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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Personcentrerad omvårdnad är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och bygger på tre 

centrala begrepp: patientberättelsen, partnerskapet och dokumentationen. Vid akut 

omhändertagande på en akutmottagning är patientflödet högt och arbetssituationen för 

sjuksköterskor är stundtals pressad. Patienter upplever lidande på grund av osäkerhet, 

väntan samt rädsla inför kommande händelser relaterat till vårdsituationen. Högt 

patientflöde resulterar i att en människas helhet kan försummas då sjuksköterskan enbart 

fokuserar på patienters fysiska sjukdom och skada.  

 

Syfte  

 

Syftet var att beskriva om och i så fall hur sjuksköterskans personcentrerade 

förhållningssätt kan minska lidande för patienten vid det akuta omhändertagandet på en 

akutmottagning. 

 

Metod  

 

Vald metod var en allmän litteraturöversikt där en induktiv ansats tillämpades baserad på 

20 vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ data. Data insamlades från 

databaserna PubMed och CINAHL och analyserades med konventionell innehållsanalys.  

 

Resultat 

 

I studiens resultat identifierades tre huvudteman och fyra subteman vilka besvarade 

studiens syfte. Huvudteman var interaktionen mellan sjuksköterska och patient, patientens 

och närståendes upplevelse av delaktighet samt personcentrerad omvårdnad främjar 

trygghet. Subteman var kommunikationens betydelse för patienttillfredsställelse, att 

informera patienten, patientens delaktighet i vården samt att involvera närstående.  

 

Slutsats 

 

Sjuksköterskan kan lindra lidande vid akut omhändertagande på akutmottagning genom att 

sjuksköterskan aktivt lyssnar till patienten, stöttar patienten samt involverar patienten i hela 

vårdprocessen. Patienter behöver känna förtroende för sjuksköterskan och uppleva trygghet 

i samtliga vårdsituationer, såväl vid bemötande som medicinteknisk omsorg. Trots 

sjuksköterskors kompetens kan personcentrerad vård försummas relaterat till tidsbrist.  

 

Nyckelord: Akut omhändertagande, Kommunikation, Lidande, Personcentrerad 

omvårdnad, Sjuksköterska 
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INLEDNING  

Att som sjuksköterska arbeta på en akutmottagning kräver inte bara medicinsk kunskap 

utan även förmåga att identifiera både fysiologiska och psykologiska behov hos patienten 

(Hasse, 2013). Vid ett besök på akutmottagningen upplever patienten oftast olika former av 

lidande. Dels lidande kopplat till den fysiska smärtan men även lidande kopplat till själva 

vårdsituationen (Eriksson, 2015). Då akutmottagningen är en stressig miljö med högt 

patientflöde är det vanligt att sjuksköterskan enbart fokuserar på de fysiska skadorna hos 

patienten (Wikström, 2012). Personcentrerad omvårdnad handlar om att se människan ur 

sin helhet (Willman, 2014) och är en av sjuksköterskans kärnkompetenser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Trots det kan det vara svårt för sjuksköterskor att veta hur de 

rent praktiskt ska arbeta med sitt personcentrerade förhållningssätt vid akut 

omhändertagande (Ross, Tod & Clarke, 2015).  

 

BAKGRUND  

Sjuksköterskans ansvar vid personcentrerad omvårdnad 

 

En patient är en person som har kontakt med sjukvården. Att vara en patient innebär ofta 

att personen hamnar i en beroendeställning och därmed i ett underläge gentemot 

sjukvården. Men en patient är alltid en unik person, likvärdig alla andra och har rätt till att 

få sin integritet och autonomi respekterad (Uggla, 2014). Ett problem inom vården idag är 

att sjuksköterskan i sitt dagliga beslutsfattande ofta fokuserar på problem och uppgifter 

som ska lösas samt utföras, istället för personen bakom sjukdom och ohälsa (McCormack, 

2016). 

Sjuksköterskan är ansvarig för omvårdnaden av patienten. Det är sjuksköterskan som 

organiserar teamarbetet samt identifierar patientens resurser och behov (Dahlborg-

Lyckhage, 2014). Sjuksköterskan har också ett etiskt ansvar gällande omvårdnaden. 

Sjuksköterskan ska främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande 

(International Council of Nurses [ICN], 2014). Enligt Kandelaki, Marrone, Lundborg, 

Schmidt och Björkman (2015) använder svensk hälso- och sjukvård av personcentrerad 

omvårdnad vilket skapar en jämlik vård. Deras studie visade att ett personcentrerat 

förhållningssätt ökar kvalitén på vården genom att patienten upplever ett mer respektfullt 

bemötande av vårdpersonalen.  

