Forskningsetiska överväganden 

Artiklar som valdes till inkludering i resultatet var endera godkända av en etikkommitté eller 

redogjorde forskningsetiska överväganden i syfte att vara etiskt försvarbara. Det var viktigt att 

de följde de riktlinjer som framgår i Helsingforsdeklarationen för att inte bidra till oetisk 

forskning (World Medical Association, 2019). Vid genomförandet av studien inkluderades 

samtliga artiklar och dess relevanta resultat oavsett om de främjade författarnas åsikter eller 

inte. Båda författarna har sedan tidigare viss förståelse inom området vilket även lyfts fram i 

metoddiskussionen. Författarna har inte heller medvetet lagt in egna åsikter eller värderingar i 

arbetet. Att inte ange källor korrekt samt att genomföra förvrängning av forskningsprocessen 

är ett avsteg från god vetenskaplig sed (Forsberg & Wengström, 2016). Ett annat viktigt 

övervägande var kunskapen att genomföra rättvisa bedömningar av artiklarna, där feltolkning 

kunde uppstå på grund av bristande språkkunskap (Kjellström, 2017). För att minimera denna 

risk valdes enbart språk där båda författarna har goda kunskaper. 

 

RESULTAT 

I resultatet inkluderades 16 vetenskapliga artiklar om patienters upplevelser av information på 

akutmottagningar. Artiklarna var kvalitativa med intervjuer som huvudsaklig 

datainsamlingsmetod för att skapa en djupare förståelse. Studierna var genomförda i länderna 

Sverige, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, England och Irland. Totalt ingick 252 

patienter, där antalet patienter i studierna varierade från 4 till 42. Utifrån genomförd analys 

skapades fem teman: Initial vård på akutmottagningen; efterföljande väntetid; tillstånd och 

behandling; förståelse och minnesförmåga; samt avslutande vård på akutmottagningen. 

 

Initial vård på akutmottagningen 

När information gavs till patienterna under den akuta vården skapades en känsla av säkerhet 

och minskad oro (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Skene, Pott & McKeown, 2017). 

Det fick dem att känna att personalen behandlade skadorna väldigt seriöst (O’Brien & 

Fothergill-Bourbonnais, 2004). En traumapatient förklarade: ”[...] I felt very much like I knew 

what was going on and I knew why things were being done and what the plan was” (Skene et 

al., 2017, s 4). Personalen i traumateamet upplevdes förmedla relevant information om status 

och behandling samtidigt som de skötte den fysiska vården (O’Brien & Fothergill-

Bourbonnais, 2004; Wiman, Wikblad & Idwall, 2007). När patienter informerades om vad 
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som skulle hända, exempelvis lägesändringar, minskade deras oro och de kände sig mer 

deltagande i sin vård (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). 

 

Det var däremot inte alla som rapporterade om bra upplevelser. Andra patienter menade att de 

känt oro och ångest under den akuta vården och att behovet av information inte 

uppmärksammats då fokus istället legat på deras fysiska hälsa (Gotlib Conn et al., 2018). 

Efter att de akuta skadorna hade åtgärdats på akutrummet så upplevdes att informationen 

minskade. Det kunde handla om att de flyttades ut ur akutrummet (Skene et al., 2017) eller att 

personalen backade undan. De kände sig förbisedda och lämnades med obesvarade frågor 

(Skene et al., 2017; Wiman et al., 2007). 

 

Vid triagering upplevde patienter mötet som positivt och personcentrerat (Möller, Fridlund & 

Göransson, 2010; Olofsson, Carlström & Bäck-Pettersson, 2012) samt att information om 

bedömningen och rutiner gavs av personalen (Jangland, Kitson & Muntlin Athlin, 2016; 

Olofsson et al., 2012). Vid ovana av besök på akutmottagningen kunde detta övervinna 

patienternas oro (Swallmeh, Byers & Arisha, 2018). Det fanns däremot undantag. ”I didn’t 

get any information at all // she took my temperature and four different blood samples, but 

didn’t tell me why she did it [...]” (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2012, s 2612). 

 

Efterföljande väntetid 

Efter triageringen upplevde patienter frustration till följd av brist på information gällande 

väntetider och dess orsaker (Elmqvist et al., 2012; Jangland et al., 2016; Larsson Kihlgren, 

Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo, 2004; Möller et al., 2010; Olofsson et al., 2012; 

Swallmeh et al., 2018). I de fall där patienter ansåg sig ha fått tillräcklig information var 

väntetiden samt eventuella förseningar mer accepterade (Möller et al., 2010; Revell, Searle & 

Thompson, 2017). Vissa patienter bekymrade sig över att andra anlänt till akutmottagningen 

och fått behandling före dem utan någon förklaring (Olofsson et al., 2012). ”[…] I think most 

of us accept it (waiting times) but there should be more information.” (Elmqvist et al., 2012, s 

2612). Det fanns patienter som övervägde att lämna akutmottagningen utan behandling då de 

inte mottog någon information om ungefärlig väntetid (Swallmeh et al., 2018). Andra ansåg 

att information om väntetider var onödigt vetande (Möller et al., 2010). 

