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SAMMANFATTNING  

Syfte: Att undersöka hur nöjda patienter 75 år och äldre är med vården som bedrivs på 

akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala avseende väntetid, miljö, kompetens, förtroende, 

tillgänglighet, bemötande, information, kommunikation och smärtlindring. 

Metod: Deskriptiv tvärsnittstudie. 38 patienter 75 år och äldre som besökt Akademiska sjukhusets 

akutmottagning svarade på en enkät avseende hur nöjda de var med sitt besök.  

Resultat: Patienter 75 år och äldre var i stort mycket nöjda över vården som bedrivs på Akademiska 

sjukhusets akutmottagning. Patienterna var minst nöjda över väntetiden som ibland ansågs vara för lång 

i relation till deras besvär. Ingen skillnad gick att utläsa mellan hur nöjda män och kvinnor var med 

vården avseende väntetid, miljö, kompetens, förtroende, tillgänglighet, bemötande, information, 

kommunikation och smärtlindring. Någon skillnad gick inte heller att utläsa mellan hur nöjda 

patienterna var med vården och vilken typ av besvär; medicinskt, kirurgiskt eller ortopediskt som 

patienten hade sökt för.  

Slutsats: Studien visar att de patienter 75 år och äldre som besvarade enkäten i stort är mycket nöjda 

med vården som bedrivs på Akademiska sjukhusets akutmottagning avseende väntetid, miljö, 

kompetens, förtroende, tillgänglighet, bemötande, information, kommunikation och smärtlindring. 

Resultaten går inte att generalisera och mer forskning krävs på området.  

 

Nyckelord: Vårdkvalitet, akutmottagning, patientupplevelse, äldre



 
 

 

SUMMARY  

Aim: To investigate the satisfaction levels of patients aged 75 years and older for care received at the 

emergency department of Akademiska hospital in Uppsala with regard to waiting times, treatment 

environment, competence, patient trust, accessibility, treatment, information, communication and pain 

relief.  

Method: Descriptive cross section study. 38 patients aged 75 years and older who visited Akademiska’s 

emergency department answered by completing a form regarding how satisfied they were with their 

visit.  

Results: Patients aged 75 and older were generally very satisfied with the care offered by Akademiska’s 

emergency department. Patients were least satisfied with waiting times, which were sometimes felt to be 

too long in relation to their symptoms. No significant difference was recorded between the satisfaction 

levels between men and women for the care offered with regard to waiting times, treatment 

environment, competence, patient trust, accessibility, treatment, information, communication or pain 

relief. Neither were any significant differences recorded between the types of symptoms - medical, 

surgical or orthopaedic - that the patients were seeking treatment for.  

Conclusion: The study shows that patients aged 75 and over who answered the form were generally 

very satisfied with the care offered by Akademiska hospital’s emergency department with regard to 

waiting times, treatment environment, competence, patient trust, accessibility, treatment, information, 

communication and pain relief. These results cannot be generalized and more research is required in this 

area.  
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BAKGRUND 

En akutmottagning är en enhet där människor som drabbats av akut sjukdom eller skada 

omhändertas. Akutmottagningen på större sjukhus kan vara uppdelad och specialiserad på antingen 

barn eller vuxna. Behovet av sjukvård är olika brådskande från patient till patient och personalen på 

akutmottagningen får möta patienter med alltifrån livshotande tillstånd till mindre åkommor. 

Patienterna uppsöker oftast själva akutmottagningen, medan ett mindre antal transporteras dit med 

ambulans. Väl framme på akutmottagningen anmäler sig patienten i receptionen där en första 

bedömning, sortering till klinik och prioritering utifrån patientens tillstånd och symtom görs. Hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) säger att ”den som har det största behovet av hälso- och 

sjukvård skall ges företräde till vården”. Detta innebär att någon form av prioritering måste göras så 

fort det finns fler än en patient. Ju allvarligare sjukdomstillstånd eller skada patienten lider av desto 

högre prioritet i turordningen får denne i systemet. Det är även viktigt att patienten får rätt typ av 

hjälp och på större sjukhus sorteras de därför till någon av akutmottagningens specialistkliniker; 

medicin, kirurgi eller ortopedi. Detta förfarande kallas triagering och utförs vanligen av en 

sjuksköterska. (Wikström, 2012).  

Patientupplevelser på akutmottagningar 

I den offentliga debatten har det sedan länge diskuterats om negativa patientupplevelser på 

akutmottagningar, vilka främst har handlat om långa väntetider (SKL, 2012). Enligt Sveriges 

Kommuner och Landstings nationella patientundersökning från år 2010 uppgav 68 procent av 

patienterna att de hade tillbringat upp till 4 timmar på akutmottagningen, 17 procent mellan 4 och 6 

timmar och 15 procent var på akuten 6 timmar eller mer (SKL, 2011). I en studie gjord av 

Göransson och von Rosen (2009) framkom att ungefär 20 procent av patienterna upplevde att de 

fick vänta något länge eller mycket för länge innan de blev triagerade. Vid mötet med 

triagesjuksköterskan kände de dock att deras besvär togs på allvar och att sjuksköterskan lyssnade 

på dem. Väntetiden efter triageringen verkar vara det som besvärar patienterna mest. De negativa 

patientupplevelserna beror emellertid inte enbart på långa väntetider utan även på anläggningens 

utformning, dåliga rutiner, brist på kommunikation, dålig information och utebliven smärtlindring. 

Eftersom äldre (personer >75år) utgör en av de största patientgrupperna på akutmottagningar 

(Kihlgren et al., 2004) är det i stor utsträckning de som upplever och påverkas av dessa problem. 

Patienternas upplevelser är dock inte enbart negativa utan det framkommer även att personalen är 

vänlig och har god kompetens (Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo, 2004; Watson, 

Marshall & Fosbinder, 1999).  
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Äldre på akutmottagningen 

År 2012 besökte 52 332 patienter akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala varav 

12 485 (ca 24 %) utgjordes av patienter 75 år och äldre (M. Friberg, statistikansvarig, Akademiska 

sjukhuset). Detta kan vara av betydelse då den nationella statistiken pekar på att den svenska 

befolkningen kommer att utgöras av allt fler äldre i framtiden. Från år 2001 till 2011 ökade antalet 

personer i åldrarna 65-79 år med nästan 200 000 och inom de närmaste tio åren förväntas siffran 

stiga med ytterligare 100 000 (Statistiska centralbyrån [SCB], 2012).  

Den äldre patientgruppens vistelse på akutmottagningen skiljer sig från de övriga besökarnas. 

Jämfört med yngre patienter har äldre ofta mer komplexa problem och behov vilket resulterar i att 

de spenderar längre tid på akutmottagningen (Strange & Chen, 1998). De kräver även mer resurser 

bland annat genom att fler laboratorie- och radiologiska undersökningar, såsom kapillärt 

blodsocker, EKG, lungröntgen, urinsticka och standardblodprover, genomförs (Foo, Chan, Goh & 

Seow, 2009).  

Väntetider och de äldres upplevelse av väntan  

Väntetider kan delas upp i två dimensioner; förväntad väntetid och faktisk väntetid. Förväntad 

väntetid innebär en subjektiv bedömning av hur lång väntetiden förväntas bli medan den faktiska 

väntetiden är den verkliga, uppmätta tiden. Det finns studier som visar på att tillfredställelsen med 

besöket på akutmottagningen ökar om den faktiska väntetiden är kortare än den förväntade. De som 

upplevde att de fått en vård av god kvalitet kunde också se tillbaka på väntetiden och minnas den 

som kortare än vad den faktiskt var jämfört med de som var missnöjda med vården (Nairn, 

Whotton, Marshal, Roberts & Swann, 2004; Thompson, Yarnold, Williams & Adams, 1996).  

För äldre patienter är väntetiden en viktig faktor för hur nöjda de är med sitt besök på 

akutmottagningen.  Kroniskt sjuka äldre patienter känner sig ofta försummade och bortglömda efter 

att de blivit triagerade och väntar på vidare vård (Olofsson, Carlström & Bäck- Pettersson, 2012). I 

en systematisk litteraturstudie skriven av Gordon, Sheppard och Anaf (2010) fann man i alla 

inkluderade studier situationer där patienter känt sig övergivna, skamsna, utsatta, ignorerade, 

sårbara eller osäkra under sitt besök på akutmottagningen. Även familjemedlemmar som följt med 

äldre patienter till akutmottagningen kunde känna sig osynliga och sakna stöd och uppmärksamhet 

från vårdpersonalen under väntetiderna (Nikki, Lepistö & Paavilainen, 2012). I studien skriven av 

Kihlgren och medarbetare (2004) beskrivs hur äldre patienter känt sig oroliga och rädda under 

väntetiden. Patienterna var rädda för att bli bortglömda i sjukhuskorridoren, för att ramla av britsen, 
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för att inte kunna nå larmknappen och för att inte få smärtlindring vid behov. Deras rädsla är inte 

helt obefogad då utebliven smärtlindring under väntetiden bekräftas vara ett problem enligt en 

studie skriven av Olofsson och medarbetare (2012).   