En förutsättning för personcentrerad omvårdnad är att sjuksköterskan är aktivt närvarande i 

mötet med patienten, att sjuksköterskan är lyhörd samt att sjuksköterskan har en vilja att ta 

del av patientberättelsen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Det är viktigt att lyssna till 

patientens egen upplevelse av sin situation. Sjuksköterskan ska försöka kartlägga vilka 

förmågor patienten har och vad patienten anser vara det goda i livet. Patientens resurser 

ska framhävas och förstärkas för att därmed öka patientens självkänsla och förmåga till 

autonomi och egenvård (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening om personcentrerad vård (2016) ska sjuksköterskan hjälpa patienten, 

trots ohälsa och sjukdom, att finna intressen, efter patientens förmåga delta i gemenskap 

och genomföra aktiviteter som patienten önskar. Hur den personcentrerade omvårdnaden 

bedrivs på ett mer konkret sätt är beroende av vårdform såsom äldrevård eller akutvård 

(Wikström, 2012). 
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Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad är ett begrepp inom omvårdnadsvetenskapen och en av 

sjuksköterskans kärnkompetenser (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Personcentrerad 

omvårdnad utgår från ett holistiskt perspektiv (Olsson, Jakobsson Ung, Swedberg & 

Ekman, 2013) och är en del av den humanistiska filosofin vilket innebär att en människa 

ses ur sin helhet. Människan är en varelse med fysisk-, psykisk-, existentiell- och social 

dimension. En människa är mer än sin ohälsa och sjukdom (Willman, 2014). 

Personcentrerad omvårdnad är en process med tre centrala begrepp: patientberättelsen, 

partnerskapet och dokumentationen. Patientberättelsen bygger på personens egna 

upplevelser och erfarenheter av sin livssituation. Livsberättelsen förmedlar personens 

identitet, livsmening och livskraft. Det skapar en bild av individen bortom sin sjukdom och 

ohälsa och är en förutsättning för att personcentrerad vård ska kunna bedrivas (Ekman et 

al., 2011). Ekman et al (2011) beskriver att partnerskapet är den mest centrala delen av 

processen. Patient och vårdpersonal ska tillsammans utforma vården efter patientens 

erfarenheter och vårdpersonalens professionella kunskap. Dels handlar det om att 

vårdpersonal har respekt för patientens delaktighet och autonomi samt att båda parter har 

ett ömsesidigt beroende av varandra. Tillsammans formulerar patient och vårdpersonal en 

hälsoplan vilken blir en överenskommelse. Vid dokumentationen säkerställs att den 

gemensamma hälsoplanen och överenskommelsen följs samt att planen är tillgänglig för 

hela vårdteamet (Ekman et al., 2011). 

 

Akutsjukvård  

 

Ett besök på akutmottagningen innebär att en patient bedöms, prioriteras, ordineras 

behandling och slutligen skrivs ut eller remitteras vidare för ytterligare vård. På 

akutmottagningen står sjuksköterskan för kontinuitet och är den vårdprofession som följer 

patienten genom hela vårdprocessen. Det är sjuksköterskan som har möjlighet att skapa sig 

en helhetssyn av patienten, därmed blir detta oftast sjuksköterskans uppgift (McBrien, 

2009).  

 

Akutmottagningen 

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

akutmottagningarna i Sverige idag prioriteras patienterna efter deras vårdbehov. Den med 

störst behov av vård får vård först. Då patientflödet är högt är arbetssituationen stundtals 

pressad och vårdpersonal upplever en arbetsplats där de inte räcker till. Då patienter 

besöker akutmottagningen känner de ofta frustration och irritation över den situation de 

befinner sig i (Wikström, 2012). Osäkerhet, väntan samt rädsla inför vad som ska hända 

genererar i lidande för patienten (Eriksson, 2015). Sjuksköterskor arbetar tillsammans med 

läkare, undersköterskor och administrativ personal vilka bildar vårdteam (Wikström, 

2012). Akutmottagningen är en plats där det i vårdteamet krävs avancerad medicinsk 

kunskap samt förmåga att se psykologiska behov hos både patient och närstående (Hasse, 

2013). Vårdteamet kan vid den akuta vården behöva hantera intensiv övervakning av 

patienten, tillämpa omvårdnadsåtgärder kring medicinteknisk utrustning samt utföra 

omfattande medicinska kontroller och behandlingar (Wikström, 2012). 

  

Akut sjukdom och akut omhändertagande 

Socialstyrelsen (2011, s 10) definierar akut sjukdom och akut omhändertagande enligt 

följande: ”Med akut sjukdom eller skada avses plötsligt inträdande, hastigt förlöpande 

sjukdom eller plötsligt åsamkad skada.  
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Akut omhändertagande avser patienter som kräver omedelbar behandling i öppenvård eller 

inskrivning i sluten vård.” Vi har valt att i denna studie använda dessa definitioner av akut 

sjukdom samt akut omhändertagande. Akut omhändertagande kan ske både prehospitalt 

och på sjukhus (Wikström, 2012). 