 

Patienter uppgav att de ville veta ungefärlig väntetid för att få träffa en läkare (Larsson 

Kihlgren et al., 2004; Swallmeh et al., 2018). Vid förfrågan om beräknad ankomsttid av 
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läkaren fick patienter bara ”snart” till svar (Olofsson et al., 2012). Vissa uttryckte att de inte 

vågade lämna undersökningsrummet för att exempelvis gå på toaletten av oro för att missa 

viktig information (Elmqvist et al., 2012; Larsson Kihlgren et al., 2004). Även när det gällde 

att vänta på sina undersökningsresultat förekom irritation (Olofsson et al., 2012; Swallmeh et 

al., 2018). ”It normally takes an hour to collect and analyse blood samples, but what about 

all the other hours?” (Olofsson et al., 2012, s 210). 

 

Tillstånd och behandling 

Patienter ville få adekvat information gällande deras behandling och vilka beslut som togs 

under sina besök på akutmottagningen (Baird et al., 2018; Samuels-Kalow et al., 2016; 

Swallmeh et al., 2018). Ett flertal patienter yttrade positiva kommentarer kring den 

information de fått om sina tillstånd eller behandling (Baird et al., 2018; Jangland et al., 

2016). En berättade exempelvis om ett positivt möte där läkaren hade kommit förbi med en 

skiss på en ryggrad för att visa vilka skador som fanns (Wiman et al., 2007). 

 

I andra fall menade patienter att de fått behandling utan någon förklaring till varför (Baird et 

al., 2018) eller att den varit bristande (Jangland et al., 2016). Andra förklarade att de inte fått 

ta del av resultaten från tester som utförts (Baird et al., 2018; Warner, Saxton, Indig, Fahy & 

Horvat, 2012), eller visste vad de testades för (Baird et al., 2018). En berättade om hur hon 

fick lov att efterfråga information ett flertal gånger. ”[…] They didn´t come back and say 

”That’s clear” or ”This is what’s going on”. I had to push for information to get it” (Warner 

et al., 2012, s 90). En kvinna överhörde när läkaren pratade med någon om hennes graviditet. 

Det var så hon fick veta att hon var gravid samt att hon hade ett pågående missfall (Baird et 

al., 2018). 

 

Behovet av skriftlig information varierade. Somliga uttryckte en önskan om utökad skriftlig 

information (Baird et al., 2018; Samuels-Kalow et al., 2016; Warner et al., 2012), medan 

andra inte ville ha någon. Istället lyfte de fram fördelarna med att få bra muntlig information. 

”[...] If it is written down on a bit of paper you read it and you think, well ok then, [but] if 

someone is saying it to you, you can ask questions back at the same time” (Revell et al., 2017, 

s 23). Även beträffande att faktiskt erhålla skriftlig information fanns skilda redogörelser 

(Warner et al., 2012). 
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Förståelse och minnesförmåga 

Patienter upplevde att informationsutbytet ofta handlade om personalens egna behov (Gotlib 

Conn et al., 2018) och när informationen som gavs blev för rutinmässig blev den svår att 

förstå (Larsson Kihlgren et al., 2004). Det kunde även bli för mycket medicinska termer vilket 

gjorde att vissa patienter inte förstod. En hade behövt slå upp ord i ett lexikon efteråt. ”I don’t 

know these big medical terms. They just throw you information with no explanation.” 

(Samuels-Kalow et al., 2016, s 282). Det ansågs viktigt att personal använde ett enkelt språk 

(Samuels-Kalow et al., 2016; Swallmeh et al., 2018; Warner et al., 2012). Ett exempel på 

detta var hur tidigt gravida patienter efterfrågade icke-medicinskt språk som bebis istället för 

foster (Warner et al., 2012). 

 

Även om patienter försågs med information kunde det finnas kognitiva besvär som försvårade 

för deras förmåga att ta till sig den (Goldsmith, McCloughen & Curtis, 2018; Nasirian, 

Fagevik Olsén & Engström, 2018; Revell et al., 2017). Trötta eller förvirrade patienter ville 

därför gärna ha närstående på plats som kunde ta till sig och komma ihåg det som sades 

(Goldsmith et al., 2018). Patienter som vårdats för trauma ansåg sig ha vaga eller oklara 

minnen av att ha blivit informerade om sina tillstånd under vårdtiden. De kände inte att de 

hade varit kapabla att förstå eller att senare minnas vad som sagts (Nasirian et al., 2018). Vid 

smärta eller smärtlindring kommenterade vissa patienter att de inte kunde ta emot skriftlig 

information (Revell et al., 2017) eller att de inte kom ihåg sin utskrivningsinformation.  

