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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Forskning visar att information och patientdelaktighet är betydande faktorer för
patienternas tillfredställelse med vården. Årliga mätningar gällande patienters upplevelse av
vårdkvalitet visar att patienterna ser brister inom dessa områden. För att kunna förbättra
vårdkvalitén behöver nuvarande kunskapsläge studeras gällande kirurgiska patienters
upplevelse av dessa områden och hur de kan förbättras.

Syfte: Att studera hur kirurgiska patienter upplever vårdkvalitet på akutmottagning och
kirurgisk vårdavdelning med fokus på patientdelaktighet, omvårdnad vid smärta samt
identifiering av förbättringsåtgärder.

Metod: En systematisk litteraturstudie med kvantitativ ansats. Totalt inkluderades 20 artiklar i
studien.

Resultat: Patienter på akutmottagningen upplevde sig sämre informerade och mindre delaktiga
i sin omvårdnad jämfört med patienterna på vårdavdelningen. Även smärtlindringen upplevdes
sämre och att omvårdnaden på akutmottagningen mer var baserad på generella rutiner än på
individanpassning. Tiden framkom som en kvalitetsaspekt för patienterna. Yngre patienter
önskade att få vara mer inblandade i sin smärtbehandling än äldre. Patienterna önskade att
större fokus skulle läggas på deras familjebakgrund, kultur, deras egen formulering av problem
samt att de skulle bemötas med större empati. Patientutbildning om smärta skulle kunna leda
till bättre smärtbehandling av patienterna.

Slutsats: Resultatet av litteraturstudien pekar mot att patienter upplever brister inom
patientdelaktighet och smärtlindringen av kirurgiska patienter på akutmottagningen och på
vårdavdelningar. Ämnesområdet är fortfarande relativt outforskat och mer resurser behövs för
att fortsätta forska inom området.

Nyckelord: omvårdnad, akut smärta, patientdelaktighet, akutmottagning, kirurgisk
vårdavdelning

ABSTRACT
Background: Research show that information and patient participation are important factors
for the patient’s experience of quality care. Annual patient surveys measuring the patient’s
experience of quality of care indicate that patients experience deficiencies in these areas. To
improve the quality of care the authors of this study wants to investigate the current stage of
knowledge regarding surgical patients experiences of these areas and what can be done to
improve it.

Aim: To study how surgical patients experience quality of care in the emergency department
and the surgical ward, focusing on patient participation, pain management and identification of
areas for quality improvement.

Methods: A systematic review with a quantitative approach. A total of 20 articles where
included in the study.

Results: Patients in the emergency department experienced that they were less well informed
and less involved in their care compared to patients in the ward. They also felt that they got
worse pain relief than the patients in the wards. They felt that the care in the emergency
department was based more on general routines than on individual care. Time emerged as a
quality aspect for patients in pain management. Younger patients wished to be more involved in
their pain management than older. Patients wanted more focus on their family background,
culture, their own formulation of problems and that they would be met with greater empathy.
Patient education regarding pain could lead to better pain management for the patients.

Conclusions: The results of the systematic review suggest that surgical patients perceive
shortcomings in patient participation and pain management in the emergency department and in
the wards. The topic is still relatively unexplored and more resources are needed to continue
research in the area.

Keywords: nursing care, acute pain, patient participation, emergency department, surgical
ward
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INLEDNING
Varje år tar akutmottagningar runt om i Sverige emot 2,5 miljoner besök från personer som
söker sjukvård. En betydande andel av dessa, cirka var tredje patient, läggs in på en
vårdavdelning inom slutenvården för fortsatt vård (Socialstyrelsen, 2013). Smärta, däribland
buksmärta, är en av de vanligaste orsakerna till att patienter söker vård på akutmottagningar.
Akut buksmärta definieras inom kirurgi som buksmärta som varat upp till högst sju dagar och
inte är traumarelaterad (Laurell, 2006).

BAKGRUND
Akutmottagning
Akutmottagningens främsta syfte är att, grundat på patienternas symtom och sökorsak,
bedöma och gradera deras behov av medicinsk vård, så kallad triagering. Patienter som söker
vård på akutmottagningar kan komma dit antingen på eget initiativ, via remiss från annan
vårdgivare eller fått rekommendation från till exempel sjukvårdsrådgivningen att söka
akutmottagning. De anländer vanligen privat via entrén till akutmottagningen eller med
ambulans (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). För att triageringen ska fungera bra krävs det
att den triagerande sjuksköterskan vet vilka resurser som finns på akutmottagningen och har
en god problemlösningsförmåga. Sjuksköterskan bör även vara stresstålig, ha ett gott humör,
och effektivt kunna skicka patienterna vidare i vårdkedjan för att främja säkerhet samt
undvika köbildning och försening i vårdkedjan (Aronsky et al., 2008).

På akutmottagningar arbetar flera yrkeskategorier så som undersköterskor,
specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och läkare (Palmquist & Lindell, 2000). Vården på
akutmottagningen grundar sig på bestämda riktlinjer för omhändertagandet av patienterna och
personalen arbetar i team kring patienten (Nyström, 2003). Ett tidseffektivt och korrekt
medicinskt omhändertagande på akutmottagningen är av betydelse för patientens prognos.
Trots att patienten befinner sig en förhållandevis kort tid på akutmottagningen har det första
steget i den akuta vårdkedjan inverkan på den fortsatta vårdperioden (Nguyen et al., 2000).

Vårdavdelning
Efter en bedömning av läkaren på akutmottagningen läggs patienten antingen in på en
vårdavdelning för fortsatt vård eller skrivs ut. Som ett led i läkarens diagnostisering av
patientens sjukdom kan olika undersökningar göras, till exempel skiktröntgen (CT) eller
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ultraljud. På kirurgiska vårdavdelningar arbetar vanligtvis läkare, sjuksköterskor,
undersköterskor, sjukgymnaster och administrativ personal. Hur det dagliga vårdarbetet är
organiserat är olika från sjukhus till sjukhus. Det förekommer på vårdavdelningar att patienter
som inkommit akut (oplanerat) via akutmottagningen vårdas på samma avdelning om
patienter som skrivits in planerat på vårdavdelning via väntelista (elektivt). Det förekommer
även att patienterna rondas av olika läkarteam.

Då läkarna på kirurgiska vårdavdelningar ofta även har andra åtaganden under dagen till
exempel operera, ha mottagningsbesök av polikliniska patienter, konsultbesök på annan
avdelning, undervisning av läkarkandidater med mera är tiden de finns tillgängliga på
vårdavdelningen begränsad. Det leder till bristande kontinuitet i vården av patienterna
gällande patientinformation, medicinska bedömningar, ordinationer av smärtlindring med
mera (Jangland et al., 2013).

Det tidigare kravet på att alla patienter skulle ha en patientansvarig läkare är borttaget och nu
vilar ansvaret för patientens vård på verksamhetschefen. Denne har ansvar för att patienternas
behov av kontinuitet och trygghet i vården (Socialstyrelsen, 2012). Detta kan leda till att
patienterna upplever att ingen läkare är ansvarig just för dem och en nationell mätning visar
att 40 % av patienterna inte vet vilken läkare som är ansvarig för dem (Sveriges Kommuner
och Landsting [SKL], 2012)

Ett problem som utvecklat sig i den kirurgiska vården på svenska sjukhus är att det finns ett
minskat antal vårdplatser vilket leder till ett ökat behov av kortare vårdtider. Samtidigt vårdas
fler multisjuka äldre, in och utskrivningar sker alla dagar i veckan och specialiseringen av
vården har gjort att avdelningarna vårdar mycket sjuka patienter med komplexa
omvårdnadsproblem. Äldre och sjukare människor opereras också i större grad, vilket leder
till en ökad risk för postoperativa komplikationer. Detta gör att behovet av specialiserade
sjuksköterskor är större, men i praktiken är det fortfarande främst grundutbildade
sjuksköterskor som arbetar på de kirurgiska vårdavdelningarna (Jangland et al., 2013).