 

Personcentrering och akutmottagningen 

För att processen vid personcentrerad vård ska ske kvalitetsmässigt är det viktigt att hela 

vårdteamet är involverade i vårdprocessen kring patienten. Andra viktiga hörnstenar är att 

vårdpersonalen skapar tid för patienten, är närvarande och förmedlar närhet (Tutton, Seers 

& Langstaff, 2008). En studie där deltagarna var kroniskt sjuka patienter visar att 

patienternas upplevelse av personcentrerad vård i primärvården påverkar antalet besök på 

akutmottagningar där patienter som upplever en personcentrerad vård inte känner samma 

behov av att söka akutvård. Den visar även att faktorer som rättvisa och respekt i relationen 

mellan patient och vårdgivare var avgörande för utnyttjandet av akutmottagningarna 

(Hearld & Alexander, 2012). Då hög belastning av patienter kräver medicinska åtgärder i 

första hand måste sjuksköterskan prioritera dessa med risk för att åsidosätta andra etiska 

och psykosociala aspekter (Wikström, 2012). Det innebär att en människas helhet kan 

försummas och att fokus istället läggs på den fysiska sjukdomen och ohälsan (Hancock et 

al., 2003). 

 

Patienters upplevelser på akutmottagningen 

Enligt Wikström (2012) söker de flesta patienter på en akutmottagning akutsjukvård på 

grund av ohälsa, obehag eller smärta. Patientens upplevelse är subjektiv och bygger på 

patientens egen verklighet. Faktorer som påverkar patienters upplevelse på 

akutmottagningen är tidsaspekten, bemötande från vårdpersonal samt information. Vidare 

beskriver Wikström (2012) att bara en vistelse på en akutmottagning kan innebära obehag 

för vissa patienter oberoende av ohälsa och sjukdom. Vårdpersonal på akutmottagningen 

har en helhetssyn över hela verksamheten och dess patienter vilket skiljer sig från 

patientens egen syn och upplevelse av situationen. Patienten upplever endast sin egen 

ohälsa, obehag eller smärta (Wikström, 2012). Forskning visar att patienter som söker 

akutsjukvård ibland saknar förståelse för orsaken till sitt förändrade fysiologiska tillstånd. 

Psykologiska interventioner och information är faktorer som kan påverka patientens 

upplevelse av det aktuella tillståndet (Webster, Thompson & Norman, 2015). 

 

Patienters upplevelse av akutsjukvård påverkas även då patienter inte är vid medvetande. 

När en patient inte är vid medvetande kan verktyg såsom dagböcker som beskriver 

sjukdomsförloppet skrivas av närstående och/eller vårdpersonal. När patienten återfår 

medvetandet kan dagböckerna påverka patientens totala upplevelse av sjukdomssituationen 

(Engström, Grip & Hamrén, 2009). 

 

Lidande 

 

En människas lidande kan delas upp i tre olika dimensioner: sjukdomslidande, vårdlidande 

och livslidande (Eriksson, 2015). Sjukdomslidande relaterar till sjukdomen och kan 

åstadkommas av kroppslig smärta. Kroppslig smärta består av både fysisk påverkan samt 

hur människan erfar denna i sin helhet. Det finns även själsligt och andligt lidande som 

syftar till människans upplevelse av skam, skuld och/eller förnedring i samband med 

sjukdomen (Eriksson, 2015). Vårdlidande relaterar till vårdsituationen. Det handlar om 

samspelet mellan vårdpersonal och patient under vårdtiden.  
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Vårdlidandet delas in i fyra delar: kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, 

maktutövning samt utebliven vård (Eriksson, 2015). Livslidande relaterar till patientens 

totala existens och livssituation. Livslidandet delas in i att förintas samt att ge upp. Att 

förintas kan innebära att det finns ett hot mot ens existens, att inte känna sig sedd eller att 

något självklart i livet plötsligt tas ifrån en. Att ge upp syftar till att inte orka och känna en 

hopplöshet inför en situation. Det kan bero på en kronisk sjukdom eller saknaden av ett 

värde eller en uppgift i livet (Eriksson, 2015). Att lindra lidande innebär för sjuksköterskan 

att hon ska visa omsorg för patientens fysiska kropp, ge stöd och tröst. Det innebär också 

att hon ska förmedla tro och hopp till patienten. Sjuksköterskans förhållningssätt och 

relation till patienten kan i sig lindra lidande för patienten (Dahlborg-Lyckhage, 2014). 

 

Vid det akuta omhändertagandet upplever de flesta patienter smärta och rädsla relaterat till 

sjukdom och skada (Wikström, 2012). Relationen mellan smärta och lidande är central. I 

det avseendet berörs inte bara den kroppsliga smärta sjukdomen förorsakar utan även den 

psykiska smärtan. Patienters upplevelse av vård är högst individuellt och alla människor 

upplever vårdsituationen på sitt eget sätt (Eriksson, 2015).  