”(I was) rattling at times with the amount of pills they were giving me… They absolutely 

explained to me on discharge how to take the medication, but i think i left high as a kite. You 

know, sort of drifted out of hospital opposed to walking out” (Goldsmith et al., 2018, s 113). 

 

Avslutande vård på akutmottagningen 

Utskrivningsprocessen från akutmottagningen beskrevs som oorganiserad och informationen 

upplevdes som otillräcklig. Det resulterade i att patienter skickades hem med obesvarade 

frågor samt med känslor som stress och osäkerhet (Baird et al., 2018; Goldsmith et al., 2018; 

Gotlib Conn et al., 2018; Nasirian et al., 2018; Warner et al., 2012; Wiman et al., 2007). En 

traumapatient redogjorde för sin upplevelse om att få motsägande besked om sina skador. 

”[…] So for instance, one nurse said that my pelvis was broken when it is not.[…]” (Gotlib 

Conn et al., 2018, s 100). Vissa patienter ansåg att det kunde vara till stor hjälp att ha skriftlig 

information gällande tillståndet med sig hem efter besöket. ”[…] Maybe that will stop people 
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Googling things on the internet and finding out all sorts of things that aren’t true”(Warner et 

al., 2012, s 90). 

 

Behovet av detaljerad information gällande syfte med läkemedelsbehandling, dess effekt och 

biverkningar påtalades av patienter (Goldsmith et al., 2018; Samuels-Kalow et al., 2016; 

Swallmeh et al., 2018). Mängd information som gavs varierade och en del blev utan. ”(The 

staff at discharge) said here’s your script, it’s what you need to take and then that’s the end of 

it” (Goldsmith et al., 2018, s 113). Vid utskrivning förstod somliga patienter inte vikten av 

information om smärtlindring och andra såg det som lågprioriterat (Goldsmith et al., 2018). 

 

Vissa patienter delade med sig av flera positiva upplevelser gällande personalens insatser 

inför utskrivning (Gotlib Conn et al., 2018; Samuels-Kalow et al., 2016). De kände sig 

delaktiga i sin utskrivningsplanering samt erhöll skriftlig information om fortsatt vård. En del 

av sjuksköterskorna beskrevs som otroliga och hade spelat en nyckelroll i undervisning och 

förberedelser inför utskrivning. (Gotlib Conn et al., 2018). 

 

DISKUSSION 

Eftersom studiens syfte var att undersöka patienters upplevelser tar resultatet upp såväl 

negativa som positiva aspekter. Det genomgående fyndet i samtliga 16 artiklar var att det i 

alla fanns någon form av negativa upplevelser kring information. Vid den initiala tiden på 

akutmottagningen uttryckte patienter både positiva och negativa upplevelser, både om de 

triagerades eller akutvårdades. Därefter upplevdes främst informationen som bristfällig vid 

saker som väntetider, tillstånd och behandling. Även om information gavs kunde den 

upplevas som svår att förstå eller att minnas. Upplevelser i samband med utskrivning 

varierade men var främst negativa där patienter upplevde att deras behov inte tillfredsställs. 

 

Resultatdiskussion 

Initial vård på akutmottagningen 

Oavsett om patienter inkom med trauma eller liknande tillstånd som krävde akutvård eller 

genomgick triagering förekom blandade upplevelser. Vad som framgick i båda delar var att 

information kunde minska patienternas oro och främja delaktighet (O’Brien & Fothergill-

Bourbonnais, 2004; Skene et al., 2017; Swallmeh et al., 2018). Att bra information i ett tidigt 

skede har den effekten var inte ett särskilt oväntat fynd. Som tidigare beskrivits har forskning 
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visat att det är en grundförutsättning för att förbättra patientdelaktigheten (Tobiano et al., 

2015). Peplau lyfter i sin omvårdnadsteori fram det initiala mötet i form av orienteringsfasen 

och vikten av att förklara saker för patienten. På så sätt kan främlingsrollen arbetas bort och 

ett förtroende skapas (Peplau, 1991[1988]). 

 

Positiva upplevelser om sitt initiala vårdmöte på akutmottagningen var vanligt förekommande 

(Möller et al., 2010; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Olofsson et al., 2012; Wiman 

et al., 2007). Det sågs inte som oväntat att triageringen skulle kännas positiv, men den akuta 

vården var mer oväntad. I det skedet kan det tänkas att personal behöver behandla fysiska 

skador och därmed inte hinner göra patienten delaktig. Detta studieresultat kan vidare tänkas 

bero på välutvecklade arbetsmetoder samt god medvetenhet hos personalen. När det akuta 

skedet var över upplevde patienter däremot en försämring (Skene et al., 2017; Wiman et al., 

2007). Det kan tänkas bero på att patienterna prioriteras lägre efter de stabiliserats. Att ge 

information till patienter är nämligen starkt beroende av om det råder tidsbrist (Nilsson et al., 

2015). 