Vårdkedjan
I denna studie definieras vårdkedjan enligt följande: från det patienten anlänt till
akutmottagningen, eventuellt genomgått till exempel en röntgen och sedan vidare till
vårdavdelning. Prehospital sjukvård (till exempel ambulanssjukvård) eller eftervård på till
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exempel rehabiliteringsavdelning eller korttidsboende är inte studerat i denna studie även om
dessa så klart i andra sammanhang kan räknas in i vårdkedjan. Valet av definitionen av
vårdkedjan motiverar författarna med att de i sin blivande profession som
specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård främst kommer vara inriktade på den kirurgiska
patientens omvårdnadsbehov på vårdavdelning och/eller på akutmottagning.

Patientdelaktighet och vårdkvalitet
Till skillnad från tidigare, då patienten enbart sågs som en vårdmottagare, ska denne nu ses
som en person och betraktas som en partner i vårdteamet och vara delaktig i sin egen vård.
Patienten ska ses som en individ med autonomi och självbestämmanderätt (Bergbom, 2012).
På 1960-talet beskrev Henderson (1991) att det är vårdpersonalens uppgift är att förse
patienten med information och kunskap så att patienten sedan själv kan vara delaktig i sin
vård och kunna ta egna beslut gällande detta.

Begreppet delaktighet är komplex men enligt Eldh (2006) uppfattar patienter deltagande som
att förstå sin situation, sin kropp, sin diagnos, ha tilltro till sin kunskap och ha kontroll över
sin situation. Patienten behöver ges kunskap om sin diagnos och vårdprocessen för att ha
möjligheten att vara delaktig i sin omvårdnad. Kännetecknade för stunder där delaktighet
uppnåtts är när patienter varit aktiva deltagare i planeringen av sin egen omvårdnad. Av
betydelse var också att patienten upplevde att sjukvårdspersonalen inte betraktade han eller
henne som en sjukdom eller ett symtom utan som en individ. Motsatsen, odelaktighet,
definieras som att inte ha kunskap om sin sjukdom, symtom eller behandlingar. I dessa
situationer har inte heller informationen till patienten givits utifrån patients egna
förutsättningar och behov.

Enligt Kitson, Conroy, Kuluski, Locock & Lyons (2013) är omvårdnad inte enbart att utföra
omvårdnadsåtgärder hos en patient, utan att genom kommunikation och en relation med
patienten gemensamt skapa vården. Patientdeltagande och patientfokus är inte ett val utan en
nödvändighet för att gemensamt skapa en god omvårdnad. Att kunna engagera sig i och
fokusera på personen som vårdas och se deras egenvårdsbehov utifrån dennes livssituation är
nödvändiga färdigheter för en sjuksköterska. Sjuksköterskan behöver skapa och anpassa
omvårdnadsmetoder för att vårda patienten på bästa sätt och samtidigt skydda dennes
integritet. Samma metod fungerar inte heller för alla patienter utan sjuksköterskan måste
snabbt kunna anpassa omvårdnaden och samarbetet från patient till patient. I en studie gjord
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av Sloman, Rosen, Rom & Shir (2005) påvisades det att sjuksköterskor, då de smärtskattade
patienter utan att samråda med dem, skattade patienterna smärtgrad signifikant lägre än om
det gjordes i samråd med patienten. Följden kunde bli att patienternas smärta
underbehandlades vilket i sin tur kunde leda till ett ökat lidande för patienten.

Trots att patientens ställning i teorin har stärkts i den nya Hälso- och sjukvårdslagen (SFS
2010:659.) visar studier att det finns brister i vården gällande detta. I en studie av Jangland,
Gunningberg & Carlsson (2009) framkom det att patienters vanligaste klagomål gällande
kontakten med vårdpersonalen var bristfällig information, bristfällig respekt och bristfällig
empati. De negativa erfarenheterna från vården gav patienten och närstående en ökad oro och
sämre förtroende inför nästa vårdkontakt.

Den kirurgiska patienten
Sjukvården i Sverige idag är uppdelat i flera specialiteter där kirurgi är en av dem.
Socialstyrelsen (2008) definierar specialiteten kirurgi, dit patienter som denna studie inriktar
sig mot tillhör, enligt följande:

”Specialiteten kirurgi omfattar skador och sjukdomar i bukhålans organ, i bröst, hud och
underhud samt endokrina körtlar på hals och i bukhålan på patienter i alla åldrar som kan
tänkas behöva behandling med kirurgiska instrumentella metoder där färdigheter i
operationsteknik är centrala. Bedömning av symtom samt kunskap om patofysiologi,
diagnostik och värdering inför kirurgisk behandling och efterbehandling spelar också en
central roll, liksom det akuta omhändertagande vid multitrauma. […] Kirurgi är
basspecialitet till grenspecialiteterna urologi, barn- och ungdomskirurgi, plastikkirurgi samt
kärlkirurgi.”

PROBLEMFORMULERING
Forskning inom området omvårdnad visar att patientdelaktighet är en viktig del för att uppnå
en god omvårdnad, men hur ser det ut i praktiken? Den nationella patientenkäten (SKL, 2012)
som årligen genomförs pekar mot att patienter inom den specialiserade slutenvården till stor
del är nöjda med vården som helhet men upplever brister i delaktighet och information under
vårdtiden. För att i framtiden kunna arbeta vidare inom ämnesområdet patientdelaktighet och
omvårdnad vid smärta är det önskvärt med en studie inom ämnesområdet för att klartlägga det
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nuvarande forskningsläget inom ämnesområdet. Förhoppning finns även att studien kommer
väcka nya forskningsfrågor och väcka intresse för fortsatt forskning inom området.

Syfte
Att studera hur kirurgiska patienter upplever vårdkvalitet på akutmottagning och
vårdavdelning med fokus på patientdelaktighet, omvårdnad vid smärta samt att identifiera
förbättringsåtgärder.

Frågeställningar
- Hur upplever kirurgiska patienter delaktigheten i sin omvårdnad på akutmottagningen och
på vårdavdelningar och finns det skillnader?

- Hur upplever kirurgiska patienter smärtlindringen på akutmottagningen och vårdavdelning?

- Vilka förbättringsåtgärder har används för att öka patientdelaktighet i omvårdnaden på
akutmottagning och vårdavdelning?

METOD
Design
En systematisk litteraturstudie med kvantitativ ansats.

Sökstrategi
Mellan januari och april 2014 genomsöktes databaserna PubMed och CINAHL efter
vetenskapliga artiklar. Ämnesområdet för sökningarna var kirurgiska patienters delaktighet i
omvårdnad på akutmottagning/vårdavdelning (se Tabell 1). För att optimera antalet sökträffar
togs det hjälp av en bibliotekarie på Uppsala universitetsbibliotek. Sökningar i databasen
PubMed resulterade sammanlagt i 1408 träffar varav 15 artiklar uppfyllde
inklusionskriterierna och inkluderades. Övriga 1393 artiklar exkluderades då de inte uppfyllde
inklusionskriterierna. Sökningar databasen CINAHL resulterade i totalt 612 träffar varav 5
artiklar inkluderades och 607 artiklar exkluderades. Totalt påträffades fem dubbletter, det vill
säga träffar av artiklar som redan inkluderats i tidigare sökningar.
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De sökord som användes var: emergency department, pain management, quality of nursing
care, patient participation, pain, decision making, nursing care, patient perspective, patient
satisfaction, acute abdominal pain, quality of nursing care, acute care, nursing, quality of
care, emergency care, clinical decision- making, patient centered care

Inklusionskriterier
Artiklar som motsvarade författarnas frågeställningar, inkluderade deltagare över 18 år,
publicerade på engelska och fanns tillgängliga elektroniskt.