 

Problemformulering  

 

Akutmottagningen är en plats där det i vårdteamet krävs avancerad medicinsk kunskap 

samt förmåga att se psykologiska behov hos både patient och närstående (Hasse, 2013). 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2016) ska sjuksköterskan ge en personcentrerad vård 

där hela människan ses som en helhet av själ, kropp och ande. Detta gäller all form av vård 

såsom akutvård, äldrevård och sjukhusvård. Personcentrerad omvårdnad som begrepp 

används inom sjukvården både i teori och praktik. Inom äldrevården och demensvården har 

detta utforskats men inom akutsjukvården har inte mycket forskning bedrivits. 

Sjuksköterskor har en klar bild av hur en personcentrerad vård ska bedrivas men de har 

svårt att veta hur det ska ske rent praktiskt i det dagliga vårdandet på en akutmottagning 

(Ross et al., 2015). Därför vill vi med denna studie undersöka om och i så fall hur 

sjuksköterskans personcentrerade förhållningssätt kan minska lidande för patienten vid det 

akuta omhändertagandet på en akutmottagning. 

 

SYFTE  

Syftet var att beskriva om och i så fall hur sjuksköterskans personcentrerade 

förhållningssätt kan minska lidande för patienten vid det akuta omhändertagandet på en 

akutmottagning. 

 

METOD  

Val av Metod 

 

Vi valde att göra en litteraturöversikt. En litteraturöversikt avser att identifiera, analysera 

och kritisera existerande evidens för att ge en sammanfattande bild utifrån olika perspektiv 

inom valt kunskapsområde (Polit & Beck, 2017) och är en lämplig metod för att besvara 

denna studies syfte. Med utgångspunkt i personcentrerad omvårdnad, lidande samt akut 

omhändertagande gjorde vi ett metodiskt urval av artiklar för att skapa en helhetsbild inom 

det valda området.  
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Det metodiska urvalet betyder att urvalet inte är slumpmässigt vilket säkerställer att de data 

som insamlas är av relevans för studien (Henricson & Billhult, 2017). 

 

Urvalskriterier 

 

Vid datainsamling användes inklusionskriterier vilka är kriterier som specificerar och 

beskriver studieobjektens karaktär (Polit och Beck, 2017). Enligt Henricson och Billhult 

(2017) resulterar datainsamlingen i en stor mängd data om inte urvalskriterier används och 

vid användning av tydliga urvalskriterier resulterar artikelsökningarna i data av hög 

relevans. Vid artikelsökningar i CINAHL var således ett inklusionskriterie peer-review. 

Det innebär att artiklar är vetenskapligt granskade och av hög kvalitet vilket ökar studiens 

vetenskapliga trovärdighet (Polit & Beck, 2017). Resterande inklusionskriterier var att 

artiklarna var max tio år för att artikelsökningen skulle resultera i aktuell forskning med 

hög relevans, att de var skrivna på engelska dels för att det är ett språk vi behärskar men 

främst för att det är vetenskapens officiella språk (Friberg, 2017). Vid artikelsökningar i 

PubMed var inklusionskriterier att artiklar var max tio år gamla samt skrivna på engelska. 

Vi använde även inklusionskriteriet ”Adult: 19+ years” för att exkludera pediatrisk data 

samt inklusionskriteriet ”Human” för att säkerställa att forskningen avser mänsklig 

omvårdnad.  

 

Datainsamling 

 

Datainsamling är den process då samtlig data till studien inhämtas. Syfte och 

problemformulering styr processen av informationssökning. Vid datainsamling som styrs 

av syftet är informationssökningen systematisk och förutsättningslös (Henricson & 

Billhult, 2017). Vid datainsamling användes databaserna The Cumulative Index to Nursing 

and Allied Health Literature (CINAHL) som är en databas med fokus på omvårdnad samt 

Public Medline (PubMed) som är en databas med ett biomedicinskt perspektiv (Karlsson, 

2017). Vi använde oss av både kvalitativ och kvantitativ data. Vid datainsamlingen 

användes databasernas inlagda ämnesordlistor vilka beskriver en artikels innehåll 

(Karlsson, 2017). Vid sökningar i PubMed användes systemet ”Medical Subject 

Headings”, så kallat MeSH, där vi använde oss av MeSH-termer, även kallade ämnesord, 

med underordnade termer som gav en mer användbar, specificerad och systematisk 

datainsamling (Karlsson, 2017), i CINAHL användes CINAHL Headings. 