 

Efterföljande väntetid 

Bristande information om väntetider var ett genomgående ämne patienter tog upp som del av 

sina upplevelser på akutmottagningen. Det visade sig att patienter generellt sett var missnöjda 

med informationen om väntetider (Elmqvist et al., 2012; Jangland et al., 2016; Larsson 

Kihlgren et al., 2004; Möller et al., 2010; Olofsson et al., 2012; Swallmeh et al., 2018). I de 

fall där information om uppskattad väntetid tilldelats var väntan mer godtagen (Möller et al., 

2010; Revell et al., 2017). I rapporten från IVO konstaterades att otillräcklig 

sjuksköterskebemanning resulterade i att patientinformationen och därmed patienterna blev 

lidande (IVO, 2015). Negativa upplevelser gällande väntetider och information om detta 

kändes som ett väntat resultat sett till rådande patienttryck på akutmottagningar. Ur ett 

samhällsperspektiv kan detta vara dåligt då det kan påverka medborgarnas attityd och tillit för 

den resterande hälso- och sjukvården (SBU, 2010).  

 

Den ovisshet som informationsbristen ingav resulterade i att patienter inte vågade lämna sin 

plats för att exempelvis uppsöka toalett av oro för att missa viktig information (Elmqvist et 

al., 2012; Larsson Kihlgren et al., 2004). Liknande erfarenheter beskrivs i en annan studie där 

patienter lämnades i osäkerhet i timmar på grund av bristande information om tid till att träffa 

läkare (Forsgärde, From Attebring & Elmqvist, 2016). Detta var ett oväntat fynd som tillförde 
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ett djupare perspektiv till resultatet. Väntan är en naturlig del av den akuta vården där 

prioriteringar ständigt måste göras, men att ha en vårdmiljö där patienter inte ens vågar gå på 

toaletten kan inte anses etiskt försvarbart. 

 

Tillstånd och behandling 

I resultatet framkom att patienter ville få adekvat information gällande behandling och vilka 

beslut som togs under besöken på akutmottagningen (Baird et al., 2018; Samuels-Kalow et al., 

2016; Swallmeh et al., 2018). Deras åsikter ges stöd från patientlagen som ämnar att främja 

deras självbestämmande och delaktighet i vården (SFS, 2014:821). Ett flertal patienter hade 

positiva upplevelser gällande informationen om tillstånd eller behandling, men andra menade 

att de inte informerats om behandling, vad de testades för eller vad resultaten visade (Baird et 

al., 2018; Jangland et al., 2016; Warner et al., 2012; Wiman et al., 2007). Detta resultat ges 

stöd av studien i bakgrunden som fann att 22% av patienter inte förstod sina testresultat eller 

vad tillståndet varit som gjort att de hamnat på akutmottagningen (Downey & Zun, 2010). 

 

Att detta skulle vara ett område med varierande upplevelser var inte oväntat. Det ska dock ses 

som ett viktigt område där de dåliga upplevelserna i värsta fall kan tänkas vara farliga för 

patienten. Som tidigare beskrivet i bakgrunden förebyggs säkerhetsrisker om en patient får 

tillräcklig information (Socialstyrelsen, 2015). Sjuksköterskan har dessutom i uppgift att 

arbeta evidensbaserat för att säkerställa patientsäkerheten (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Det framkom även i resultatet att tillgängligheten av skriftlig information på 

akutmottagningar varierade men att detta även gällde efterfrågan hos patienterna (Baird et al., 

2018; Revell et al., 2017; Samuels-Kalow et al., 2016; Warner et al., 2012). Det var inte ett 

helt väntat resultat då skriftlig information i allmänhet brukar vara uppskattat och efterfrågat, 

men det visar på betydelsen av att inkludera patienten i informationsutbytet och att göra den 

individanpassad. 

 

Förståelse och minnesförmåga 

I resultatet framkom problem även när information gavs till patienter, som att den blev för 

opersonlig eller innehöll för mycket medicinska termer. Det fanns även situationer där 

patienterna hade nedsatt förmåga att ta till sig och minnas informationen (Goldsmith et al., 

2018; Nasirian et al., 2018; Revell et al., 2017). Resultaten ansågs inte som oväntade, men 

skapade ändå en ytterligare dimension till området då det inte längre enbart handlade om att få 

eller att inte få information. Att ge information på fel sätt kunde således bli lika fel som att 
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inte ge någon alls. Fynden backas även upp av andra studier där patienter inte kunnat ta till sig 

informationen då den varit för avancerad, givits i stressfulla situationer eller att de varit 

påverkade av smärtlindring (Kimmel et al., 2016; Nilsson et al., 2015). I den teoretiska 

referensramen nämndes rollen som lärare där uppgifterna är att öka patientens insikt och 

kunskap (Peplau, 1991[1988]). Det kan tänkas att stora krav ställs på sjuksköterskan i denna 

roll på en akutmottagning där saker ska läras ut med alla dessa problematiska faktorer i 

åtanke. 