Exklusionskriterier
Artiklar äldre än 20 år och/eller var av kvalitativ ansats.
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Tabell 1. Databassökning
Databas

Sökord

Träffar

Inkluderade

Exkluderade

Dubbletter

Nr i
artikelmatrisen
(bilaga 1)

PubMed

10

1

9

2

5

96

1

95

0

6

148

1

147

0

3

92

4

88

2

4, 8, 13, 14

283

4

279

0

10, 12, 15, 16

7

1

6

0

11

623

2

621

1

9, 20

149

1

148

0

17

Totalt antal:

1408

15

1393

5

"patient

37

1

36

0

7

40

3

37

0

1, 2, 19

535

1

534

0

18

612

5

607

0

”patient participation”
AND ”quality of
care” emergency care
"patient participation"
AND "acute care"
“patient participation"
AND "clinical
decision- making"
”emergency
department” AND
nursing AND ”quality
of care”
"patient satisfaction"
" AND "quality of
nursing care"
"patient satisfaction"
AND "acute
abdominal pain"
"patient participation"
AND "decision
making" AND
nursing care AND
"patient perspective"
"patient participation"
AND "patient
satisfaction" AND
"patient centered
care"

CINAHL

participation", pain
"quality of nursing
care" "emergency
department"
"emergency
department" pain
management

Totalt antal:
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Bearbetning och analys
De inkluderade artiklarna från sökresultatet lästes noggrant igenom och kvalitetsgranskades
enligt en granskningsmall från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (se bilaga
2). Graden av bevisvärde och den metodologiska kvaliteten i artiklarna tolkades, värderades
och vägdes samman. Granskningsmallen graderade studierna i tre nivåer: högt-, medelhögtoch lågt bevisvärde. För att få högt bevisvärde skulle studien presenterat en powerberäkning
för tillräcklig undersökningsstorlek, vara oberoende av projektledarnas inverkan (blind)
gällande test och referenstest, vara väl genomförd och analyserad. Urvalet av deltagare skulle
vara av rimligt antal och vara väl genomtänkt. Studier av medelhögt bevisvärde var inte av
tillfredsställande storlek och hade flera smärre brister men utvärderingen av test och
referenstest var oberoende (blind) av projektledarnas inverkan. Vid lågt bevisvärde fanns
brister i studiens populationsstorlek, design och urval. Utvärderingen av test och referenstest
hade inte gjords oberoende (blint) av projektledarna.

Författarna valde att granska artiklarna enskilt och sedan jämföra det framkomna resultatet av
kvalitetsgranskningen med varandra för att säkerställa likvärdig granskning. Om författarna
var oense om det framkomna bevisvärdet granskades artikeln åter, men denna gång
tillsammans, och sedan fördes en diskussion tills enighet om bevisvärdet uppnåtts. En
modifierad version av Forsbergs & Wengströms (2013) artikelmatris användes för överskådlig
artikelredovisning (se Bilaga 1).

Totalt granskades 20 artiklar (se Fig). Tre artiklar bedömdes vara av högt bevisvärde och tio
artiklar av medelhögt bevisvärde. Sju artiklar bedömdes vara av lågt bevisvärde. Orsaken till
lågt bevisvärde var bristfällig metodik och/eller låg svarsfrekvens.

Granskade artiklar n=20

Bevisvärde

Högt

Medelhögt

Lågt

n=3

n = 10

n=7

Fig. Bevisvärdesgradering av artiklar
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Artiklarna lästes återigen igenom noggrant och det i resultatet i artiklarna som svarade på
denna studies frågeställningar lyftes ut. När detta genomförts av samtliga artiklar
sammanställdes gemensamma subteman från de olika artiklarnas resultat. Av de 20
inkluderade artiklarna var 15 tvärsnittstudier med enkätfrågor eller telefonintervjuer, tre
artiklar var kvasi- experimentella studier och två var kohortstudier. Då många olika
datainsamlingsmetoder och instrument användes i de inkluderade studierna var det inte
möjligt att göra en metaanalys av det framkomma resultatet. I stället gjordes en narrativ syntes
med huvudteman och subteman för resultatsammanställning. En narrativ syntes kan ses som
det näst bästa alternativet när en metasyntes inte kan genomföras. Narrativ syntes är ett sätt att
sammanställa resultaten i en systematisk litteraturstudie genom ord och text. Statistiska data
kan ibland manipuleras, men den narrativa syntesen gör en berättelse av de inkluderade
studierna och ger dem ett större sammanhang (Popay et al., 2006). De huvudteman som
framkom grundades i studiens initiala frågeställningar och speglar det övergripande temat i
resultatdelen. Subteman innehöll mer detaljerade sammanhang i de inkluderade artiklarna och
fångade essensen av dessa.

I resultatdelen presenteras resultaten av artiklarna med högt- och medelhögt bevisvärde
separerat från artiklarna med lågt bevisvärde då det var osäkert vilken signifikans studierna
hade men resultatet av dem kan ändå vara av intresse för denna studie. Resultatet från
artiklarna med lågt bevisvärde presenteras som en sammanställning där de initiala
frågeställningarna blandades och några subteman fanns. Resultatet presenteras nedan i
löpande text samt i artikelmatrisen (se Bilaga 1).

Forskningsetiska överväganden
Samtliga vetenskapliga publikationer som inkluderats i denna studie granskades gällande
etiskt ställningstagande. Med forskningsetiskt ställningstagande menas att det granskats om
forskarna i de inkluderade artiklarna har sökt tillstånd hos forskningsetiskkommitté och i så
fall hur det redovisats i artikeln. Författarna har under arbetet med denna studie hållit ett gott
forskningsetiskt förhållningssätt, det vill säga inte dolt eller förvrängt resultatet
(Vetenskapsrådet, 2002).
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RESULTAT
I studien ingick 20 artiklar från åtta olika länder: Sverige (åtta artiklar), USA (tre artiklar),
Australien (två artiklar), Finland (två artiklar), Island (två artiklar), Grekland (en artikel),
Slovenien (en artikel) och Jordanien (en artikel). Deltagarna i studierna var män och kvinnor i
åldrarna från 18 år upp till 100 år, som vårdats på sjukhus, antingen inneliggande på
vårdavdelning och/eller på akutmottagningen. De övergripande syftena i studierna med hög
och medelhög kvalitet presenteras i tabell 2 nedan. I Bilaga 2 presenteras en detaljerad
översikt av alla inkluderade artiklar.
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Tabell 2. Inkluderade studiers syften
Klassificering av syfte

Studiens syfte

Referens i artikelmatrisen

Studera och analysera omvårdnad:

Att identifiera vilka vårdande beteenden sjuksköterskor

Baldursdottir & Jonsdottir, 2002

Betydelsefulla vårdande beteenden

på akutmottagningen utför som patienter uppfattar som

(Nr. 1)

Vårdkvalitet på akutmottagningen

viktiga

Omvårdnad av bukkirurgiska patienter

Att studera patienters uppfattning om vårdkvalitén på

Muntlin et al., 2008

akutmottagningen och hitta områden som behöver

(Nr. 16)

förbättras
Studera inneliggande patienters uppfattning om

Fröjd et al., 2011

vårdkvalitén i syfte att hitta områden som behöver

(Nr. 6)

förbättras
Studera smärtlindring:

Att utvärdera effekterna av införande av ett

Hansson et al., 2006

Kvalitetsförbättringsprogram

kvalitetsförbättringsprogram om smärtbehandling inom

(Nr. 7)

Delaktighet vid smärtbehandling på sjukhus

akutsjukvården

Nuvarande praxis vid smärtlindring på

Att studera patientdeltagande gällande smärtbehandling

Zoega et al., 2014

AKM

och patienternas tillfredställelse på sjukhus

(Nr. 22)

Sjuksköterskeinitierad analgetika

Att studera den nuvarande praxisen gällande

Marinsek et al., 2007

Smärtbedömning och smärtupplevelse

smärtlindring på akutmottagningen hos vuxna patienter

(Nr. 13)

med akuta buksmärtor med fokus på
patienttillfredställelsen gällande smärtlindring samt hur
vida läkarens och patientens bedömning om smärtans
svårighetsgrad överensstämmer
Att utvärdera om sjuksköterskeinitierad intravenös

Muntlin et al., 2011

opiatanalgetikum kunde förbättra till exempel patientens

(Nr. 15)

upplevelse av smärtbehandlingen på akutmottagningen
Att studera hur smärtlindringen på akutmottagningen

Todd et al., 2007

fungerar med fokus på bland annat smärtbedömning och

(Nr. 20)

patienternas smärtupplevelse
Studera patientdelaktighet:

Att utvärdera patientdelaktigheten hos patienter som

Frank et al., 2010

Patientdelaktighet på AKM

sökt vård på akutmottaningen

(Nr. 5)

Införandet av patient kortet på

Att studera effekterna av “Tell us” kortet med fokus på

Jangland et al., 2011

vårdavdelning.

patientdelaktigheten samt utvärdera användningen av

(Nr. 10)

Beskriva delaktighet

kortet ur ett patientperspektiv

Individanpassad vård

Att beskriva patientdelaktigheten i beslutsfattande i

Kolovos et al., 2014

Patienttillfredställelse

omvårdnaden ur vårdpersonal och patienters perspektiv

(Nr. 11)

Att beskriva patienter syn på individanpassad vård samt

Suhonen et al., 2000

undersöka om några bakgrundvariabler kan förknippas

(Nr. 19)

med deras syn på individanpassad vård
Att jämföra och analysera patienttillfredsställelse inom

Ottosson et al., 1997

kirurgisk omvårdnad i samband med

(Nr. 18)

budgetnedskärningar år 1993 och 1994

Vid analysen av dessa artiklar framkom flera teman. Här nedan presenteras den
sammanställda syntesen i form av huvudteman och subteman, där huvudtemat är formulerat
som en frågeställning ur patientens perspektiv.
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Varför varierar mängden information jag får, varför anpassas inte vården efter mig och
hur spelar mitt kön, min utbildning och min ålder roll för min delaktighet?

Betydelsen av individanpassad vård
Patienterna upplevde att vården på akutmottagningen mer var baserad på allmänna rutiner än
på vad patienterna efterfrågade och behövde på individnivå (Fröjd, Swenne, Rubertsson,
Gunningberg & Wadensten, 2011). Även i Baldursdottir & Jonsdottir (2002) studie framkom
betydelsen av att som patient få bli behandlad som en individ. Dock ansåg patienterna att
vårdpersonalens kunskap och professionalitet vara viktigare än deras önskan om att själv få
vara delaktiga i sin vård.

Möjlighet till delaktighet i omvårdnaden
Äldre patienter var mer nöjda än yngre patienter med möjligheten till delaktighet i beslut. De
var även mer nöjda med information de fått angående sin möjlighet att delta i beslut gällande
sin sjukdom, behandlingar, undersökningar och kirurgiska ingrepp (Ottosson, Hallberg,
Axelsson & Loven, 1997). Dock framkom det i en studie att äldre ibland helt förbisetts
gällande beslutsfattningen på grund av åldersrelaterade kommunikationsproblem med läkare
och annan vårdpersonal (Kolovos, Kaitelidou, Lemonidou, Sachlas & Sourtzi, 2014). Män var
mer nöjda med sin delaktighet i omvårdnaden än kvinnor. Kvinnor upplevde i lägre grad än
män att de fått vara delaktiga i beslut angående undersökningar, kirurgiska ingrepp och
behandlingar. De upplevde även att de inte fått tillräcklig information om konsekvenserna av
deras sjukdom och sin prognos och de saknade skriftlig information. De upplevde också i
högre grad att deras anhöriga inte var tillräckligt informerade om deras sjukdom. Dock ansåg
de flesta patienter oavsett kön att de till fullo eller delvis kunde vara delaktiga i de beslut som
fattades om de skulle vilja (Ottosson et al., 1997). Lågutbildade patienter upplevde att de hade
en större delaktighet i sin direkta omvårdnadsplanering och vårdplanering, medan
högutbildade upplevde sig mer delaktighet i sin basala omvårdnad (Kolovos et al., 2014).

En studie (Kolovos et al., 2014) visade att de flesta patienter fann sig i en vård med
paternalistisk modell, det vill säga att vårdpersonalen bestämde och att patienterna var
passiva. De fann också att patienter hade större tendens till att vara delaktiga i sin basala
omvårdnad än i den medicintekniska omvårdnaden. Både patienter och personal upplevde att
det var bra med patientdelaktighet i omvårdnadsplaneringen, men båda grupper tyckte att
bestämmandet gällande nivån av delaktighet skulle ligga hos vårdgivaren och att
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patientdelaktighet inte hade någon direkt fördel på det slutliga vårdresultatet. Den tid då
patienterna helt exkluderades från beslutsfattande och deltagande i sin egen omvårdnad var
under det första vårddygnet då de flesta vitala beslut fattades (Kolovos et al., 2014). En studie
visade att patienterna i hög grad upplevde att vårdpersonalen försökte underlätta deras
möjlighet till delaktighet i beslutsfattandet och uppmuntrade patienterna att vara delaktiga i
beslutsfattandet kring sin omvårdnad. Patientdelaktighet i beslutsfattandet uppnåddes lättare
om hänsyn togs till patientens individualitet (Suhonen, Välimäki, & Katajisto, 2000).

Betydelsen av att känna sig välinformerad
Akuta patienter var mindre nöjda gällande möjligheterna till att få enskilda läkarsamtal och att
kunna vända sig till vårdpersonalen med frågor. De önskade ha mer läkarkontakt.
Patienter som skrivits in elektivt var mer nöjda med informationen angående sin sjukdom och
informationen till anhöriga än akuta patienter (Fröjd et al., 2011; Ottosson et al., 1997).
Patienter på akutmottagningen upplevde att de till stor del var delaktiga och hade
bestämmande gällande sin basala omvårdnad (Kolovos et al., 2014).

Det framkom i flera studier att patienterna på akutmottagningen upplevde att de blev
bristfälligt informerade om bland annat diagnos, orsak till lång väntetid och planering för
fortsatt vård (Fröjd et al., 2011; Muntlin, Gunningberg & Carlsson 2008).

Syntes
Patienterna upplevde behov av att känna sig välinformerade, ha möjlighet till delaktighet i sin
egen omvårdnad samt att vården var individanpassad efter just dem.

Varför ska jag behöva ha ont när jag är inlagd på sjukhus?

Tiden, en betydande faktor för upplevelsen av god smärtlindring.
Det framkom att tiden var betydande för patienternas upplevelse av kvalitén på
smärtlindringen (Muntlin, Carlsson, Säfwenberg & Gunningberg 2011; Todd et al., 2007;
Zoega et al., 2014). Det fanns en skillnad mellan patienternas förväntan av smärtlindringen på
akutmottagningen och den upplevda smärtlindringen. Patienterna upplevade att det ofta
förkom en fördröjning från att de uttryckt önskan om att få smärtlindring tills det som
sjuksköterskan kom och gav dem smärtlindring (Todd et al., 2007). Upplevelsen av

18

deltagandet i beslutsfattandet och tillfredsställelse av smärtlindringen var relaterat till tiden
patienterna upplevde stark smärta (Zoega et al., 2014; Todd et al., 2007).

Betydelsen av information och delaktighet i smärtbehandling
De patienter som uppgav att de fått information om sina smärtbehandlingsalternativ betygsatte
kvaliteten på den information som hög. Patienter som hade fått information om sin
smärtbehandling var yngre än de som inte fått information. De som fått information betygsatte
sitt deltagande i beslutsfattande högre än de som inte fått information (Zoega et al., 2014).
Tendens fanns till att yngre och välutbildade patienter ville vara mer involverade i sin
smärtbehandling än äldre och lågutbildade patienter (Hansson, Fridlund & Hallström, 2006).

Tillfredställelsen med smärtlindringen
Patienterna på akutmottagningen bedömde att de fick sämre smärtlindring än de patienter som
blev inlagda elektivt (Fröjd et al., 2011). Äldre patienter >75år upplevde sig vara bättre
smärtlindrade än yngre patienter (Zoega et al., 2014). En studie visade på en stor skillnad
gällande patienterna på akutmottagningens förväntan av smärtlindring och den smärtlindring
de fick av personalen. Patienterna smärtskattades och smärtlindrades initialt, men sedan fanns
brister i uppföljningen av effekten av given analgetika. Patienterna meddelade inte personalen
när de hade smärta vilket ledde till bristfällig smärtlindring (Todd et al, 2007).