 

För att öka träffsäkerheten vid datainsamlingen kombinerade vi ämnesorden. För att 

möjliggöra detta användes funktionen Booleska operatorer vilka lägger ihop de olika 

ämnesorden med hjälp av termerna AND, OR och NOT. AND och NOT specificerar 

sökningen och OR expanderar sökningen. Endast termen AND användes vid 

datainsamlingen vilket innebär att sökningarna var avgränsade och specifika. Vid 

användandet av termen AND krävs att samtliga inkluderade ämnesord, två eller fler ord, i 

en sökning måste finnas med i sökträffarna (Karlsson, 2017). 

 

Sökord 

För att begränsa och specificera sökresultat vid datainsamling kombinerades olika sökord 

(Polit & Beck, 2017). Då syftet styr informationssökningen (Henricson & Billhult, 2017) 

identifierades Patient Centered Care, Person Centered Care och Trauma nursing som 

huvudsakliga ämnesord.  
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Andra relaterade ämnesord var Communication, Critical care, Emergency Care, 

Emergency Service Hospital, Nurse-Patient Relations, Patient Satisfaction samt Quality of 

Health Care.  

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 
PubMed 

2018-04-13 

Person centered care “All 

Fields” AND Trauma 

nursing “MeSH-term” 

18 5 1 1 

PubMed 

2018-04-13 

Patient Satisfaction ”MeSH-

term” AND Trauma nursing 

“MeSH-term” 

23 10 6 5 

PubMed 

2018-04-18 

Patient-centered care 

“MeSH-term” AND Critical 

care “MeSH-term” 

32 2 1 1 

PubMed 

2018-04-18 

Nurse-patient relations 

”MeSH-term” AND Patient 

centered care ”MeSH-term” 

AND Emergency Service, 

Hospital ”MeSH-term” 

56 9 6 5 

PubMed 

2018-04-18 

Nurse-patient relations 

”MeSH-term” AND Patient 

centered care ”MeSH-term” 

AND Communication 

”MeSH-term” 

36 1 1 1 

PubMed 

2018-04-18 

Emergency Service, Hospital 

”MeSH-term” AND Patient 

Satisfaction ”MeSH- term” 

AND Quality of Health Care 

”MeSH-term” 

423 5 2 2 

CINAHL 

2018-04-18 

Trauma Nursing AND 

Patient Satisfaction 

“CINAHL Headings” 

3 3 2 2 

CINAHL 

2018-04-18 

Emergency Care AND 

Patient Centered Care 

“CINAHL Headings” 

53 5 1 1 

CINAHL 

2018-04-18 

Trauma Nursing AND 

Nurse-Patient Relations 

“CINAHL Headings” 

9 2 1 1 

 

 
CINAHL 

2018-04-18 

Nurse-Patient Relations 

AND Emergency Care 

”CINAHL Headings” 

28 4 1 1 

TOTALT 681 46 22 20 



 

Databearbetning  

 

Enligt Rosén (2017) sker värdering av litteratursökningens genererade data i två steg. Det 

första steget innefattar en grovsållning där artiklarnas titel och abstrakt granskas. De 

artiklar som bedöms vara relevanta för att kunna besvara studiens syfte bedöms ytterligare 

i steg två. I steg två bedöms framtagna artiklar i fulltext för att se om de möter studiens 

urvalskriterier. Datainsamlingen genererade i 681 träffar vid artikelsökning i PubMed och 

CINAHL. Dessa artiklar värderades och valdes ut i två steg. Vid första steget inspekterades 

titel och abstrakt. De artiklar som bedömdes vara av relevans relaterat till studiens syfte 

valdes ut för vidare granskning, irrelevanta artiklar exkluderades. I steg två granskades 

kvarvarande artiklar vilket innebar att 22 artiklar granskades i fulltext. Sophiahemmet 

Högskola har utvecklat ett bedömningsunderlag (Bilaga A) för vetenskaplig klassificering 

och kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metod vilket är modifierat av 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Detta 

bedömningsunderlag har använts vid bedömning och validering av denna studies 

insamlade data. Efter kvalitetsgranskning av 22 artiklar med stöd av Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering exkluderades två artiklar 

och slutligen inkluderades 20 artiklar vilka redovisas i matrisen Bilaga B. 

 

Dataanalys  

 

En innehållsanalys med induktiv ansats valdes för att besvara syftet, vilket innebär att vi 

analyserade personers levda erfarenheter av ett fenomen. Induktiv ansats kan hanteras 

förutsättningslöst vad gäller tolkning, förklaring och förståelse. Induktiv analysmetod 

innebär att vi utgick från texternas innehåll för att koda den insamlade datas innehåll samt 

urskilja teman och subteman av betydelse för vårt syfte, det vill säga en konventionell 

innehållsanalys (Danielsson, 2017). Vid innehållsanalysen identifierade författarna 

mönster av likheter, skillnader och motsatser i enlighet med Danielsson (2017). Enligt 

Danielsson (2017) kan en kod beskrivas som en etikett vilken är textnära och beskriver det 

mest väsentliga i ett innehåll och ligger till grund för tematisering. Ett tema är en term i 

innehållsanalysen som beskriver en innebörd och svarar på frågan hur. Ett tema kan 

innehålla grupper av koder vilka bildar subteman. Subteman är en del av ett tema och har 

ett gemensamt innehåll vilket gör det möjligt att genomföra en djupare tolkning i analysen.  