 

I bakgrunden lyftes patientlagen fram som ställer krav på att personal i så stor utsträckning 

som möjligt ska se till att patienterna förstår informationen som ges (SFS, 2014:821). Även 

ICN betonar vikten av anpassad information och sjuksköterskans ansvar (ICN, 2012). Detta 

ger tydliga belägg för att det är en viktig aspekt som inte ska förbises. Ändå anser 

sjuksköterskor att de ofta ger information utan hänsyn till patienternas individuella behov 

(Nilsson et al., 2015). De bakomliggande faktorerna för detta kan endast spekuleras kring, 

men utifrån vad som framgick i bakgrunden kan en bakomliggande orsak tänkas vara 

arbetsmiljöproblem. 

 

Avslutande vård på akutmottagningen 

I samband med utskrivning från akutmottagningen skildrades ett flertal upplevelser där 

majoriteten var av negativ karaktär. Patienter upplevde att informationen var otillräcklig och 

att de skickades hem med obesvarade frågor samt känslor som stress och osäkerhet. Vissa 

patienter hade däremot positiva upplevelser gällande personalens insatser vid utskrivningen 

(Baird et al., 2018; Goldsmith et al., 2018; Gotlib Conn et al., 2018; Nasirian et al., 2018; 

Samuels-Kalow et al., 2016; Warner et al., 2012; Wiman et al., 2007). De negativa 

upplevelserna var ganska väntade då det är vid utskrivning som det största 

informationsbehovet kan tänkas finnas hos patienterna. Mycket information ska ges och de 

ska även kunna tillgodogöra sig informationen. Det är i samband med detta som 

sjuksköterskan kan spela en avgörande roll där patienten förses med konkret och förståelig 

information (Boltz et al., 2013; Howenstein & Randy, 2012). Det kan i sin tur minska antalet 

patienter som inom kort tid efter utskrivning återvänder till akutmottagningen (Rising et al., 

2015; Wolf et al., 2017) med minskad vårdtyngd som tänkbar följd. 

 

I teoretiska referensramen beskrivs ledarrollen som sjuksköterskan ofta placeras i av patienter 

och förväntas vara den som ska ansvara och lösa problem. Rollen kan bli negativ och det är 
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därför viktigt att förbereda patienten för utskrivning genom att göra den insatt i sin vård. Det 

är på så sätt som upplösningsfasen kan ske där patientens behov av stöd minskar (Peplau, 

1991[1988]). Vid utskrivning från en akutmottagning kan processen gå snabbt, och det kan 

därför tänkas vara viktigt att inleda utskrivningsförberedelser av patienten så tidigt som 

möjligt under vårdtiden. Mycket information om tillstånd, egenvård och dylikt behöver 

förmedlas och kanske ofta under dåliga förutsättningar. 

 

Metoddiskussion 

För att skapa en översikt av det aktuella problemområdet valdes litteraturöversikt som metod. 

Då syftet var att beskriva patientupplevelser valdes kvalitativ forskning som underlag, och det 

är av författarnas åsikt att syftet med hjälp av vald metod blivit besvarat. 

 

Databaserna PubMed och CINAHL användes då de är inriktade på omvårdnadsforskning. 

Detta stärker arbetets validitet då risken att förbise relevanta artiklar minskar (Henricson, 

2017). Att endast en sökning genomfördes på CINAHL kan ses som en svaghet. Författarna 

ansåg dock att det var tillräcklig då utförliga sökningar gjorts i PubMed och ett tillräckligt 

dataunderlag bedömdes föreligga. Tillämpning av etablerade MeSH-termer och fria sökord 

relevanta för syftet skapade goda förutsättningar för avgränsade sökningar inom det valda 

området. 

 

För att inkluderas skulle artiklarna vara peer reviewed vilket stärker trovärdigheten eftersom 

studierna bedömts som vetenskapliga (Henricson, 2017). Då forskningsområdet inte ansågs 

vara stort valdes 15 år som maximalt publikationsdatum. Författarna ansåg inte att denna 

ålder var tillräckligt hög för att påtagligt minska artiklarnas relevans. Det kan ses som en 

styrka att endast ha använt studier som genomförts i OECD-länder. Detta skapar möjligheter 

för liknande vårdförutsättningar då medlemsländerna arbetar med att skapa gemensamma 

standarder, finna evidensbaserade lösningar och utbyta erfarenheter (OECD, 2019). Det kan 

finnas både styrkor och svagheter gällande exkluderande av andra språk än engelska och 

svenska. Samtidigt som risken för feltolkningar minskade skapades även möjligheter för att gå 

miste om väsentlig forskning. 