Upplevelsen av att inte bli betrodd
Marinsek och medarbetare (2007) visar i sin studie att patienter på akutmottagningen med ej
diagnostiserad buksmärta upplevde ett stort missnöje gällande smärtlindring.
De upplevde att de ifrågasattes och angående sin smärtintensitet och därmed inte erhöll
fullgod mängd analgetika. Vissa patienter blev knappt eller inte alls smärtlindrade, med
motiveringen att de inte kunde få analgetika innan diagnos var ställd. Patienterna var ofta
underbehandlade gällande smärta, även postoperativt (Marinsek et al., 2007).

Syntes
Patienterna upplevde att tiden, information och delaktighet i sin smärtbehandling, samt
bekräftelsen av att bli betrodd gällande smärtupplevelsen var betydande faktorer för hur de
upplevde smärtlindringen.
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Hur kan sjukvården arbeta i framtiden för att förbättra patientdelaktigheten på
akutmottagningar och vårdavdelningar?
Information och individanpassad vård, en viktig grund till patientdelaktighet
I flera studier användes frågeformulär för att ta reda på vad patienter uppskattade mest i sin
omvårdnad för att sedan genom resultatet kunna anpassa vården och arbetssättet därefter
(Baldursdottir & Jonsdottir, 2002; Fröjd et al., 2011; Kolovos et al., 2014). Genom ett
förbättringsarbete framkom det att för att vårdkvalitén ska säkras måste större fokus läggas på
att hålla patienterna informerade och att arbeta med dem och anpassa vården på individnivå
(Fröjd et al., 2011). En annan studie visade att familjebakgrunder och kulturella skillnader bör
beaktas ytterligare av vårdpersonalen i deras omvårdnadsarbete för att säkra en
individanpassad vård med ökad patientdelaktighet (Suhonen et al., 2000).

Patienternas egna förslag och synpunkter på förbättringar
I en studie av Muntlin och medarbetare (2008) hade patienterna själva fått svara på vad de
ansåg kunde leda till förbättrad vårdkvalitet. De framkomma förslagen var bland annat
snabbare erhållande av smärtlindring, information om ungefärlig väntetid, större empati från
vårdpersonalen och ett ökat intresse för patienternas personliga situation var önskvärd. Det
framkom även att patienterna hade behov att få berätta om sina symtom och problem med
egna ord, utan att bli avbruten av att personalen kommenterar med medicinska termer.

Patientutbildning
Mer patientutbildning om betydelsen av god smärtlindring kan troligen öka antalet patienter
som begär smärtlindring på akutmottagningen. Speciellt gällande patienter med svår- och
medelsvår smärta (Todd et al., 2007).

Syntes
För att förbättra patientdelaktigheten på akutmottagningar och vårdavdelningar behöver
sjukvården bland annat arbeta med att förbättra informationen till patienterna samt
individanpassa vården efter den enskilde patientens behov så lång som det är möjligt.

Resultatsammanfattning av artiklar med lågt bevisvärde
Samarbete med vårdpersonalen
Patienterna kände sig ibland frustrerade över att personalen inte förstod hur de mådde och att
vårdpersonalen irriterade sig över anhöriga (Bruce, Bowman, & Brown, 1998). Både patienter
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och sjuksköterskor var överrens om att det var hög vårdkvalitet på kirurgavdelningarna inom
alla avseenden förutom uppmuntran till initiativtagande där sjuksköterskorna var mer kritiska
än patienterna (Leinonen, Leino-Kilpi & Lertola, 2003).

Olika karakteristika faktorers betydelse för delaktighet i omvårdnad
Det framkom att patienterna var måttligt nöjda med omvårdnadskvalitén och möjligheten till
deltagande medan sjuksköterskorna uppgav att de ansåg att det var en hög kvalitet på
omvårdnaden (Mrayyan, 2006). Goda kunskaper hos vårdpersonalen inom kliniska områden
till exempel förmåga att hantera medicintekniskutrustning, ge injektioner, hantera läkemedel
mm var högre värderat av patienterna än att vara deltagande i sin omvårdnad (Bruce et al.
1998).

Ensamboende högutbildade kvinnor var de som mest föredrog delad beslutsfattning, medan
lågutbildade män som var samboende med någon antog en passiv roll. Överlag var kvinnor
mer engagerade i sin vård än män (Florin, Ehrenberg & Ehnfors, 2008). Äldre patienter var
mer nöjda och mindre kritiska än yngre patienter (Frank, Fridlund, Baigi & Asp, 2011).
Patienter med längre än 12 års utbildning upplevde att de var mindre delaktiga i sin
grundläggande omvårdnad (Frank et al. 2011).

Misstro och dåligt bemötande, negativa upplevelser av sjukvården
En studie av Bruce et al.(1998) visade på att patienterna upplevde att de blev dåligt bemötta
av receptionisterna på akutmottagningen som de upplevde inte tog dem på allvar. Vissa
patienter ansåg också att vårdpersonalen inte lyssnade på dem och att de blev utskrivna i
förtid från vårdavdelning (Mrayyan, 2006).

Kamp för delaktighet
I en studie av Frank et al. (2011) framkom att patienterna upplevde små möjligheter till
delaktighet i beslut och i sin omvårdnad om vårdpersonalen inte gav dem möjligheten till det.
Patienterna hade överlag ett lågt deltagande inom de områden där de själva fick anstränga sig
för delaktighet som till exempel att få hjälp av och kontakt med vårdpersonal på
akutmottagningen.
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Information om smärta och egenvård
En studie av Henderson & Zernike (2001) visade att det var viktigt för patienterna att få
information om sårvård och smärthantering inför hemgång. De flesta patienterna fick
information om detta inför hemgång, men de som inte fick det fick ofta problem polikliniskt
och fick åter söka vård för information och hantering. Det var fler patienter som fick
information angående sårvård än smärtlindring. De patienter som fick information om smärta
var ofta nöjda och de som upplevde ett problem hade oftast inte problem med den
informationen om smärta de fått, utan att de inte fått någon alls. Många blev överraskade av
hur ont de hade och att det höll i sig så länge. De också behov av att få information om att
smärta var normalt i det postoperativa förloppet och att de behövde fortsätta bruka analgetika
(Henderson & Zernike, 2001).

DISKUSSION
Resultatet av denna systematiska litteraturstudie pekar mot att patienterna på
akutmottagningen kände sig sämre informerade och mindre delaktiga i sin omvårdnad jämfört
med patienterna på vårdavdelningen. De upplevde även att omvårdnaden på
akutmottagningen var baserad mer på generella rutiner än på individanpassning. Patienter som
skrivits in elektivt var mer nöjda med sin smärtlindring än vad patienter på akutmottagningen
var. Äldre patienter och lågutbildade patienter var mer nöjda avseende delaktighet och
information jämfört med yngre och högutbildade patienter. Kvinnor kände att de hade lägre
deltagandegrad och fick mindre information än män.

Tiden var en viktig kvalitetsaspekt för patienterna, då de upplevde att de ofta fick vänta på sin
smärtlindring och det tog sedan lång tid att få en ny dos analgetika om den föregående inte
hjälpte. Yngre patienter önskade att få vara mer inblandade i sin smärtbehandling än äldre.
Patienterna önskade att större fokus skulle läggas på deras familjebakgrund, kultur, deras egen
formulering av problem och att de skulle bemötas med större empati. Patientutbildning om
smärta skulle kunna leda till bättre smärtbehandling av patienterna.

Resultatdiskussion
Trots att patienter med akut buksmärta är en av de vanligaste patientkategorier på
akutmottagningarna (Laurell, 2006) fanns bara en studie som behandlade dessa patienters
upplevelser av patientdelaktighet och omvårdnad vid smärta. Orsaken till det kan vara att det
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finns svårigheter med att få ihop deltagare till studier då patienterna möjligen inte vill, kan
eller orkar delta i studier när de är akut smärtpåverkade. Åsikten är dock att det skulle
behövas fler studier gällande dessa patienter, deras synpunkter och deras önskemål då de
utgör en betydande del av patienterna på akutmottagningar.