Äldres upplevelser av akutmottagningens utformning 

Den fysiska utformningen på akutmottagningar är oftast inte anpassad efter de äldre patienternas 

särskilda behov. De är utformade med avsikten att snabbt kunna utvärdera patienternas tillstånd och 

maximera resurstillgångarna för en hög patientomsättning (Hwang & Morrison, 2007). Den allt mer 

effektivitetsbetonade vården kan leda till en ”löpandebandet-känsla” hos patienterna (Nairn et al., 

2004). På bekostnad av sekretessen förbättrar man genomströmningen av patienter genom att 

använda gardiner istället för väggar på en öppen yta. Under perioder av högt patienttryck ökar detta 

möjligheterna att placera patienterna tätare. Hala golv, dålig belysning och hög ljudnivå är även det 

faktorer i den fysiska utformningen som missgynnar de äldre patienterna (Hwang & Morrison, 

2007).  

Obekväma och hårda britsar, sängar och sittplatser är något som återkommer i flera studier. Även 

bristen på sängar nämns som ett problem hos de äldre patienterna (Watson et al., 1999; Kihlgren et 

al., 2004; Nairn et al., 2004). Smärtan som patienterna blir tvungna att uthärda på grund av en 

obekväm liggställning och hårda britsar beskrevs ofta som värre än den smärta de inkom med 

(Kihlgren et al., 2004).  

Problem i arbetsmiljön kan även det påverka patientupplevelsen. Om en akutmottagning är 

underbemannad är sjuksköterskorna ofta öppna med att berätta om sin stressiga situation till 

patienterna. Detta resulterar i att vissa patienter känner sig som en börda och vill därför inte störa 

personalen till exempel genom att be om hjälp med att utföra sina behov (Nairn et al., 2004).  

Äldres upplevelser av rutiner, kommunikation och information 

Om personalen ger kontinuerlig information och upplysning om orsaken till att patienterna får vänta 

långa stunder är känslorna av irritation och frustration mindre. Personalens attityd gentemot 

patienterna och deras anhöriga upplevs också vara av stor vikt. Små handlingar av vänlighet och 

medmänsklighet betyder otroligt mycket för den äldre patienten. Det kan handla om att personalen 

har ögonkontakt då de talar till patienten, att de tar sig tid att lyssna på vad patienten har att säga 

eller kanske erbjuder en filt och något att dricka (Kihlgren et al., 2004). Äldre patienter vill gärna 

bli informerade om sitt medicinska tillstånd och hur vårdprocessen kommer att se ut för dem. 
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Vikten av att personalen använder ett förståeligt språk lyfts också fram som betydelsefullt för 

patienten eftersom för mycket medicinska termer kan göra att information till patienten går förlorad 

(Watson et al., 1999).  

Det finns tillfällen då patienter upplever en brist i rutinerna på akutmottagningen. Det kan vara att 

patienterna slussas mellan olika kliniker och således blir tvungna att träffa flera olika läkare innan 

de får rätt hjälp. Det kan även uppstå situationer då patienterna blir tvungna att upprepa samma 

information gång på gång, vilket upplevs som bristfällig kommunikation mellan personalen 

(Kihlgren et al., 2004).    

Sjuksköterskans roll i mötet med patienter 

Ett besök på akutmottagningen tar i genomsnitt fyra timmar (Kihlgren et al., 2004) och det är därför 

viktigt att sjuksköterskan snabbt skapar sig en god relation med patienten. Enligt 

interaktionsteoretikerna har sjuksköterskan en viktig roll i att klarlägga patientens perception, det 

vill säga patientens egen upplevelse av sin situation. För att förstå patienternas upplevelser är 

kommunikationen en central del då det är genom den som personliga åsikter, känslor och 

upplevelser förmedlas. En av interaktionsteorins förespråkare, Joyce Travelbee, menar att det första 

mötet med patienten har stor betydelse för omvårdnaden.  Vid ett första möte mellan två människor 

som sedan tidigare inte känner varandra kommer båda att utgå från sina egna förväntade 

uppfattningar, vilka ofta är stereotypa och generaliserade. Sjuksköterskans uppgift blir då att bryta 

sig loss från dessa och istället se patienten som en unik individ. Om detta inte görs finns det risk för 

att omvårdnaden blir opersonlig, ylig och mekanisk (Jahren Kristoffersen, 2006). I mötet med den 

äldre patienten är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om att äldre ofta känner sig ängsliga 

och stressade då de befinner sig på en akutmottagning. För att kommunikationen då ska fungera 

optimalt är det viktigt att skapa en atmosfär av lyhördhet och lugn kring patienten (Moons, Arnauts 

& Delooz, 2003). Det finns även en risk att sjuksköterskan fokuserar på den fysiska omvårdnaden 

istället för att interagera med patienten. För att undvika detta måste sjuksköterskan vara medveten 

om de äldres fysiska, sociala och emotionella behov. Genom att använda sig av öppna frågor och ge 

tillräcklig information kan sjuksköterskan upplevas som mer intresserad, involverad, omtänksam 

och mindre nedlåtande vilket kan underlätta interaktionen med patienten (Caris-Verhallen, Kerkstra, 

Bensing & Grypdonck, 2000).  

Genom att skapa sig en god relation och använda sig av en god kommunikation med patienten kan 

sjuksköterskorna förbättra upplevelsen av besöket på akutmottagningen.  
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Förbättringsprojekt på Akademiska sjukhusets akutmottagning  

Akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala strävar efter att patienter som uppsöker 

akutmottagningen ska vara nöjda efter sitt besök. I Sverige pågår ett rikstäckande projekt där syftet 

är att förbättra vården på akutmottagningar runt om i landet. Projektet, ”Akut förbättring”, drivs av 

SKL och startade i maj 2012. Akutmottagningen på Akademiska sjukhuset är ett av 27 sjukhus som 

deltar i projektet där alla har som mål att minska slöseri med patientens tid, öka kvaliteten och 

patientsäkerheten och öka medarbetare på akutens nöjdhet med sitt arbete. Denna studie var en del i 

detta projekt och resultatet kommer att användas som en del i akutmottagningens förbättringsarbete.  

Problemformulering 

Äldre patienter utgör en stor patientgrupp på akutmottagningar (Nikki, Lepistö & Paavilainen, 

2012) och på Akademiska sjukhuset i Uppsala utgör patienter 75 år och äldre så mycket som en 

fjärdedel av alla besökare (M. Friberg, statistikansvarig, Akademiska sjukhuset). Trots att detta är 

en så stor och utsatt patientgrupp (Hwang & Morrison, 2007) finns det i dagsläget inga studier om 

äldres upplevelse av vården som bedrivs på Akademiska sjukhusets akutmottagning. Det är därför 

viktigt att studera hur nöjd just denna patientgrupp är med vården som bedrivs för att sedan kunna 

förbättra vården. Eftersom akutmottagningen är uppdelad i tre kliniker är det även intressant att se 

om det finns skillnader mellan hur nöjda patienterna är som besöker de olika klinikerna. Att det 

skulle finnas könsskillnader i upplevelsen av vården är svåra att finna belägg för men i Bendall-

Lyon och Powers (2002) studie framhålls dock att kvinnor i stort är mer nöjda med vården än män. 

Detta gör det intressant att studera om skillnaden även går att se på Akademiska sjukhusets 

akutmottagning.  

 

Syfte 

Att undersöka hur nöjda patienter 75 år och äldre är med vården som bedrivs på akutmottagningen 

på Akademiska sjukhuset i Uppsala avseende väntetid, miljö, kompetens, förtroende, tillgänglighet, 

bemötande, information, kommunikation och smärtlindring.    

 

 

 



6 
 

Frågeställningar 

1. Vilka skillnader finns mellan kvinnor och män 75 år och äldre i hur nöjda de är med vården som 

bedrivs på akutmottagningen på Akademiska sjukhuset avseende väntetid, miljö, kompetens, 

förtroende, tillgänglighet, bemötande, information, kommunikation och smärtlindring?  