 

Artiklarna granskades individuellt av författarna med hjälp av en granskningsmall för 

kvalitativa studier (SBU, 2014) för att sedan jämföras och diskuteras. Ett sådant förfarande 

stärker reliabiliteten (Henricson, 2017). Av samtliga 16 artiklar bedömdes kvaliteten på 9 som 
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hög samt 7 som medelhög. Att exkludera studier som bedömts vara av låg kvalitet kan ses 

som en styrka. Mängden artiklar som inkluderades ansågs även vara tillräckligt för att besvara 

syftet. Vid analys av artiklarna genomfördes detta först individuellt av författarna med 

avseende att se helheterna i resultaten. Därefter utfördes arbetet gemensamt med att välja ut 

relevanta meningsbärande delar samt att sätta ihop det nya resultatet. Detta kan ses som en 

styrka då författarna enskilt skapat sig förståelse om resultaten och därefter samarbetat. 

 

Innan datainsamlingen påbörjades fastställdes de etiska förhållningssätt som studien skulle 

efterfölja vilket kan ses som en styrka. I metoden nämndes även att författarna hade viss 

förförståelse inom det aktuella problemområdet, något som kan ses som en svaghet. Detta 

grundar sig i att båda har genomfört verksamhetsförlagd utbildning på en akutmottagning och 

därför hade misstankar om vad som kunde framkomma i resultatet. Författarna har haft detta i 

åtanke under studiens gång i syfte att minimera eventuell inverkan, men det kan däremot inte 

uteslutas att förförståelsen påverkat dataanalysen och resultatet (Henricson, 2017). 

 

Slutsats 

Information är en viktig del av vården på en akutmottagning och denna studie belyser dess 

betydelse ur ett patientperspektiv. I resultatet framkom en mängd olika upplevelser samt 

åsikter av patienter där merparten var av negativ karaktär. I samtliga artiklar återfanns någon 

form av negativ upplevelse vilket visar på problemområdets relevans. Avsikten med arbetet 

var inte att generalisera utan att presentera det aktuella forskningsläget. Det är av författarnas 

åsikt att behov av vidare forskning finns inom området då de artiklar som legat till grund för 

studien inte enbart avhandlat information. Genom att belysa patienters upplevelser synliggörs 

även brister och möjligheter till förbättringar. Detta kan underlätta för sjuksköterskor i sin 

profession gällande hur de informerar sina patienter såväl på en akutmottagning som på annat 

håll i vården. 
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Bilaga 1. Resultat från granskning av vetenskaplig kvalitet 

Referens Syfte Metod Undersöknings

grupp 

Resultat Bedömd 

kvalitet 

Baird, S., 

Gagnon, M.D., 

deFiebre, G., 

Briglia, E., 

Crowder, R. & 

Prine, L. 

 

USA, 2018. 

 

Att bättre förstå orsakerna varför kvinnor 

söker sig till akutmottagningen för vård av 

tidigt missfall, hur de upplever vården och 

stödet samt deras allmänna upplevelse 

under och efter besöken. 

Kvalitativ. 

Semistrukt

urerade 

telefoninter

vjuer. 

10 patienter. 

57 bortfall. 

Fyra huvudkategorier skapades: Känslor 

kring tidigt missfall; orsaker till att besöka 

akutmottagningen; upplevelsen av 

akutmottagningen; och upplevelsen efter att 

ha lämnat akutmottagningen. 

Hög 

Elmqvist, E., 

Fridlund, Bengt. 

& Ekebergh, M.  

 

Sverige, 2011. 

Att beskriva och förstå patienternas första 

möte med akutvården på en 

akutmottagning, genom beskrivningar 

från patienten, närmast anhörig och 

vårdpersonal av olika professioner. 

Kvalitativ. 

Intervjuer. 

 

4 patienter 

(Samt 2 

anhöriga och 8 

vårdpersonal).  

Bortfall ej 

beskrivet. 

Fem teman framkom: Oklara regler och 

motsägande förväntningar i mötet; ett möte 

med den biologiska kroppen; artiga 

bemötanden; isolerade i ett tidlöst möte; 

och strävan efter mening i mötet. 

Medelhög 

Goldsmith, H., 

McCloughen, A. 

& Curtis, K.  

 

Australien, 

2018. 

 

Att skapa förståelse för erfarenheter av att 

hantera smärta med användning av 

förskriven smärtlindring hos nyligen 

utskrivna vuxna traumapatienter. 