 

Första delen i dataanalysen innebar att författarna läste igenom de insamlade artiklarnas 

resultat ett flertal gånger, vilka finns redovisade i matrisen (Bilaga B). Vidare kodades det 

insamlade materialet för att skapa förståelse för texternas innehåll samt för att med enstaka 

ord beskriva det mest väsentliga i innehållet i enlighet med Danielsson (2017). Kodningen 

genomfördes genom att författarna till denna studie på varsitt håll färgkodade de data i de 

insamlade studiernas resultatdel som var av relevans för syftet med hjälp av 

överstrykningspennor. I andra delen av dataanalysen diskuterades och analyserades 

kodningen av artiklarnas innehåll gemensamt och författarna till denna studie jämförde de 

olika kodningarna de kommit fram till samt urskilde skillnader och likheter för att 

säkerställa att koderna besvarade denna studies syfte. Vid diskussion kring kodningen var 

författarna till denna studie eniga om vilka koder som skulle användas. I enlighet med 

Danielsson (2017) låg koderna till grund för tematiseringen och grupper av koder bildade 

subteman vilka identifierades som kommunikationens betydelse för patienttillfredsställelse, 

att informera patienten, patientens delaktighet i vården samt att involvera närstående. 

Utifrån dessa koder och subteman skapades tre huvudteman vilka möjliggjorde en djupare 

tolkning av innehållet (Danielsson, 2017).  
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De tre identifierade huvudteman var interaktionen mellan sjuksköterska och patient, 

patientens och närståendes upplevelse av delaktighet samt personcentrerad omvårdnad 

främjar trygghet. Samtliga subteman och teman sammanställs i denna studies resultatdel.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Forskning ska bedrivas enligt forskningsetiska riktlinjer samt internationella regelverk 

(Vetenskapsrådet, 2017). Etisk forskning tar hänsyn till personer som på något sätt deltagit 

i forskningen och tar ansvar för hur forskningsresultatet används. God forskningssed 

innebär att inte förfalska, plagiera eller förvanska det material som används (Helgesson, 

2015). I följande arbete och i granskning av datainsamling har vi haft respekt för forskare 

och deras arbeten. Vi har följt ovanstående genomgående i vårt arbete. Vårt arbete är etiskt 

motiverat då det är av relevans och betydelse för patienter inom svensk sjukvård. För att 

säkerställa att denna studie inte är plagierad har den genomgått en plagiatkontroll som 

används av Sophiahemmets högskola med databasen Urkund (Helgesson, 2015).  

 

För att säkra den vetenskapliga kvaliteten i studien baseras denna studie på vetenskapliga 

artiklar som är vetenskapligt granskade (Priebe & Landström, 2017). Genom användandet 

av etiskt granskade artiklar samt öppenhet kring denna studies metod, genomförande och 

utfall tillämpades god forskningsed i enlighet med Helgesson (2015). Samtliga inkluderade 

artiklar kontrollerades av författarna till denna studie för att säkerställa att de hade ett etiskt 

godkännande från etiska kommittéer alternativt övervägt etiska aspekter.  

 

Denna studie har ett tydligt syfte, förklarar och använder metoder korrekt och kompetent, 

analyserar data noggrant och systematiskt samt identifierar och diskuterar möjliga felkällor 

vilket stärker denna studies kvalitet ur ett etiskt perspektiv (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

RESULTAT  

Vid denna litteraturstudie identifierades efter noggrann och systematisk dataanalys 

följande huvudteman: interaktionen mellan sjuksköterska och patient, patientens och 

närståendes upplevelse av delaktighet samt personcentrerad omvårdnad främjar trygghet. 

Identifierade subteman var kommunikationens betydelse för patienttillfredsställelse, att 

informera patienten, patientens delaktighet i vården samt att involvera närstående. 

Samtliga huvudteman och subteman besvarar denna studies syfte. Studiens inkluderade 

artiklar finns sammanförda och presenterade i en artikelmatris (se Bilaga B).  

 

Interaktionen mellan sjuksköterska och patient  

 

Kommunikationens betydelse för patienttillfredsställelse   

Kommunikation mellan patienter och sjuksköterskor på en akutmottagning ökar 

tillfredsställelsen hos patienten och reducerar oro och ångest. Att kommunicera innebär att 

sjuksköterskan aktivt lyssnar till patienterna, visar förståelse och empati relaterat till den 

situation patienterna befinner sig i samt förbereder patienterna på vad som ska hända 

(Bolster & Manias, 2010; Ekwall, 2013; Sandhu, Dale, Stallard, Crouch & Glucksman, 

2009). När sjuksköterskan lyssnar på och samtalar med patienten på akutmottagningen ges 

möjlighet för sjuksköterskan att utföra en strukturerad bedömning av sjukdomslidandet. 