2. Vilka skillnader finns mellan vilken typ av besvär; medicinskt, kirurgiskt eller ortopediskt, 

patienterna söker för och hur nöjda de är med vården som bedrivs på akutmottagningen på 

Akademiska sjukhuset avseende väntetid, miljö, kompetens, förtroende, tillgänglighet, bemötande, 

information, kommunikation och smärtlindring?  

 

METOD 

Design 

Tvärsnittsstudie, enkätstudie med kvantitativ ansats.  

Urval 

Inklusionskriterier för studien var patienter 75 år och äldre som besökt akutmottagningen på 

Akademiska sjukhuset under perioden 14 augusti till 14 oktober 2013. Dementa och mycket svårt 

sjuka patienter exkluderades. Bedömning om detta gjordes av den sjuksköterska eller läkare som 

ansvarade för patientens vidare vård, alternativt hemgång. Totalt besvarade 38 patienter > 75 år 

enkäten, varav 21 kvinnor och 17 män. Inga data samlades in över antalet tillfrågade och det går 

därför inte att säga något om bortfallet.  

Datainsamlingsmetod 

Metoden som användes var ”studie bland besökare” vilket innebär att personerna själva har vänt sig 

till besöksstället (Ejlertsson, 2012). En studiespecifik enkät användes i denna studie. Enkäten togs 

fram av en multiprofessionell projektgrupp på akutmottagningen på Akademiska sjukhuset där den 

används i det pågående förbättringsarbetet. För att utarbeta frågorna följdes ett 50-tal patienter 

under hela sin vistelse på akutmottagningen av antingen en sjuksköterska eller en undersköterska 

vilket resulterade i att frågeområden identifierades. Projektgruppen tittade även på utformningen av 

SKL:s nationella patientenkät innan frågor till enkäten togs fram. Enkäten innehöll till en början 11 

frågor som testades på både personal och patienter. Efter testet omkonstruerades sedan enkäten till 
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att slutligen innehålla 14 frågor. Första frågan var en bakgrundsfråga där vilken typ av besvär 

patienten sökte för; medicinskt, ortopediskt eller kirurgiskt besvarades. Fråga 2-3 och 5-11 var 

flervalsfrågor som behandlade upplevelsen av besöket på akutmottagningen. Dessa var av 

ordinalskala från 0-10, där 0 motsvarade ”nej absolut inte” och 10 motsvarade ”ja absolut”. 

Frågorna syftade till att besvara upplevelsen av väntetider, miljö, kompetens, förtroende, 

tillgänglighet, bemötande, information, kommunikation och smärtlindring. På fråga 11 fanns även 

svarsalternativet ”ej aktuellt”. Fråga 4 var en följdfråga på fråga 3. Denna besvarades endast om 

patienten skattade under fyra på fråga 3 och skrevs med egna ord i text. Fråga 12 var en öppen fråga 

där patienten med egna ord kunde skriva övriga synpunkter. Enkäten avslutades med två 

bakgrundsfrågor där kön och ålder ifylldes. Ålder kategoriserades 0-29 år, 30-49 år, 50-74 år och 

>74 år. Svaren hamnade automatiskt i en databas och fanns tillgängliga via en länk. Enkäten bifogas 

i bilaga 2.  

Tillvägagångssätt 

Patienter som besökt akutmottagningen under perioden 14 augusti till 14 oktober 2013 fick i 

receptionen ett informationsblad angående patientenkäten (bilaga 1), patienter som inkom med 

ambulans fick inte detta blad. Då besöket på akutmottagningen var avklarat och patienten var klar 

för hemgång, alternativt inläggning, tillfrågades de av personalen om de ville svara på enkäten. Vid 

några tillfällen befann sig även författarna på akutmottagningen för att tillfråga patienter. Patienten 

informerades om att enkätundersökningen syftar till att förbättra vården på akutmottagningen och 

att deltagandet är frivilligt samt att svaren behandlas konfidentiellt. Genom att fylla i enkäten gav 

patienten sitt samtycke till att medverka i studien. Enkäten besvarades via en stationär pekskärm 

som var placerad inne på akutmottagningen vid medicin- och kirurgiklinikerna. Enkäten fanns även 

tryckt i pappersformat för de som föredrog detta framför pekskärmen. Enkäten låg då i ett kuvert 

tillsammans med ett informationsblad. På ortopedkliniken fanns endast pappersformat tillgängligt 

då kliniken ligger skilt ifrån de andra. Om patienten ville delta följde en ur personalen patienten till 

pekskärmen och kunde vid behov instruera och assistera patienten om hur den fungerade. Patienter 

som skulle läggas in på sjukhuset följdes till pekskärmen innan de transporterades till behandlande 

avdelning. Enkäter som besvarades på papper lades i kuvert och förseglades. Dessa knappades 

sedan in på pekskärmen av enkätansvarig sjuksköterska under dagen eller senast dagen efter att de 

besvarats.   
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Forskningsetiska överväganden 

Studien var godkänd av verksamhetschefen på Akademiska sjukhusets akutmottagning innan 

studien påbörjades. Då människor medverkar i forskning är det enligt vetenskapsrådet (2011) 

viktigt att de skyddas mot risken att skadas psykiskt, fysiskt eller integritetsmässigt. Materialet 

behandlades därför konfidentiellt och enkäterna var avidentifierade då inga personuppgifter angavs. 

Svaren kunde således inte kopplas till enskilda personer och integriteten kunde bibehållas. 

Patienterna informerades om detta samt att enkäten var frivillig att svara på. 

Svårt sjuka, personer med demens och andra patienter med nedsatt kognitiv förmåga kunde ha svårt 

att förstå och besvara frågorna och exkluderades därför i urvalet. I denna situation fanns en risk att 

den ansvarige läkaren eller sjuksköterskan skulle ha svårt att bedöma vilka patienter som faller 

under dessa kriterier.   

Bearbetning och analys 

Enkätsvaren som matades in via pekskärmen hamnade automatiskt i ett webbprogram administrerat 

av ett webbproduktionsföretag. Via en länk gick det att få överskådlig statistik över svaren och även 

tillgång till en excelfil. Excelfilen användes som grund för datamatrisen. Enkätsvar från personer 

under 75 år exkluderades. Fråga 4 och 12 lyftes ut ur excelfilen innan materialet sifferkodades. 

Bakgrundsfrågorna kodades enligt kön; man=1, kvinna=2 och enligt kliniktillhörighet; medicinska 

besvär=1, kirurgiska besvär=2 och ortopediska besvär=3. För att kunna analysera svaren öppnades 

sedan excelfilen i dataprogrammet IBM SPSS Statistics 19. Fråga 1 och 13 ordnades i en 

nominalskala, medan fråga 2-3 och 5-11 ordnades enligt ordinalskala. Samliga svar på frågorna i 

patientenkäten bestod av icke-parametrisk data. För att visa hur mätvärdena var fördelade i 

variablerna gjordes en deskriptiv analys där median, medelvärde, typvärde, standardavvikelse och 

kvartilavstånd gick att utläsa.  

För att besvara frågeställning ett beskrevs de kontinuerliga variablerna uppdelade på undergruppen 

”kön” genom att en deskriptiv analys gjordes. En deskriptiv analys gjordes även på undergruppen 

”kliniktillhörighet” för att besvara frågeställning två.  

För att bearbeta svaren från fråga 4 och 12 där patienterna svarat med egna ord gjordes en 

innehållsanalys (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 17 patienter lämnade svar på de öppna 

frågorna. Svaren togs ut i sin helhet och användes direkt som meningsbärande enheter. Vid behov 
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kondenserades texten till kortare meningar för att sedan tilldelas en kod. För att skilja patienternas 

svar åt numrerades de 1# till 17#.  

 

RESULTAT 

På grund av för få deltagare i studien kunde inte frågeställningarna besvaras helt då inga 

signifikanstester gick att genomföra. Eventuella skillnader har därför tolkats efter författarnas egna 

avvägningar. Patienterna skattade sin upplevelse av de olika frågeområdena på en skala från 1-10, 

där 1 innebar ”nej, absolut inte” och 10 innebar ”ja, absolut”. En hög siffra innebar således att 

patienten varit mer nöjd med sin upplevelse än om denne angivit en låg siffra. 