Kvalitativ. 

Semistrukt

urerade 

intervjuer. 

 

12 patienter. 

6 bortfall. 

Fyra teman skapades: smärta är personlig 

och försvagande; patienterna är 

oinformerade vid utskrivning från 

sjukhuset; patienter har lågt förtroende för 

smärtlindringen hemma; och patienter gör 

egna val kring sin smärtlindring. 

Hög 

Gotlib Conn, L., 

Zwaiman, A., 

DasGupta, T., 

Hales, B., 

Watamaniuk, A. 

& Nathens, A.B. 

 

Kanada, 2018. 

 

Att bättre förstå upplevelser gällande 

utskrivning och vårdövergång från 

akutmottagning och dess kvalitet från 

svårt skadade patienter. 

Kvalitativ. 

Semistrukt

urerade 

telefoninter

vjuer. 

 

 

24 patienter. 

Bortfall ej 

beskrivet. 

Två huvudteman identifierades: främja 

utskrivningskvalitet; och hinder för 

utskrivningskvalitet. I varje huvudtema 

skapades även tre underkategorier. 

Medelhög 
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Jangland, E., 

Kitson, A. & 

Muntlin Athlin, 

Å. 

 

Sverige, 2016. 

 

Att undersöka hur patienter med akut 

buksmärta beskriver sina erfarenheter 

under den akuta vårdperioden. 

Kvalitativ 

fallstudie. 

Intervjuer 

(14st). 

 

5 patienter. 

Bortfall ej 

beskrivet. 

Patientupplevelserna presenterades som 

fem berättelser. Patienterna berättade om 

grunder för god vård och hade starka 

redogörelser för vad de betydde för dem. 

Hög 

Larsson 

Kihlgren, A., 

Nilsson, M., 

Skovdahl, K., 

Palmblad, B. & 

Wimo, A. 

 

Sverige, 2004. 

 

Att genom observationer och intervjuer 

med patienter över 75 år och deras 

närstående beskriva förhållandena och de 

händelser som ägde rum under deras 

vistelse på akutmottagningen. 

Kvalitativ. 

Observatio

ner (20st) 

och 

intervjuer 

(16st).  

 

20 patienter. 

Inget bortfall. 

 

Sex teman framkom under analysen: 

otrevligt väntande; onödigt väntande; brist 

på goda rutiner under väntetiden; lidande 

under väntetiden; dåliga känslor under 

väntetiden; och omvårdnad under 

väntetiden. 

Hög 

Möller, M., 

Fridlund, B. & 

Göransson, K. 

 

Sverige, 2010. 

 

Att beskriva patienternas upplevelse av 

triagemötet på akutmottagningen. 

Kvalitativ. 

Semistrukt

urerade 

intervjuer. 

 

20 patienter. 

Bortfall ej 

beskrivet. 

 

Fem kategorier baserade på 16 upplevelser 

framkom: Det osäkra mötet; det mänskliga 

mötet; det logistiska mötet; 

informationsutbytet; och omgivande miljön. 

Hög 

Nasirian, S., 

Fagevik Olsén, 

M. & Engström, 

M. 

 

Sverige, 2018. 

 

Att undersöka återhämtningsprocessen 

hos patienter som genomlidit ett mindre 

fysiskt trauma tre månader efter 

direktutskrivning från en akutmottagning. 

Kvalitativ. 

Intervjuer. 

 

14 patienter. 

Bortfall ej 

beskrivet. 

 

Två teman framkom varav det huvudsakliga 

fyndet var att nyckeln till återhämtning är 

socialt stöd. 

Medelhög 

 

O’Brien, J-A. & 

Fothergill-

Bourbonnais, F. 

 

Kanada, 2004. 

 

Att utforska patienters erfarenhet av 

återupplivning efter trauma på en 

akutmottagning och att undersöka om 

några uppfattningar av utsatthet existerat i 

deras upplevelse. 

Kvalitativ. 

Semistrukt

urerade 

intervjuer. 

7 patienter.  

Bortfall ej 

beskrivet. 

 

Fyra huvudteman uppkom under 

dataanalysen. Den allmänna upplevelsen 

var initialt rädsla och sårbarhet men som 

snabbt försvann på akutmottagningen. 

Medelhög 
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Olofsson, P., 

Carlström, E-D. 

& Bäck-

Pettersson, S. 

 

Sverige, 2012. 

 

Att undersöka kroniskt sjuka äldre 

patienters upplevelser av sitt triagemöte 

och fortsatta vistelse på en 

akutmottagning. 

Kvalitativ. 

Intervjuer.  

 

14 patienter. 

Inget bortfall. 

 

Två kategorier framkom: Triagemötet; och 

efter triagemötet. 

Medelhög 

Revell, S., 

Searle, J. & 

Thompson, S. 