Att en patient ej blivit smärtlindrade med motiveringen att det kan försvåra diagnosen är
uppseendeväckande då det finns evidens som talar för att en smärtlindrad patient inte är
svårare att ställa diagnos på än en patient som inte fått adekvat smärtlindring (Manterola.,
Vial., Moraga., & Astudillo, 2011). En smärtdrabbad patient kan uppleva många fysiologiska
och psykologiska negativa effekter så som stresspåslag, illamående, respiratorisk svikt och
sänkt immunförsvar. En negativ smärtupplevelse är något som kan följa patienten till nästa
vårdtillfälle och ibland resten av livet. Att patienten är fri från smärta är en viktig komponent i
ett holistiskt omvårdnadsperspektiv och sjuksköterskans ansvar (Middleton, 2002). Ett sätt att
påskynda smärtlindringsprocessen kan vara att ge sjuksköterskor på akutmottagningen
generella ordinationer för smärtlindring så att smärtan snabbare kan kuperas innan den blir allt
för svår (Muntlin et al., 2011). Generella ordinationer på smärta finns ofta på
vårdavdelningarna och där visar resultatet att patienterna är mer nöjda med sin smärtlindring
(Fröjd et al., 2011).

Kronisk smärta är något som är ökat förekommande med stigande ålder. Bland personer över
70 år beräknas 25-40 % ha kronisk smärta av något slag (Styrborn, 2003). Att yngre patienter
var mer smärtdrabbade än äldre patienter och att yngre patienter också ville vara mer
involverade i sin smärtbehandling kan ha att göra med gamla synsätt och värderingar. Äldre
patienter kan ha en annan respekt och ett annat synsätt på vården där de inte vill vara till
besvär. Även om den äldre patienten upplever smärta kan de känna att de inte vill störa
personalen och tiger istället stilla. Det kan också finnas ett tankesätt om att smärtlindring är
narkotika och att det finns en rädsla för att bli missbrukare (Kedziera, 2001).
Resultatet av denna studie pekar mot att patienter som blev inlagda akut upplevde en större
brist på delaktighet och information än patienter som skrivits in elektivt (Fröjd et al., 2011).
En orsak till detta kan vara att de är just akut inlagda och akut sjuka vilket gör att de måste
behandlas snabbt och att det då inte finns så mycket utrymme för en delaktighetskomponent.
Patienterna på akutmottagningen förstår kanske inte varför de inte får äta och dricka på flera
timmar. Med tydlig information från vårdpersonalen om anledningen till det, till exempel
fasta inför eventuell sövning, kan förhoppningsvis patienternas förståelse för sin situation öka.
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I resultatet av denna studie framkom det att patienterna upplevde brist gällande
individanpassad vård på akutmottagningen (Fröjd et al., 2011; Munthlin, Gunningberg &
Carlsson, 2008; Ottosson et al., 1997). Dock är det viktigt med standardiserat
omhändertagande av akuta patienter för att minska risken att något missas vid
omhändertagandet till exempel vid trauma, bröstsmärtor med mera (Widgren & Jourak, 2011).
Ett standardiserat omhändertagande borde inte vara en kontraindikation till patientens
upplevelse av att bli behandlad som en individ. Här vilar ansvaret på vårdpersonalens förmåga
att se varje patient som en autonom människa (Bergbom, 2012). Patienter som skrivs in
elektivt blir inskrivna under mer ordnade former där de redan innan ankomsten till sjukhuset
fått information och de har även själva haft en möjlighet att söka information och ställa frågor
kring sin sjukdom. Det ger en större möjlighet för patienten att vara delaktig när de redan har
förhandsinformation. En systematisk litteraturstudie gjord av Boudreaux & O'Hea (2004)
visar att en stor faktor i patientens tillfredställelse i vårdkedjan är kommunikationen med
sjuksköterskor och läkare. Detta bör prioriteras i ett förbättringsarbete för att uppnå
personcentrerad vård med välinformerade och nöjda patienter (Boudreaux & O'Hea, 2004).

Kolovos och medarbetare (2014) visade i sin studie att patienter och personal fann sig i en
paternalistisk vård där sjukvårdspersonalen bestämde och patienten var passiv. Det kunde
enligt forskarna bero på att de i Grekland till stor del jobbar efter "biomedical model" vilken
menas att fokus ska ligga på sjukdom och symtom, att social interaktion inte är relevant och
att patienten inte görs delaktig i sin omvårdnad (Kolovos et al., 2014). I Sverige strävas det
efter att inkludera patienterna mer i omvårdnaden men för den rent medicintekniska besluten
ansvarar sjuksköterskan och/ eller läkaren. Det behöver inte betyda att patienterna ska
exkluderas helt som i ”biomedical model”, utan att de ska vara så delaktiga som de kan i sin
omvårdnad.

Eldh (2006) menar att patientens sjukdomssituation kan vara en betydande faktor för
patientdeltagande. Det påtalas i en av artiklarna med lågt bevisvärde att sjukare patienter var
mindre delaktiga i sin omvårdnad än friskare patienter (Florin et al., 2008) vilket kan antas
bero på att det krävs energi för att orka vara engagerad. På samma sätt upplevde akuta
patienter att de hade mindre möjlighet till deltagande i sin omvårdnad än de som skrevs in
planerat (Fröjd et al 2011; Ottosson et al, 1997). En akut sjuk patient kanske inte har ork att
engagera sig i sin vård, i motsatt till en patient som vet om att han/hon ska vårdas och kan
förbereda sig därefter.
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Ålder och kön framkom som en faktor som var av betydelse för delaktigheten (Ottosson et al,
1997). Att äldre upplevde sig mer delaktiga och bättre informerade är ett intressant fynd.
Anledningen till detta är oklart men en teori är att äldre oftare är vana att bli omhändertagna
och vara i beroendeställning till vårdpersonalen. Yngre däremot som är vana att vara
oberoende kanske känner att de tappar kontrollen när de blir sjuka och hamnar i en
livssituation där någon annan ska ta beslut om deras kropp. Att män kände sig mer delaktiga
medan kvinnor upplevde brister i deltaktigheten i sin egen omvårdnad (Ottosson et al, 1997),
kanske kan förklaras av att kvinnor genom tiderna traditionell haft en mer vårdande roll än
män. Kvinnor kanske är mer vana att vara i den vårdande rollen gällande till exempel sina
barn och sin make, medan män och då kanske framförallt äldre män, mer traditionellt oftare
varit mottagare av vård och omsorg mer än att själva haft en omhändertagande roll. Detta gör
möjligen att män mer ”vana” vid att bli omhändertagna. Då blir steget till att låta
vårdpersonalen ta hand om det inte heller så stor och de kanske inte ifrågasätter sitt
deltagande på samma sätt. Författarna kliniska erfarenhet är att vissa medelålders och äldre
män helt litar på att deras fruar har full kontroll över till exempel vilka mediciner de själva tar
och vad läkemedlet är till för medan omvänd situation inte är lika vanlig. Att utbildningsnivå
spelade roll i upplevelsen av delaktighet (Kolovos et al., 2014) är intressant och författarnas
funderingar kring det är att högutbildade kanske är mer vana att söka information och vara
kritiska än lågutbildade.

Hur kan då sjukvården arbeta för att förbättra de framkomna bristerna? Som Jangland et al.
(2013) beskriver står den kirurgiska vården inför flera utmaningar med en allt äldre
befolkning, minskade vårdplatser, ökad möjligheter att behandla allt äldre och sjukare
patienter. Men kanske står sjukvården inför en förändring gällande patientdelaktighet? Till
skillnad från tidigare då hade läkarna all den medicinska kunskapen och informationen och
patienterna mer betraktades som mottagare av vård än en partner i vårdteamet (Bergbom,
2012), har dagens datoriserade samhälle möjliggjort för människor att lättare söka information
om symtom och sjukdomar på internet, både på gott och ont. Det positiva är att patienterna
och närstående lättare kan hitta information om sjukdomar, symtom och sjukvård. Exempel på
sådant är att patienter nu i vissa landsting i Sverige till exempel kan läsa sin journal via
internet. På så sätt finns möjlighet att öka patientdelaktigheten men det ställer även krav på att
sjukvården ska kunna besvara patienternas frågor och funderingar och eventuell önskan om
ökad delaktighet. Till det mer negativa hör att det finns risk med att patienter och anhöriga
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kan få felaktig information eller feltolka av information från internet (Deployment of Online
Medical records and Ehealth services, 2013). Framtidens sjukvård kommer att behöva kunna
anpassa sig till det nuvarande samhällsläget där datorisering och internet är en naturlig del av
vardagen.