Skillnader mellan kvinnor och män 75 år och äldre i hur nöjda de är med vården som bedrivs 

på akutmottagningen på Akademiska sjukhuset  

Väntetid 

Skillnaden mellan män och kvinnors upplevelse av de olika frågeområdena var som störst när det 

gäller väntetid. Det visade på att männen var mer nöjda med sin väntetid jämfört med kvinnorna. 

För merparten av patienterna upplevdes dock väntetiden vara rimlig i förhållande till besvären. 

Medelvärdet för den uppskattade känslan avseende väntetiden var för männen som deltog i studien 

7,82 och för kvinnorna 6,94. Medianvärdet för männen var 9,00 där minimivärdet var 2 och 

maximivärdet 10. För kvinnorna var motsvarande medianvärde 7,50 där minimivärdet var 3 och 

maximivärdet 10 (tabell 1).  

Miljö 

Ingen skillnad mellan män och kvinnors upplevelse går att utläsa. Enligt patienterna var miljön 

tillfredsställande. Medelvärdet för den uppskattade känslan avseende miljön på akutmottagningen 

var för männen som deltog i studien 8,45 och för kvinnorna 8,50. Medianvärdet för männen var 

9,00 där minimivärdet var 2 och maximivärdet 10. För kvinnorna var motsvarande medianvärde 

9,00 där minimivärdet var 6 och maximivärdet 10 (tabell 1).  

Kompetens 

Ingen skillnad mellan män och kvinnors upplevelse går att utläsa. Enligt patienterna upplevdes 

personalen vara kompetent. Medelvärdet för den uppskattade känslan avseende personalens 
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kompetens var för männen som deltog i studien 9,45 och för kvinnorna 9,50. Medianvärdet för 

männen var 10,00 där minimivärdet var 7 och maximivärdet 10. För kvinnorna var motsvarande 

medianvärde 10,00 där minimivärdet var 7 och maximivärdet 10 (tabell 1).  

Förtroende 

Ingen skillnad mellan män och kvinnors upplevelse går att utläsa. Patienterna upplevde att de fick 

förtroende för personalen. Medelvärdet för den uppskattade känslan avseende förtroende för 

personalen var för männen som deltog i studien 9,55 och för kvinnorna 9,50. Medianvärdet för 

männen var 10,00 där minimivärdet var 8 och maximivärdet 10. För kvinnorna var motsvarande 

medianvärde 10,00 där minimivärdet var 7 och maximivärdet 10 (tabell 1).  

Tillgänglighet 

Ingen skillnad mellan män och kvinnors upplevelse går att utläsa. Patienterna upplevde att 

personalen var tillgänglig vid behov. Medelvärdet för den uppskattade känslan avseende 

personalens tillgänglighet var för männen som deltog i studien 9,55 och för kvinnorna 9,56. 

Medianvärdet för männen var 10,00 där minimivärdet var 8 och maximivärdet 10. För kvinnorna 

var motsvarande medianvärde 10,00 där minimivärdet var 8 och maximivärdet 10 (tabell 1).  

Bemötande 

Ingen skillnad mellan män och kvinnors upplevelse går att utläsa. Patienterna upplevde att 

bemötandet från personalen var bra. Medelvärdet för den uppskattade känslan avseende personalens 

bemötande var för männen som deltog i studien 9,82 och för kvinnorna 9,38. Medianvärdet för 

männen var 10,00 där minimivärdet var 9 och maximivärdet 10. För kvinnorna var motsvarande 

medianvärde 10,00 där svarens minimivärde var 8 och maximivärde 10 (tabell 1).  

Information 

Medelvärdet pekar på att männen var mer nöjda med informationen de fick under sitt besök än vad 

kvinnorna var. Patienterna upplevde dock i stort att informationen vara tillräcklig. Medelvärdet för 

den uppskattade känslan avseende tillräcklig information var för männen som deltog i studien 9,64 

och för kvinnorna 8,63. Medianvärdet för männen var 10,00 där minimivärdet var 9 och 

maximivärdet 10. För kvinnorna var motsvarande medianvärde 10,00 där minimivärdet var 3 och 

maximivärdet 10 (tabell 1).  
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Kommunikation 

Ingen skillnad mellan män och kvinnors upplevelse går att utläsa. Enligt patienterna var det som 

sades lättförståeligt. Medelvärdet för den uppskattade känslan avseende kommunikation var för 

männen som deltog i studien 9,45 och för kvinnorna 9,44. Medianvärdet för männen var 10,00 där 

minimivärdet var 8 och maximivärdet 10. För kvinnorna var motsvarande medianvärde 10,00 där 

minimivärdet var 6 och maximivärdet 10 (tabell 1).  

Smärtlindring 

Ingen skillnad mellan män och kvinnors upplevelse går att utläsa. Patienterna upplevde att 

smärtlindringen var tillfredsställande. Medelvärdet för den uppskattade känslan avseende 

tillfredsställande smärtlindring var för männen som deltog i studien 8,55 och för kvinnorna 9,19. 

Medianvärdet för männen var 10,00 där minimivärdet var 4 och maximivärdet 10. För kvinnorna 

var motsvarande medianvärde 10,00 där minimivärdet var 6 och maximivärdet 10 (tabell 1). 

Värdena bygger på svaren från de patienter som krävde smärtlindring vilket totalt var 27 patienter 

varav 11 män och 16 kvinnor.   

Tabell 1. Självskattad upplevelse av frågeområden innan hemgång, alternativt inläggning. 

Deskriptiv analys över skillnader mellan kön, n = 38, undantaget ”smärtlindring” där n = 27. 

 Kön Medelvärde Median 

Väntetid 
Man 7,82 9,00 

Kvinna 6,94 7,50 

Miljö 
Man 8,45 9,00 

Kvinna 8,50 9,00 

Kompetens 
Man 9,45 10,00 

Kvinna 9,50 10,00 

Förtroende 
Man 9,55 10,00 

Kvinna 9,50 10,00 

Tillgänglighet 
Man 9,55 10,00 

Kvinna 9,56 10,00 

Bemötande 
Man 9,82 10,00 

Kvinna 9,38 10,00 

Information 
Man 9,64 10,00 

Kvinna 8,63 10,00 

Kommunikation 
Man 9,45 10,00 

Kvinna 9,44 10,00 

Smärtlindring 
Man 8,55 10,00 

Kvinna 9,19 10,00 

Hela den deskriptiva analysen bifogas i bilaga 3.  
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Skillnader mellan vilken typ av besvär; medicinskt, ortopediskt eller kirurgiskt, patienterna 

sökte för och hur nöjda de är med vården som bedrivs på akutmottagningen på Akademiska 

sjukhuset 

Väntetid 

Skillnaderna mellan de olika klinikerna är små. Det som går att utläsa är att ortopedpatienterna var 

något mer nöjda med väntetiden än medicinpatienterna, medan kirurgpatienterna var de som var 

mest nöjda. För merparten av patienterna upplevdes dock väntetiden vara rimlig i förhållande till 

besvären. Medelvärdet för den uppskattade känslan avseende väntetiden var för medicinpatienterna 

6,71, för kirurgpatienterna 8,17 och för ortopedpatienterna 7,71. Medianvärdet var för 

medicinpatienterna 7,00 där minimivärdet var 2 och maximivärdet 10. För kirurgipatienterna var 

motsvarande medianvärde 8,50 där minimivärdet var 5 och maximivärdet 10. Hos 

ortopedpatienterna var medianvärdet 8,00 där minimivärdet var 3 och maximivärdet 10 (tabell 2).  

Miljö 

Ingen skillnad mellan kliniktillhörighet och upplevelse går att utläsa. Enligt patienterna var miljön 

tillfredsställande. Medelvärdet för den uppskattade känslan avseende miljön på akutmottagningen 

var för medicinpatienterna 8,36, för kirurgpatienterna 8,67 och för ortopedpatienterna 8,57. 

Medianvärdet var för medicinpatienterna 9,00 där minimivärdet var 2 och maximivärdet 10. För 

kirurgipatienterna var motsvarande medianvärde 8,50 där minimivärdet var 7 och maximivärdet 10. 

Hos ortopedpatienterna var medianvärdet 9,00 där minimivärdet var 6 och maximivärdet 10 (tabell 

2).   

Kompetens 

Ingen skillnad mellan kliniktillhörighet och upplevelse går att utläsa. Enligt patienterna upplevdes 

personalen vara kompetent. Medelvärdet för den uppskattade känslan avseende personalens 

kompetens var för medicinpatienterna 9,57, för kirurgpatienterna 9,33 och för ortopedpatienterna 

9,43. Medianvärdet var för medicinpatienterna 10,00 där minimivärdet var 7 och maximivärdet 10. 