Det ökar patientens upplevelse av god vårdkvalité och minskar vårdlidandet (Frank, 

Fridlund, Baigi & Asp, 2011; Muntlin, Carlsson, Säfwenberg & Gunningberg, 2011). 



 9

 

 

   

Omvårdnad på en akutmottagning inkluderar inte bara patienten utan även patientens 

närstående. För att minska både patientens- och de närståendes lidande är det viktigt att 

patientens tillstånd kommuniceras och kontinuerligt uppdateras från sjuksköterskan 

(Cypress, 2014; Pytel, Fielden, Meyer & Albert, 2009; Walker & Deacon, 2016). Patienter 

som inkommer med allvarligare tillstånd till akutmottagningen och därmed prioriteras 

högre är mer tillfredsställda med sin vård än de som inkommer med mindre allvarligare 

tillstånd som prioriteras lägre. Detta trots att den faktiska väntetiden som samtliga patienter 

utsätts för vid det akuta omhändertagandet är densamma (Ekwall, Gerdtz & Manias, 2008). 

Forskning visar att det finns utrymme för att förbättra patientens upplevelse av obehag vid 

akut omhändertagande på en akutmottagning genom förbättrad kommunikation och 

information från sjuksköterskan. När patienter får möjlighet att kommunicera sina känslor 

kring traumat med sjuksköterskan så påverkar det patientens totala upplevelse av det akuta 

omhändertagandet (Wright, 2011).  

 

Att informera patienten 

Patienter på akutmottagningen upplever att en viktig faktor för att minska lidande vid det 

akuta omhändertagandet är att de delges information om den medicinska behandling de 

erhåller (Bolster & Manias, 2010; Cypress, 2014; Pytel et al., 2009). Vidare upplever 

sjuksköterskor att delgivning av information till patienten är en viktig del av ett bra utfört 

arbete (Blank et al., 2014; Bolster & Manias, 2010; Pytel et al., 2009). Patienter upplever 

att de vid besök på akutmottagning blir mottagna och triagerade direkt vid ankomst men att 

de sedan erhåller begränsad information om väntetid (Göransson & von Rosen, 2012). 

Kontinuerlig information från sjuksköterskan till patienter gällande dröjsmål vid besök på 

akutmottagningen genererar högre patienttillfredsställelse och minskar vårdlidande 

(Ekwall, 2013; Messina et al., 2015). Patienter återvänder oftast till akutmottagningarna för 

att de anser att deras besvär vid det första besöket inte adresserades och de vill vid det 

andra besöket försäkra sig om, på grund av tidigare brist på information, att de har fått 

adekvat behandling (Proud & Howard, 2016).  

 

Patient och närståendes upplevelse av delaktighet 

 

Patientens delaktighet i vården 

Delaktighet för patienten innebär att sjuksköterskan lyssnar till patienten, stöttar patienten 

samt involverar patienten vid det akuta omhändertagandet. Patienten vill bli sedd som en 

mänsklig varelse med individuella unika behov, önskningar samt resurser. Patienter rankar 

bemötande- och delaktighets betydande högt och anser att det är en mycket viktig faktor 

för att minska vårdlidandet (Flynn, 2016; Muntlin et al., 2011; Olthuis et al., 2014; Wright, 

2011). Forskning har visat på att faktorer som ålder och socioekonomisk status har 

betydelse för hur patienter upplever delaktighet på akutmottagningen. Unga och 

högutbildade patienter upplever att de får kämpa mer för att få sina basala behov 

uppmärksammade samt vara delaktiga i sin egen vård än äldre och lågutbildade patienter 

(Frank et al., 2011). Vid interaktioner mellan patienter och sjuksköterskor vid akut 

omhändertagande är delaktighet och individualiserad vård två stora teman som påverkar 

både patientsäkerhet samt patienttillfredsställelse. Då patienten erhåller kontinuerlig 

information och utbildning av sjuksköterskan får patienten större möjlighet till delaktighet 

och därmed respekteras patienten autonomi (Bolster & Manias, 2010). Patienter upplever 

att individualiserad vård har stor betydelse för hur vården i sin helhet upplevs. Ju mindre 

stöd patienter får avseende deras personliga livssituation desto mer ökar deras vårdlidande 

(Suhonen et al., 2008).  
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Patienters tillfredsställelse vid akut omhändertagande är starkt associerat med den 

delaktighet de upplever. Då sjuksköterskan kommunicerar och interagerar aktivt med 

patienten skapas en relation och ett partnerskap som leder till att patientens vårdlidande 

reduceras (Sandhu et al., 2009). För att minska patientens vårdlidande är det viktigt att 

sjuksköterskan uppmärksammar patientens uttalade- och outtalade behov, att 

sjuksköterskan inkluderar patienten i planerandet av vården samt att sjuksköterskan tror på 

patientens egen förmåga (Merrill, Hayes, Clukey & Curtis, 2012).  