Resultatsammanfattning även av de artiklar som bedömts att ha ett lågt bevisvärde valdes att
inkluderas då det framkom att de pekar mot ett liknande resultat och resonemang som
artiklarna med medelhögt- och högt bevisvärde. Det kan tyda på att även dessa artiklar, trots
metodologiska brister, kan spegla patienternas upplevelse av delaktighet.

Metoddiskussion
Valet att göra en systematisk litteraturstudie motiveras med att det är en fördelaktig metod för
att se hur forskningen sett ut bakåt i tiden och för att studera det nuvarande forskningsläget
inom ämnesområdet. Det upptäcktes tidigt under arbetets gång med sökningarna i databaserna
att det fanns svårigheter vad gällde terminologin för patientdelaktighet. Initialt antogs det att
en sökning med “patient participation” och ”surgical ward” eller ”emergency department”
skulle ge ett stort material som sedan skulle avgränsas till en hanterbar mängd, men för att få
med essensen av begreppet fick även sökorden ”quality of nursing care”, ”decision
making”,” nursing care”, ”patient perspective”, ”patient satisfaction”, ”quality of nursing
care”, ”quality of care”, ”clinical decision- making”, ”patient centered care” och ”quality of
health care” genomföras. Även sökningen ”shared decision making” gjordes men denna
speglade mer amerikanska sjukhus där patienterna skulle välja vilken vårdgivare de ville ha
och inte behandlade själva patientdelaktigheten. Hade terminologin ”patient participation”
konsekvent används av andra omvårdnadsforskare hade forskning på området förenklats
avsevärt. Detta visar på komplexiteten i att studera detta område då det omfattar många
dimensioner.

På grund av svårigheter att hitta artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna valdes det att
även inkludera artiklar som överskred den tilltänkta begränsningen på 10 år. Den äldsta
artikeln var 20 år gammal, vilket är en svaghet för aktualiteten, men i resultatet av den studien
(Ottosson et al, 1997) framkom liknande brister inom omvårdnaden på vårdavdelningen
gällde patientdelaktighet som även framkom i modernare studier (Fröjd et al, 2011). Det gör
även de äldre artiklarna relevanta för denna studie och visar på att de brister i
patientdelaktigheten som sågs inom sjukvården för 20 år sen fortfarande är ett problem idag.
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Flera av de inkluderade artiklarna blev, då de granskades med granskningsmallen,
klassificerade till att vara av lågt bevisvärde. Brister i metodbeskrivningen gjorde att dessa
studier trots att de ofta hade ett genomtänkt projekt, bra frågeställningar och ett adekvat
patientunderlag, ändå fick ett lågt bevisvärde Det är beklagligt då patientdelaktighet redan i
nuläget är ett relativt mindre studerat forskningsområde och några av de faktorer som inte
redovisats säkert fanns, men inte hade beskrivits i arbetet. Vid granskning av de vetenskapliga
artiklarna förekom det aldrig att författarna var oense gällande artiklarnas bevisvärde. Ingen
dubbelgranskning krävdes därför.

Merparten av de granskade artiklarna i den här studien (36 %) var svenska studier och det kan
därför antas att de speglar den vård författarna själva är vana att arbeta i. De svenska studierna
var även de studier som hade den inriktningen som motsvarade syftet gällande
patientdelaktighet. Det hade dock varit intressant med ett mer världsomspännande material för
att kunna undersöka om patienter i resten av världen är av samma åsikter som patienter i
svensk sjukvård.

Under arbetet med analysen av de inkluderade artiklarna granskades artiklarnas etiska
ställningstagande. De artiklar där etiskt ställningstagande inte angivits valdes ändå att
inkluderas i denna studie. Författarnas motivering till det var att samtliga av dessa var
tvärsnittsstudier med enkätfrågor och/eller intervjuer där inga medicinska experiment hade
genomförts på deltagarna i dessa studier.

SLUTSATS
Resultatet av denna litteraturstudie pekar mot att patienter upplever brister inom
patientdelaktighet på akutmottagningen och på vårdavdelningar. Men kanske står sjukvården
inför ett paradigmskifte gällande patientdelaktighet då nuvarande datoriseringen i samhället
leder till att patienterna ges större och snabbare möjligheter till att söka information om sin
diagnos, prognos och behandling än tidigare. Detta ställer högre krav på sjukvåden i framtiden
att arbeta för en ökad patientdelaktighet för att främja god vård och nöjdare patienter.
Ämnesområdet är fortfarande relativt outforskat och mer resurser behövs för att fortsätta
forska inom området.
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n=127 patienter i
interventionsgruppen.
Sjuksköterskor och läkare fick
genomgå en smärtutbildning som
intervention.
Tvärsnittsstudie, enkätfrågor
n=158 kirurgiska patienter som
skrivits ut från vårdavdelning.

Under interventionen ökade smärtskattningen av
patienterna men ingen signifikant skillnad av
patienternas upplevelse av smärtans svårighetsgrad
sågs. Yngre och välutbildade verkade vilja ha ett större
deltagande i sin smärtbehandling än yngre och
lågutbildade.

Medelhögt

De patienter som fått information vid utskrivning sökte
i lägre omfattning sjukvård på annat håll efter
utskrivning.

Lågt

Kvasi- experimentell design
n=157patienter i
interventionsgrupp n=153
patienter i kontrollgruppen där
interventionen var införandet av
”Tell us”- kortet.

En signifikant förbättring av patienternas förmåga att
vara delaktiga i sin vård såg i interventionsgruppen efter
införandet av ”Tell us” koret.

Högt

Tvärsnittsstudie, enkätfrågor
n= 300 medicinska och kirurgiska
patienter
n=118 vårdpersonal

Patientdelaktighet ansågs viktig av både patienter och
vårdpersonal men i den praktiska omvårdnaden endast
klassad som medelhög. Patientdelaktigheten beskrev på
likande sätt av både patienter och sjuksköterskor.
Patientdelaktigheten var högre i inom praktiska moment
än tekniska och medicinska moment i vården.
Patienter tenderar att ge betydligt högre betyg av den
peroperativa vården än sjuksköterskor, men inom vissa
aspekter var patienterna mer kritiska. Resultaten ger
viktiga ledtrådar för att förbättra kvaliteten på vården så
att personalaktiviteter bättre tillgodose patienternas
behov.

Medelhögt

Tvärsnittsstudie, enkätfrågor
n= 874 patienter och
n= 43 sjuksköterskor

Lågt
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Muntlin, Å., Carlsson, M.,
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Outcomes of a nurse-initiated intravenous
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48(1), 13-23.
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Muntlin, Å., Gunningberg,
L & Carlsson, M.
(2008).
Sverige

O’Connell, B., Young, J., &
Twigg, D. (1999).
Australien

Patients’ perceptions of quality of care at
an emergency department and
identiﬁcation of areas for quality
improvement.

Journal of Clinical Nursing 15(8) 10451056
Patient satisfaction with nursing care: A
measurement conundrum.
International Journal of Nursing Practice,
5(2), 72-77.

Att studera den
nuvarande praxisen
gällande
smärtlindring på
akutmottagningen
hos vuxna patienter
med akuta
buksmärtor med
fokus på patient
tillfredställelsen
gällande
smärtlindring samt
hur vida läkarens och
patientens bedömning
om smärtans
svårighetsgrad
överensstämmer.
Att studera
omvårdnadskvalitén,
patienternas
tillfredställelse samt
sjuksköterskornas
arbetsglädje.

Observations kohortstudie
n=185 patienter

Stort missnöje med smärtlindringen på
akutmottagningen.