För kirurgipatienterna var motsvarande medianvärde 9,50 där minimivärdet var 8 och maximivärdet 

10. Hos ortopedpatienterna var medianvärdet 10,00 där minimivärdet var 7 och maximivärdet 10 

(tabell 2).  
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Förtroende 

Ingen skillnad mellan kliniktillhörighet och upplevelse går att utläsa. Patienterna upplevde att de 

fick förtroende för personalen. Medelvärdet för den uppskattade känslan avseende förtroende för 

personalen var för medicinpatienterna 9,57, för kirurgpatienterna 9,67 och för ortopedpatienterna 

9,29. Medianvärdet var för medicinpatienterna 10,00 där minimivärdet var 8 och maximivärdet 10. 

För kirurgipatienterna var motsvarande medianvärde 10,00 där minimivärdet var 9 och 

maximivärdet 10. Hos ortopedpatienterna var medianvärdet 10,00 där minimivärdet var 7 och 

maximivärdet 10 (tabell 2).  

Tillgänglighet 

Ingen skillnad mellan kliniktillhörighet och upplevelse går att utläsa. Patienterna upplevde att 

personalen var tillgänglig vid behov. Medelvärdet för den uppskattade känslan avseende 

personalens tillgänglighet var för medicinpatienterna 9,64, för kirurgpatienterna 9,67 och för 

ortopedpatienterna 9,29. Medianvärdet var för medicinpatienterna 10,00 där minimivärdet var 8 och 

maximivärdet 10. För kirurgipatienterna var motsvarande medianvärde 10,00 där minimivärdet var 

8 och maximivärdet 10. Hos ortopedpatienterna var medianvärdet 10,00 där minimivärdet var 8 och 

maximivärdet 10 (tabell 2).  

Bemötande 

Ingen skillnad mellan kliniktillhörighet och upplevelse går att utläsa. Patienterna upplevde att 

bemötandet från personalen var bra. Medelvärdet för den uppskattade känslan avseende personalens 

bemötande var för medicinpatienterna 9,71, för kirurgpatienterna 9,50 och för ortopedpatienterna 

9,29. Medianvärdet var för medicinpatienterna 10,00 där minimivärdet var 9 och maximivärdet 10. 

För kirurgipatienterna var motsvarande medianvärde 10,00 där minimivärdet var 8 och 

maximivärdet 10. Hos ortopedpatienterna var medianvärdet 10,00 där minimivärdet var 8 och 

maximivärdet 10 (tabell 2).  

Information 

Skillnaderna mellan de olika klinikerna är små. Det som går att utläsa är att medicinpatienterna var 

något mer nöjda med informationen än ortopedpatienterna, medan kirurgpatienterna var de som var 

mest nöjda. Patienterna upplevde dock i stort att informationen vara tillräcklig. Medelvärdet för den 

uppskattade känslan avseende tillräcklig information var för medicinpatienterna 9,14, för 

kirurgpatienterna 9,50 och för ortopedpatienterna 8,43. Medianvärdet var för medicinpatienterna 
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10,00 där minimivärdet var 3 och maximivärdet 10. För kirurgipatienterna var motsvarande 

medianvärde 10,00 där minimivärdet var 8 och maximivärdet 10. Hos ortopedpatienterna var 

medianvärdet 10,00 där minimivärdet var 4 och maximivärdet 10 (tabell 2).  

Kommunikation 

Ingen skillnad mellan kliniktillhörighet och upplevelse går att utläsa. Enligt patienterna var det som 

sades lättförståeligt. Medelvärdet för den uppskattade känslan avseende kommunikation var för 

medicinpatienterna 9,50, för kirurgpatienterna 9,50 och för ortopedpatienterna 9,29. Medianvärdet 

var för medicinpatienterna 10,00 där minimivärdet var 8 och maximivärdet 10. För 

kirurgipatienterna var motsvarande medianvärde 10,00 där minimivärdet var 8 och maximivärdet 

10. Hos ortopedpatienterna var medianvärdet 10,00 där minimivärdet var 6 och maximivärdet 10 

(tabell 2).  

Smärtlindring 

Ingen skillnad mellan kliniktillhörighet och upplevelse går att utläsa. Patienterna upplevde att 

smärtlindringen var tillfredsställande.  Medelvärdet för den uppskattade känslan avseende 

tillfredsställande smärtlindring var för medicinpatienterna 8,79, för kirurgpatienterna 8,83 och för 

ortopedpatienterna 9,29. Medianvärdet var för medicinpatienterna 10,00 där minimivärdet var 4 och 

maximivärdet 10. För kirurgipatienterna var motsvarande medianvärde 9,50 där minimivärdet var 6 

och maximivärdet 10. Hos ortopedpatienterna var medianvärdet 10,00 där minimivärdet var 6 och 

maximivärdet 10 (tabell 2). Värdena bygger på svaren från de patienter som krävde smärtlindring 

vilket totalt var 27 patienter varav 14 medicinpatienter, 6 kirurgipatienter och 7 ortopedpatienter.    
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Tabell 2. Självskattad upplevelse av frågeområden innan hemgång, alternativt inläggning. 

Deskriptiv analys över skillnader mellan kliniker, n = 38, undantaget ”smärtlindring” där n = 27. 

 Klinik Medelvärde Median 

Väntetid 

Medicinska besvär 6,71 7,00 

Kirurgiska besvär 8,17 8,50 

Ortopediska besvär 7,71 8,00 

Miljö 

Medicinska besvär 8,36 9,00 

Kirurgiska besvär 8,67 8,50 

Ortopediska besvär 8,57 9,00 

Kompetens 

Medicinska besvär 9,57 10,00 

Kirurgiska besvär 9,33 9,50 

Ortopediska besvär 9,43 10,00 

Förtroende 

Medicinska besvär 9,57 10,00 

Kirurgiska besvär 9,67 10,00 

Ortopediska besvär 9,29 10,00 

Tillgänglighet 

Medicinska besvär 9,64 10,00 

Kirurgiska besvär 9,67 10,00 

Ortopediska besvär 9,29 10,00 

Bemötande 

Medicinska besvär 9,71 10,00 

Kirurgiska besvär 9,50 10,00 

Ortopediska besvär 9,29 10,00 

Information 

Medicinska besvär 9,14 10,00 

Kirurgiska besvär 9,50 10,00 

Ortopediska besvär 8,43 10,00 

Kommunikation 

Medicinska besvär 9,50 10,00 

Kirurgiska besvär 9,50 10,00 

Ortopediska besvär 9,29 10,00 

Smärtlindring 

Medicinska besvär 8,79 10,00 

Kirurgiska besvär 8,83 9,50 

Ortopediska besvär 9,29 10,00 

 

Öppna frågor 

17 patienter hade skrivit egna kommentarer under fråga 4 och 12 i enkäten. 15 patienter hade något 

att kommentera under ”övrigt” på fråga 12 och på fråga 4, ”följdfråga till miljö” hade två patienter 

lämnat kommentarer. Vid innehållsanalysen framkom två undergrupper; positiv upplevelse och 

negativ upplevelse. Kommentarerna i frågorna handlade huvudsakligen om att patienterna antingen 

ville understryka sin positiva upplevelse av besöket eller lämna kritik på saker de upplevt som 

mindre bra.  
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Positiva upplevelser  

Resultatet från de deskriptiva analyserna visade att patienterna över lag var mycket nöjda med sitt 

besök på akutmottagningen. Detta gällde inom samtliga frågeområden var för sig men även 

sammantaget var medelvärdet mycket högt; 8,64 (tabell 3). Detta återspeglas även i flera positiva 

kommentarer från patienterna.  

”Nöjd patient, väl omhändertagen. Fått kaffe samt smörgås då vi väntat länge”(patient nr. 3). 

”Med glädje varit hos er trots handledsbrott” (patient nr. 11). 

”Berömt akuten med medalj!” (patient nr. 9).  

Negativa upplevelser 

Kritik som lämnades handlade främst om långa väntetider men även om bristande information och 

kommunikation samt dålig miljö. Resultatet från de deskriptiva analyserna pekar också på att det är 

väntetiderna som besvärade patienterna mest, medelvärdet var där 6,87.  

”…tidigare besök har varit fruktansvärda och då främst pga väntetider upp emot 12 timmar” 

(patient nr. 6). 

 Ingen som helst information om när hjälp kan ges. Akutmottagningen behöver en informatör att 

informera patienter när man ska få behandling” (patient nr. 2). 