 

Nya Zeeland, 

2017. 

 

Att undersöka informationsbehovet hos 

patienter som mottar anestesi på en 

akutmottagning för att bestämma det bästa 

sättet att ge viktig information på ett 

accepterat sätt. 

Kvalitativ. 

Semistrukt

urerade 

intervjuer 

samt 

fokusgrupp

er. 

8 patienter. 

4 bortfall. 

 

Sex teman bildades. Patienterna upplevde 

få brister angående specifik information om 

proceduren. De ville inte ha skriftlig 

information. Behoven av information 

handlade istället ofta om ett generellt behov 

av säkerhet och tillit. 

Medelhög 

Samuels-Kalow, 

M., Rhodes, K., 

Uspal, J., Reyes 

Smith, A., 

Hardy, E. & 

Mollen, C. 

 

USA, 2016. 

 

Att karaktärisera patienter och föräldrars 

upplevelser av behov och preferenser 

gällande utskrivningsprocessen från 

akutmottagningar beroende av 

hälsolitteracitet, jämföra perspektiv samt 

identifiera nya förslag till förbättringar. 

Kvalitativ. 

Semistrukt

urerade 

intervjuer. 

 20 patienter 

(Även 31 

pediatriska 

föräldrar). 

Bortfall ej 

beskrivet. 

 

Tre kategorier framkom: Vårdgivarfaktorer; 

systemfaktorer; och patientfaktorer 

Hög 

Skene, I., Pott, 

J. & McKeown, 

E. 

 

England, 2017. 

 

Att beskriva patienters perspektiv av 

traumavård på akutmottagningen. 

Kvalitativ. 

Semistrukt

urerade 

intervjuer. 

13 patienter. 

24 bortfall. 

Fyra teman skapades: Initial påverkan av 

traumat; miljöfaktorer; 

kommunikationsmetoder; och reflektion om 

traumat. 

Hög 

Swallmeh, E., 

Byers, V. & 

Arisha, A.  

 

Irland, 2018. 

 

Att redovisa en kvalitativ studie där man 

samlat fördjupad data om patienters 

upplevelser på en akutmottagning.  

Kvalitativ. 

Fokusgrupp

er. 

 

42 patienter. 

Bortfall ej 

beskrivet. 

Patienterna identifierade 19 vanliga faktorer 

som påverkat deras upplevelse. Dessa 

faktorer indelades i sex teman: Pålitlighet; 

information; försäkran; mottaglighet; fysisk 

miljö; och empati. 

Hög 
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Warner, A., 

Saxton, A., 

Indig, D., Fahy, 

K. & Horvat, L. 

 

Australien, 

2012. 

Att fylla luckan i litteraturen genom att 

skapa en förståelse av kvinnors 

upplevelser på akutmottagningen när de 

uppsöker vård för problem i det tidiga 

graviditetsskedet och implikationer för 

kliniskt utövande. 

Kvalitativ. 

Semistrukt

urerade 

intervjuer. 

16 patienter. 

3 bortfall. 

5 huvudteman identifierades: Personalens 

attityd och beteende; integritet och 

värdighet; tillhandahållande av information; 

väntetider; och rådgivning och 

uppföljning.   

Hög 

Wiman, E., 

Wikblad, K. & 

Idwall, E.  

 

Sverige, 2007. 

Att undersöka traumapatienters 

uppfattning av mötet med traumateamet 

på akutmottagningen. 

Kvalitativ. 

Semistrukt

urerade 

intervjuer. 

 

23 patienter. 

Bortfall ej 

beskrivet. 

 

Det huvudsakliga aspekterna som framkom 

av patienternas upplevelser av vården var: 

att veta hur; kommunikation; och 

medverkan. Dessa skapade tre teman. 

Medelhög 
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Bilaga 2. Översikt över respektive temas förankring i inkluderade studier 

Referens Tema A Tema B Tema C Tema D Tema E 

Baird et al., 2018   X  X 

Elmqvist et al., 2011 X X    

Goldsmith et al., 2018    X X 

Gotlib Conn et al., 2018 X   X X 

Jangland et al., 2016 X X X   

Larsson-Kihlgren et al., 2004  X  X  

Möller et al., 2010 X X    

Nasirian et al., 2018    X X 

O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004 X     

Olofsson et al., 2012 X X    

Revell et al., 2017  X X X  

Samuels-Kalow et al., 2016   X X X 

Skene et al., 2017 X     

Swallmeh et al., 2018 X X X X X 

Warner et al., 2012   X X X 

Wiman et al., 2007 X  X  X 

 

Tema A: Initial vård på akutmottagningen. 

Tema B: Efterföljande väntetid. 

Tema C: Tillstånd och behandling. 

Tema D: Förståelse och minnesförmåga. 

Tema E: Avslutande vård på akutmottagningen. 