Högt

Att utvärdera om
sjuksköterskeinitierad
intravenös
opiatanalgetikum
kunde förbättra till
exempel patientens
upplevelse av
smärtbehandlingen på
akutmottagningen
Att studera patienters
uppfattning om
vårdkvalitén på
akutmottagningen
och hitta områden
som behöver
förbättras.

Kvasiexperimentell studie med
ABA faser.
n=50 i Fas A
n=100 Fas B
(interventionsgruppen):
n=50 i Fas A

Tvärsnittstudie, enkätfrågor
n= 200 patienter som vårdats på
akutmottagningen

Vårdkvalitén på akutmottaningen ansågs som ganska
bra. Dock fanns områden om behöver förbättras, så som
miljön på akutmottagnen, smärtlindring, information
om egenvård samt information om vilken läkare om var
patientansvarig.

Medelhögt

Ej angivet

Tvärsnittsstudie, enkätfrågor och
semistrukturerade intervju frågor,
kvantitativt och kvalitativ metod,
deskriptiv design
n=105 patienter som vårdats på
två olika kirurgiska
vårdavdelningar.

Patienterna var över lag mkt nöjda med den vård de fått
medelvärdet 115 på en skala från 30-140.
Inga signifikanta skillnader i patienttillfredställelsen
mellan ålder, kön eller vårdtid.

Lågt

Patienter med akut buksmärta graderade smärtan
signifikant högre än läkarna.
Avsaknad av rutinmässig smärtlindring policy i
kombination med läkarens smärtbedömning ledde till
administration av otillräckliga mängder av
smärtstillande och en hög grad av missnöje hos
patienterna.
Titrering av analgetika minskade patienternas VASskattning med mer än 20mm och samtidigt ökande
deras tillfredsställelse av smärtlindringen på
akutmottagningen.
Tvärsnittstudie, enkätfrågor
n= 250 patienter
n=144 sjuksköterskor

Det framkom att patienterna var måttligt nöjda med
omvårdnadskvalitén medans sjuksköterskor uppgav att
de ansåg att det var en hög kvalitet på omvårdnaden .
Det fanns inga signifikanta skillnader mellan
intensivvårdsavdelningar eller vårdavdelningar i fråga
om patienternas tillfredsställelse och
omvårdnadskvalitén.
En signifikant förbättring av patienternas upplevelse av
kvalitén av smärtbehandlingen på akutmottagningen.

Lågt

Högt

En signifikant skillnad mellan FAS A(1) och FAS B
(interventionsgruppen) i tid från det att patienten ankom
till AKM tills dess han/hon erhåll smärtlidning. I
genomsnitt 2,5h i FAS A(1) till 1,3h i FAS B
(interventionsgruppen)

36

16

Ottosson, B., Hallberg, I.
R., Axelsson, K., & Loven,
L. (1997).
Sverige

Patients' satisfaction with surgical care
impaired by cuts in expenditure and after
interventions to improve nursing care at a
surgical clinic.
International Journal for Quality in
Health Care, 9(1), 43-53.

Att jämföra och
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med
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Tvärsnittsstudie, enkätfrågor.
n= 259 kirurgiska patienter

Akuta patienter var mindre nöjda gällande
möjligheterna till att få ha enskilda läkarsamtal och
möjligheterna att vända sig till vårdpersonalen med sina
frågor. De önskade ha mer läkarkontakt. Män var mer
nöjda med omvårdnaden än kvinnor.

Medelhögt

Kvinnor upplevde i lägre grad än män att de fått vara
delaktiga i beslut angående undersökningar, kirurgiska
ingrepp, behandlingar. De upplevde även att de inte fått
tillräcklig information om konsekvenserna av deras
sjukdom och sin prognos samt avsaknad av skriftig
information. Kvinnor upplevde också i högre grad att
deras anhöriga inte var tillräckligt informerade om
deras sjukdom. Dock ansåg de flesta patienter att de
tillfullo eller delvis kunde vara delaktig i de beslut som
togs.
Äldre patienter var mer nöjda än yngre patienter med
möjligheten till delaktighet i beslut. De var även mer
nöjda med information de fått angående sin möjlighet
att delta i beslut angående sin sjukdom, behandling,
undersökningar och kirurgiska ingrepp.
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Todd, K. H., Ducharme, J.,
Choiniere, M., Crandall, C.
S., Fosnocht, D. E., Homel,
P., et al. (2007).
USA

Pain in the Emergency Department:
Results of the Pain and Emergency
Medicine Initiative (PEMI) Multicenter
Study.
The Journal of Pain, 8(6), 460-466.

Att beskriva patienter
syn på
individanpassad vård
samt undersöka om
några
bakgrundvariabler
kan förknippas med
deras syn på
individanpassad vård.

Tvärsnittsstudie, enkätfrågor
n=203 patienter som nyligen varit
inlagda på sjukhus

Att studera hur
smärtlindringen på
akutmottagningen
fungerar med fokus
på bland annat
smärtbedömning och
patienternas
smärtupplevelse.

Kohortstudie
n= 842 patienter på 20 olika
sjukhus som sökt
akutmottagningen på grund av
smärta.

Patienter som skrivits in elektivt var mer nöjda med
informationen angående sin sjukdom och informationen
till anhöriga än akuta patienter som lades in via
akutmottagningen.
Studien visade att patienterna upplevde att
vårdpersonalen försöker underlätta patientens
delaktighet i beslutsfattandet samt uppmuntrade
patienterna att vara delaktiga i beslutsfattande gällande
sin omvårdnad. Patienternas ålder och typ av
vårdavdelning var av betydelse för möjligheten till
individanpassad vård: Äldre patienter över 65 år var
mer nöjda med hur deras personliga livssituation hade
beaktats än yngre åldersgrupper. Patientdelaktighet i
beslutsfattandet uppnåddes lättare om hänsyn togs till
patientens individualitet. Familjebakgrunder och
kulturella skillnader bör bejaktas ytterligare av
vårdpersonalen i omvårdnadsarbetet för att säkra en
individanpassad vård med ökad patientdelaktighet.
Skillnad mellan patienternas förväntan av
smärtlindringen på akutmottagningen och den upplevda
smärtlindringen som är mer tydlig hos patienter med
högt skattad smärta, VAS >7.
Fördröjning innan analgetika gavs från utlovad
tidpunkt.
Bristande uppföljning av effekten av given analgetika.

Medelhögt

Medelhögt
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Att undersöka om
ökade
omvårdnadsinsatser
på akutmottagningen
kunde förbättra
patienternas
tillfredställelse under
deras vistelse på
akutmottagningen.

Att studera
patientdeltagande
gällande
smärtbehandling och
patienternas
tillfredställelse på
sjukhus.

Kvasi- experimentell design,
bekvämlighetsurval,
n=573 deltagare,
n=246 i kontrollgruppen
n= 327 i interventionsgruppen där
interventionsgruppen gavs en
ökad omvårdnad av
akutmottagningens sjuksköterskor
till exempel genom tät tillsyn av
patienterna, ca var 30e minut,
extra filtar, hjälp att kontakta sina
anhöriga mm.
Tvärsnittstudie, enkätfrågor
n=308 på vuxna, adekvata
patienter som inlagda varit på
sjukhus mer än 24 timmar.

Resultatet visade att interventionsgruppens förmåga att
acceptera långa väntetider var signifikant högre än i
kontrollgruppen. Även patienttillfredsställelsen var
högre i interventionsgruppen än i kontrollgruppen.

Lågt

Upplevelsen av deltagandet i beslutsfattandet var
relaterat till tiden patienterna upplevde stark smärta.

Medelhögt

Patienter 75 år och äldre var upplevde sig vara bättre
smärtlindrade än dem som är yngre än 75 år.
Samband mellan tiden med svår smärta och
tillfredställelsen av smärtlindringen. Omvänt, mer
smärtlindring korrelerad med högre
patienttillfredsställelse.
De patienter som uppgav att de fått information om sina
smärtbehandlingsalternativ betygsatte kvaliteten på
information som hög.
Patienter som fått information om smärtbehandling var
yngre än de som inte fått information. De som fått
information betygsatt deras deltagande i beslutsfattande
högre än de som inte fått information.
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Bilaga 2: Granskningsmallar
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