”För lite plats för britsar. Ej acceptabelt att ligga vid expidition” (patient nr. 16). 

Nöjdheten hos patienter 75 år och äldre angående vården som bedrivs på akutmottagningen 

på Akademiska sjukhuset i Uppsala avseende väntetid, miljö, kompetens, förtroende, 

tillgänglighet, bemötande, information, kommunikation och smärtlindring  

Sammanfattningsvis var patienter 75 år och äldre nöjda med vården som bedrivs på Akademiska 

sjukhusets akutmottagning avseende samtliga frågeområden. Väntetiden var det som patienterna var 

minst nöjda med (tabell 3).   
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Tabell 3. Självskattad upplevelse av frågeområden innan hemgång alternativt, inläggning. 

Deskriptiv analys över patienter 75 år och äldre, n = 38 undantaget ”smärtlindring” där n = 27. 

 Medelvärde Median 

Väntetid 6,87 8,00 

Miljö 8,03 9,00 

Kompetens 9,21 10,00 

Förtroende 9,18 10,00 

Tillgänglighet 9,08 10,00 

Bemötande 9,18 10,00 

Information 8,37 9,50 

Kommunikation 8,92 9,50 

Smärtlindring 8,93 10,00 

Totalt: 8,64  

 

DISKUSSION 

De få (n = 38) patienter 75 år och äldre som besvarade enkäten var i stort mycket nöjda över vården 

som bedrivs på Akademiska sjukhusets akutmottagning. Patienterna var minst nöjda över väntetiden 

som ibland ansågs vara för lång i relation till deras besvär. Ingen skillnad gick att utläsa mellan hur 

nöjda män och kvinnor var med vården avseende väntetid, miljö, kompetens, förtroende, 

tillgänglighet, bemötande, information, kommunikation och smärtlindring. Någon skillnad gick inte 

heller att utläsa mellan vilken typ av besvär; medicinskt, kirurgiskt eller ortopediskt som patienten 

hade sökt för och hur nöjda de var med vården.  

Resultatdiskussion  

Skillnader mellan kvinnor och män 75 år och äldre i hur nöjda de är med vården som bedrivs på 

akutmottagningen på Akademiska sjukhuset  

Resultatet pekade inte på några skillnader mellan hur nöjda män och kvinnor var med vården på 

någondera av frågeområdena. Att kvinnor skulle vara mer nöjda med vården än män (Bendall-Lyon 

& Powers, 2002) går inte att hitta belägg för i denna studie.  

 

 



18 
 

Skillnader mellan vilken typ av besvär; medicinskt, ortopediskt eller kirurgiskt, patienterna sökte 

för och hur nöjda de var med vården som bedrivs på akutmottagningen på Akademiska sjukhuset 

Att undersöka skillnader mellan vilken typ av besvär patienterna sökte för och hur nöjda de var med 

vården som bedrivs gjordes för att upptäcka eventuella strukturskillnader mellan de tre olika 

klinikerna på Akademiska sjukhusets akutmottagning. Det finns inga tidigare studier som 

undersöker detta i Uppsala. Resultatet från denna studie pekar på att det i stort inte finns några 

skillnader mellan hur nöjda patienterna på de olika klinikerna är med vården.  Den största 

skillnaden som gick att utläsa berörde väntetiden, där medicinpatienterna skattade lägst med ett 

medelvärde på 6,71 och kirurgipatienterna högst med ett medelvärde på 8,17. Skillnaden är relativt 

liten men kan visa på en tendens till att medicinpatienterna är mindre nöjda med sin väntetid än 

kirurgpatienterna. Om detta berodde på att den faktiska väntetiden verkligen var längre för 

medicinpatienterna går inte att säga men det vore intressant att undersöka detta vidare i en ny 

studie.  

Nöjdheten hos patienter 75 år och äldre angående vården som bedrivs på akutmottagningen på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala avseende väntetid, miljö, kompetens, förtroende, tillgänglighet, 

bemötande, information, kommunikation och smärtlindring     

Väntetid 

Väntetiden var det frågeområde som fick lägst medelvärde i resultatet och är alltså det patienterna 

var minst nöjda över. Detta stärks av Kihlgren och medarbetare (2004) som i sin studie kommit 

fram till att väntetiden verkar vara det som besvärar patienterna mest då det är något som de inte 

kan påverka eller kontrollera. Värdet är dock relativt högt (6,87) på den tiogradiga skalan och även 

om patienter i enskilda fall har skattat lågt på väntetiden så har det ändå inte dragit ner betygen på 

de övriga frågeområdena. Detta innebär att patienterna kan vara nöjda med sitt besök i det stora hela 

trots att väntetiden har känts onödigt lång. 

”Personalen var toppen men allt för lång väntetid till läkare” (patient nr. 14). 

 Detta motsäger Olofsson och medarbetares (2012) resultat om att väntetiden är en viktig faktor 

över hur nöjda äldre patienter är med sitt besök på akutmottagningen.  

 

 



19 
 

Miljö 

I stort var patienterna nöjda med miljön på akutmottagningen (medelvärde 8,03). Även här fanns 

det enskilda patienter som skattat lågt och då lämnat kommentarer om anledningen till detta. Det 

som framkom i dessa var att det upplevdes negativt att bli placerad i korridoren under en lång tid 

samt att utrymmet för britsar var för litet. Liksom Hwang och Morrison (2007) påpekar påverkas 

sekretessen när patienter inte kan placeras i egna rum utan istället placeras i korridorer. Integriteten 

blir då svårare att bibehålla och den juridiska aspekten av detta kan ifrågasättas eftersom vården 

enligt hälso- och sjukvårdslagen ska ”bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet” (SFS, 1982:763). I denna studie framkom inga klagomål angående hårda och obekväma 

britsar vilket tidigare studier har omnämnt som ett problem för äldre patienter (Watson et al., 1999; 

Kihlgren et al., 2004; Nairn et al., 2004).     

Kompetens 

I stort upplevde patienterna att personalen de träffade under sitt besök var kompetent (medelvärde 

9,21). Detta skiljer sig inte från Watson och medarbetares (1999) resultat där nästintill samtliga 

intervjuade patienter bara hade positiva kommentarer att lämna angående personalens kompetens.  

Förtroende 

I stort upplevde patienterna att de fick förtroende för personalen som de träffade under sitt besök 

(medelvärde 9,18). Vad som ingav förtroendet har inte studerats men kan tänkas ha att göra med en 

god interaktion mellan personal och patient. Om personalen inger ett gott förtroende kommer 

patienten kunna dela med sig av sina känslor och dennes behov tillgodoses på ett bättre sätt i 

omvårdnaden. Detta stärks av interaktionsteoretikerna som poängterar sjuksköterskans viktiga roll i 

att kartlägga patientens perception (Jahren Kristoffersen, 2006).  

Tillgänglighet 

I stort var patienterna nöjda med personalens tillgänglighet (medelvärde 9,08). I Kihlgren och 

medarbetares (2004) studie nämns brister i tillgänglighet genom patienternas uttryck för rädsla att 

bli bortglömda eller inte kunna nå larmknappen vid behov. Om situationen på akutmottagningen 

upplevs som stressig kan vissa patienter känna sig som en börda och vill därför inte störa personalen 

(Nairn et al., 2004) vilket leder till en sämre tillgänglighet. Sådana problem i tillgängligheten har 

inte framkommit i denna studie.  
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Bemötande 

I stort var patienterna mycket nöjda med personalens bemötande (medelvärde 9,18). Små gester av 

vänlighet och omtanke, såsom att personalen erbjöd något att äta och dricka vid lång väntan, var 

mycket uppskattat.  

”Bra bemötande” (patient nr. 5). 

Även i Kihlgren och medarbetares (2004) studie beskrivs hur sådana små handlingar av 

medmänsklighet är av stor vikt för patienten.   

Information 

I stort var patienterna nöjda med informationen de fick under besöket på akutmottagningen 

(medelvärde 8,37). I flera studier framkommer dock att patienter upplevt en bristfällig information 

under sitt besök vilket gör att deras upplevelse påverkats negativt (Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, 

Palmblad & Wimo, 2004; Watson, Marshall & Fosbinder, 1999). Watson och medarbetare (1999) 

påpekar att äldre patienter särskilt vill bli informerade om sitt medicinska tillstånd och hur 

vårdprocessen kommer att se ut för dem. Resultatet i denna studie överrensstämmer inte med 

tidigare studier då patienterna, med reservation för en patient, tycks ha fått den informationen de 

önskade sett till det höga medelvärdet. Patienten som upplevt ett missnöje lämnade kommentaren: 

”Man får intrycket att akutmottagningen är ineffektiv trots många patienter. Ingen som helst 

information om när hjälp kan ges. Akutmottagningen behöver en informatör att informera patienter 

när man ska få behandling” (patient nr. 2).  

Kommunikation 

I stort upplevde patienterna att det som sades var lättförståeligt (medelvärde 8,92). Det är viktigt att 

personalen inte använder för mycket medicinska termer då de talar till patienterna (Watson et al., 

1999) vilket personalen på Akademiska sjukhusets akutmottagning verkar vara väl medvetna om då 

patienterna förstått vad som sagts. Något som inte studerats i denna studie är den totala upplevelsen 

av kommunikationen. Viktiga aspekter såsom att personalen haft ögonkontakt och tagit sig tid att 

lyssna till patienten (Kihlgren et al., 2004) går således inte att säga någonting om.  
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Smärtlindring 

I stort upplevde patienterna att de fick den smärtlindring som deras tillstånd krävde (medelvärde 

8,93). Värdena bygger på svaren från de patienter som krävde smärtlindring (n = 27). Smärta är en 

subjektiv upplevelse och det är för personalen väsentligt att lindra det lidande som är möjligt 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Att administrera en adekvat smärtlindring under väntetiden 

är ett sätt att lindra lidande. Olofsson och medarbetare (2012) har i sin studie kommit fram till att 

utebliven smärtlindring under väntetiden är ett problem på akutmottagningar. På Akademiska 

sjukhusets akutmottagning verkar dock smärtlindringen vara tillfredsställande.  

Metoddiskussion 

Konfidentialiteten kan bibehållas även om forskningsmaterialet lämnas över till andra eftersom inga 

personuppgifter angetts. Ska materialet granskas av utomstående finns dock en nackdel med denna 

metod då uppgifterna blir svårare att kontrollera (Vetenskapsrådet, 2011).  

Enkäten som användes för att samla in data konstruerades efter att ett 50-tal patienter följts under 

hela sin vistelse på akutmottagningen men även efter hänsyn till SKL:s nationella patientenkät, 

vilket stärker validiteten. Validiteten försvagas dock på grund av att flertalet frågor var relativt 

snäva i sin utformning samtidigt som begreppet ”nöjd” är mycket brett och kan innefatta många 

olika aspekter inom frågeområdena. Att istället ha använt en vedertagen enkät skulle kunnat stärka 

validiteten. I denna studie var det således en nackdel att en vedertagen enkät inte användes. 

Reliabiliteten är låg eftersom svarsfrekvensen på enkäten var mycket låg i relation till hur många 

äldre patienter som besöker akutmottagningen. År 2012 besökte ca 2000 patienter, 75 år och äldre, 

Akademiska sjukhusets akutmottagning under augusti och september. Har besökssiffran varit 

ungefär densamma år 2013 är svarsfrekvensen knappt två procent (n = 38). Hur många av 

patienterna som faktiskt blivit tillfrågade att medverka i studien finns inga data på och bortfallet kan 

därför inte anges. Den låga svarsfrekvensen tillsammans med den låga validiteten leder till att 

studiens resultat inte kan generaliseras.  

Metoden som användes fungerade inte som planerat då arbetsmiljön och situationen med högt 

patienttryck på akutmottagningen komplicerade insamlingen av enkätdata. Svårigheter i att 

implementera rutiner hos personalen i att tillfråga patienter om att svara på enkäten har inneburit 

mycket låg svarsfrekvens. Den låga svarsfrekvensen kan också ha berott på att merparten av 

patienterna som uppsökte akutmottagningen mådde mycket dåligt och orkade därför inte svara på 
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enkäten. Detta är något som författarna själva upplevde som ett hinder då de befann sig på 

akutmottagningen för att samla in enkäter. Risken finns att undersökningsgruppen inte representerar 

hela urvalsgruppen utan endast består av de piggare patienterna. Metoden försvagades därför 

ytterligare och ska ett generaliserbart resultat gå att utläsa behövs en större undersökningsgrupp. För 

att få en större undersökningsgrupp skulle enkäterna eventuellt kunnat skickas till hemmet några 

veckor efter besöket vilket skulle ha gett patienterna möjligheten att svara vid ett tillfälle som passar 

dem. Metoden skulle dock ha ökat det administrativa arbetet. Ett metodbyte till kvalitativ ansats 

med intervjuer skulle kunna ha gett mer djupgående svar och möjlighet till att ställa följdfrågor. 

Eventuellt hade en bredare bild av patientupplevelsen då kunnat synliggöras. Dock hade svårigheten 

med att få tag på patienter som är villiga att svara på frågor och delta i studien kvarstått. 

Enkätens utformning går att diskutera då flertalet frågor var relativt snäva i sin utformning. Endast 

på fråga 3 finns en följdfråga (fråga 4) som patienten fick fylla i om denne svarat 1-4 på frågan. Det 

hade varit intressant med följdfrågor även på fråga 2 och 5-11 så att orsaken till missnöjet hade gått 

att utläsa. Det går exempelvis inte att utläsa om en lågt skattad siffra på fråga 5-8 som berör 

personalens beteende beror på en enskild individs uppförande eller hela personalstyrkan.  

Deskriptiv analys användes vid tolkning av data. Tanken var att för frågeställning ett använda ett 

Mann Whitney U test och för frågeställning två göra en Kruskal-Wallis ANOVA analys. Dessa gick 

dock inte att genomföra på grund av den lilla undersökningsgruppen (n = 38). Det hade varit 

intressant att se om det fanns några signifikanta skillnader mellan de olika grupperna men istället 

fick medelvärde och median beskriva resultatet.  

Patienterna som deltog i studien skyddades mot risken att skadas integritetsmässigt genom att 

materialet behandlades konfidentiellt. Risken fanns dock att äldre personer aldrig hade använt en 

pekskärm och därmed behövde instrueras vilket kunde leda till att integriteten påverkades samt att 

de kunde känna sig kränkta. Patienter med dålig syn bad ibland om att få frågorna upplästa och att 

få hjälp med att kryssa i alternativen vilket kan ha påverkat deras svar. Det fanns även en risk att 

patienterna skulle känna sig tvingade att ingå i studien då de befann sig i en beroendeställning 

gentemot vårdgivaren och inte vågade tacka nej.  

Svårt sjuka, personer med demens och andra patienter med nedsatt kognitiv förmåga exkluderades i 

urvalet. Här fanns en risk att den ansvarige läkaren eller sjuksköterskan skulle ha svårt med att 

bedöma vilka patienter som faller under dessa kriterier. Det är en tolkningsfråga vem som anses 

vara svårt sjuk och likaså bedömningen om den kognitiva förmågan är tillräcklig för att delta i 
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studien. Patienter med en fastställd demensdiagnos är lättare att exkludera än patienter med symtom 

på demens och där en egen bedömning måste göras. Risken fanns att patienter som egentligen borde 

blivit tillfrågade exkluderades.    

Klinisk relevans 

Den låga svarsfrekvensen tillsammans med den låga validiteten leder till att studiens resultat inte 

kan generaliseras och mer forskning krävs på området. 

Slutsats 

Studien visar att de patienter 75 år och äldre som besvarade enkäten i stort är mycket nöjda med 

vården som bedrivs på Akademiska sjukhusets akutmottagning avseende väntetid, miljö, 

kompetens, förtroende, tillgänglighet, bemötande, information, kommunikation och smärtlindring.
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BILAGA 1. Informationsblad  

 

Information till patienter om patientenkät 
 

I syfte att förbättra vår akutmottagning vill vi att Du besvarar en patientenkät. 

Deltagandet är frivilligt och anonymt. 

Enkäten består av drygt 10 frågor som besvaras via en pekskärm. Om Du har svårt att 

besvara enkäten på pekskärmen kan Du få besvara den i skrift istället. Enkäten kan du då 

lämna i förseglat kuvert till personalen. 

Påminn gärna personalen om att Du ska fylla i enkäten innan hemgång/ inläggning. 

Din medverkan är viktig för akutmottagningens fortsatta utveckling. 

Tack för din medverkan!  

/ personalen Akutmottagningen, Akademiska Sjukhuset 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BILAGA 2. Enkät  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patientundersökning 
 

 

Hjälp oss förbättra akutsjukvården 

genom att besvara några enkla frågor 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Kliniktillhörighet (ifylles av vårdpersonal) 

□ Medicinska besvär 

□ Kirurgiska besvär 

□ Ortopediska besvär 

 

 

2. Väntetid 

Min väntetid var rimlig i förhållande till mina besvär 

Nej, absolut inte     Ja, absolut 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

 

3. Miljö 

Miljön på akutmottagningen var tillfredsställande? 

Nej, absolut inte     Ja, absolut 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

 

4. Följdfråga (om du svarat 1-4 på fråga 3) 

Vad var inte tillfredsställande med miljön? 

…....................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

............................................................... 

 

 



 
 

5. Kompetens 

Personalen jag träffade var kompetent 

Nej, absolut inte     Ja, absolut 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

 

6. Förtroende 

Jag fick förtroende för personalen som jag träffade 

Nej, absolut inte     Ja, absolut 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

 

7. Tillgänglighet 

Jag fick uppmärksamhet från personalen när jag bad om det 

Nej, absolut inte     Ja, absolut 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

 

8. Bemötande 

Jag blev bra bemött av all personal jag träffade på akuten idag 

Nej, absolut inte     Ja, absolut 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

 



 
 

9. Information 

Jag fick den information jag behövde under mitt besök på 

akutmottagningen idag 

Nej, absolut inte     Ja, absolut 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
 

 

10. Kommunikation 

Jag förstod vad som sades under mitt besök på akutmottagningen idag 

Nej, absolut inte     Ja, absolut 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

 

11. Smärta 

Jag fick den smärtlindring som mitt tillstånd krävde 

Nej, absolut inte     Ja, absolut 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

Ej aktuellt □ 

 

 

12. Övrigt  

Övriga synpunkter och kommentarer kring mitt besök på 

akutmottagningen idag: 

…....................................................................................................................

.......................................................................................................................



 
 

.......................................................................................................................

.......................................................................... 

13. Bakgrundsfrågor 

Kön 

□ Man 

□ Kvinna 

 

 

14. Bakgrundsfrågor 

Ålder 

□ 0-29 år 

□ 30-49 år 

□ 50-74 år 

□ >74 år 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan 

 

 

 

  



 
 

BILAGA 3. Deskriptiv analys över skillnader mellan kön avseende olika frågeområden, n = 38 

undantaget ”smärtlindring” där n = 27. 

        Kön Statistik 

Väntetid 

Man 

Medelvärde 7,82 

Median 9,00 

Minimivärde 2 

Maximivärde 10 

Kvinna 

Medelvärde 6,94 

Median 7,50 

Minimivärde 3 

Maximivärde 10 

Miljö 

Man 

Medelvärde 8,45 

Median 9,00 

Minimivärde 2 

Maximivärde 10 

Kvinna 

Medelvärde 8,50 

Median 9,00 

Minimivärde 6 

Maximivärde 10 

Kompetens 

Man 

Medelvärde 9,45 

Median 10,00 

Minimivärde 7 

Maximivärde 10 

Kvinna 

Medelvärde 9,50 

Median 10,00 

Minimivärde 7 

Maximivärde 10 

Förtroende 

Man 

Medelvärde 9,55 

Median 10,00 

Minimivärde 8 

Maximivärde 10 

Kvinna 

Medelvärde 9,50 

Median 10,00 

Minimivärde 7 

Maximivärde 10 

Tillgänglighet 

Man 

Medelvärde 9,55 

Median 10,00 

Minimivärde 8 

Maximivärde 10 

Kvinna 

Medelvärde 9,56 

Median 10,00 

Minimivärde 8 

Maximivärde 10 

  



 
 

Bemötande 

Man 

Medelvärde 9,82 

Median 10,00 

Minimivärde 9 

Maximivärde 10 

Kvinna 

Medelvärde 9,38 

Median 10,00 

Minimivärde 8 

Maximivärde 10 

Information 

Man 

Medelvärde 9,64 

Median 10,00 

Minimivärde 9 

Maximivärde 10 

Kvinna 

Medelvärde 8,63 

Median 10,00 

Minimivärde 3 

Maximivärde 10 

Kommunikation 

Man 

Medelvärde 9,45 

Median 10,00 

Minimivärde 8 

Maximivärde 10 

Kvinna 

Medelvärde 9,44 

Median 10,00 

Minimivärde 6 

Maximivärde 10 

Smärtlindring 

Man 

Medelvärde 8,55 

Median 10,00 

Minimivärde 4 

Maximivärde 10 

Kvinna 

Medelvärde 9,19 

Median 10,00 

Minimivärde 6 

Maximivärde 10 

 

  



 
 

BILAGA 4. Deskriptiv analys över skillnader mellan kliniktillhörighet avseende olika 

frågeområden, n = 38 undantaget ”smärtlindring” där n = 27. 

       Klinik Statistik 

Väntetid 

Medicinska 

besvär 

Medelvärde 6,71 

Median 7,00 

Minimivärde 2 

Maximivärde 10 

Kirurgiska 

besvär 

Medelvärde 8,17 

Median 8,50 

 Minimivärde 5 

Maximivärde 10 

Ortopediska 

besvär 

Medelvärde 7,71 

Median 8,00 

Minimivärde 3 

Maximivärde 10 

Miljö 

Medicinska 

besvär 

Medelvärde 8,36 

Median 9,00 

Minimivärde 2 

Maximivärde 10 

Kirurgiska 

besvär 

Medelvärde 8,67 

Median 8,50 

Minimivärde 7 

Maximivärde 10 

Ortopediska 

besvär 

Medelvärde 8,57 

Median 9,00 

Minimivärde 6 

Maximivärde 10 

Kompetens 

Medicinska 

besvär 

Medelvärde 9,57 

Median 10,00 

Minimivärde 7 

Maximivärde 10 

Kirurgiska 

besvär 

Medelvärde 9,33 

Median 9,50 

Minimivärde 8 

Maximivärde 10 

Ortopediska 

besvär 

Medelvärde 9,43 

Median 10,00 

Minimivärde 7 

Maximivärde 10 

  



 
 

Förtroende 

Medicinska 

besvär 

Medelvärde 9,57 

Median 10,00 

Minimivärde 8 

Maximivärde 10 

Kirurgiska 

besvär 

Medelvärde 9,67 

Median 10,00 

Minimivärde 9 

Maximivärde 10 

Ortopediska 

besvär 

Medelvärde 9,29 

Median 10,00 

Minimivärde 7 

Maximivärde 10 

Tillgänglighet 

Medicinska 

besvär 

Medelvärde 9,64 

Median 10,00 

Minimivärde 8 

Maximivärde 10 

Kirurgiska 

besvär 

Medelvärde 9,67 

Median 10,00 

Minimivärde 8 

Maximivärde 10 

Ortopediska 

besvär 

Medelvärde 9,29 

Median 10,00 

Minimivärde 8 

Maximivärde 10 

Bemötande 

Medicinska 

besvär 

Medelvärde 9,71 

Median 10,00 

Minimivärde 9 

Maximivärde 10 

Kirurgiska 

besvär 

Medelvärde 9,50 

Median 10,00 

Minimivärde 8 

Maximivärde 10 

Ortopediska 

besvär 

Medelvärde 9,29 

Median 10,00 

Minimivärde 8 

Maximivärde 10 

Information 

Medicinska 

besvär 

 Medelvärde 9,14 

Median 10,00 

Minimivärde 3 

Maximivärde 10 

Kirurgiska 

besvär 

Medelvärde 9,50 

Median 10,00 

Minimivärde 8 

Maximivärde 10 

Ortopediska 

besvär 

Medelvärde 8,43 

Median 10,00 

Minimivärde 4 

Maximivärde 10 



 
 

Kommunikation 

Medicinska 

besvär 

Medelvärde 9,50 

Median 10,00 

Minimivärde 8 

Maximivärde 10 

Kirurgiska 

besvär 

Medelvärde 9,50 

Median 10,00 

Minimivärde 8 

Maximivärde 10 

Ortopediska 

besvär 

Medelvärde 9,29 

Median 10,00 

Minimivärde 6 

Maximivärde 10 

Smärtlindring 

Medicinska 

besvär 

Medelvärde 8,79 

Median 10,00 

Minimivärde 4 

Maximivärde 10 

Kirurgiska 

besvär 

Medelvärde 8,83 

Median 9,50 

Minimivärde 6 

Maximivärde 10 

Ortopediska 

besvär 

Medelvärde 9,29 

Median 10,00 

Minimivärde 6 

Maximivärde 10 

 

 