 

Att involvera närstående 

Sjuksköterskor anser att det är av största vikt att patienters fysiologiska skador åtgärdas, 

trots detta anser de att närståendes delaktighet i vården på en akutmottagning är minst lika 

viktig (Cypress, 2014). Äldre närstående till patienter som vårdas på en akutmottagning har 

lägre krav på deltagande i vården än vad yngre närstående till patienter har (Ekwall et al., 

2008). Vid situationer på en akutmottagning där det kan inträffa plötsliga dödsfall anser 

sjuksköterskan att en viktig del av omvårdnaden är att sjuksköterskan har ett 

personcentrerat förhållningssätt, vilket innefattar delaktighet av närstående vilket minskar 

deras lidande (Walker & Deacon, 2016). 

 

Personcentrerad omvårdnad främjar trygghet 

 

Vid ett akut omhändertagande är tiden ofta begränsad och kräver snabba åtgärder vilket 

lämnar lite tid åt den personcentrerade vården. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har 

ett personcentrerat förhållningsätt i all form av omvårdnad på akutmottagningen, såväl vid 

bemötande som medicinteknisk omsorg. När sjuksköterskan arbetar personcentrerat i 

samtliga vårdsituationer upplever patienter en högre grad av tillfredställelse och deras 

vårdlidande minskar (Berg, Spaeth, Sook, Burdsal & Lippoldt, 2012). Att sjuksköterskan 

är närvarande, uppmärksam och tillgänglig är viktiga faktorer för att patienter ska känna 

trygghet på en akutmottagning (Cypress, 2014; Merrill et al., 2012; Olthuis et al., 2014; 

Pytel et al., 2009). Då patienter besöker en akutmottagning bekymras de inte bara av fysisk 

sjukdom och skada, de upplever oro och lidande relaterat till vårdsituationen i sin helhet. 

De behöver känna förtroende för sjuksköterskan och uppleva trygghet för att minska 

vårdlidande (Olthuis et al., 2014). För att patienter och närstående ska uppleva trygghet är 

det viktigt att sjuksköterskan är både känslig och omtänksam, att sjuksköterskan går att 

identifiera via exempelvis ID-brickor som befäster deras profession samt att patientens 

privatliv och konfidentialitet respekteras (Cypress, 2014). Patienter upplever en bättre vård 

om de kan sjuksköterskors namn eller känner igen dem sedan tidigare vilket minskar deras 

vårdlidande (Blank et al., 2014). Akutmottagningen är en stressig arbetsmiljö där 

sjuksköterskan upplever pressade arbetsförhållanden. Sjuksköterskor som arbetar på 

akutmottagning anser dock att deras arbete är meningsfullt och har stor betydelse för 

patientens tillfredställelse. Sjuksköterskor anser att det är deras uppgift att hjälpa patienter 

som vårdas på akutmottagningen att finna lugn och känna trygghet (Freeman, Fothergill-

Bourbonnais & Rashotte, 2014). Att patienter upplever trygghet är inte bara viktigt vid 

besök på akutmottagningen utan även efter utskrivning. Om patienter vet var de kan vända 

sig efter besöket för att få information, råd och stöd samt har fått kunskap om det 

fysiologiska tillstånd de befinner sig i, och vilka eventuella komplikationer som kan 

tillstöta, upplever de en högre grad av tillfredställelse och därmed minskat vårdlidande 

(Proud & Howard, 2016). 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

 

Syftet med denna studie var att beskriva om och i så fall hur sjuksköterskans 

personcentrerade förhållningssätt kan minska lidande för patienten vid det akuta 

omhändertagandet på en akutmottagning. De tre huvudteman som framkom i denna studies 

resultat var interaktioner mellan sjuksköterskan och patient, delaktighet samt trygghet. 

Sammantaget visade resultatet på att patienters upplevelser vid det akuta 

omhändertagandet var starkt kopplat till hur sjuksköterskor valde att bemöta och förhålla 

sig till patienter. Att lindra lidande vid det akuta omhändertagandet på en akutmottagning 

innefattar inte bara medicinsk behandling utan all form av interaktion mellan 

sjuksköterskor och patienter samt att patienter upplever delaktighet och trygghet. 

 

Det framkom i ett flertal studier att när sjuksköterskan samtalar med och lyssnar på 

patienter vid det akuta omhändertagandet så minskar deras vårdlidande och välbefinnandet 

ökar (Frank et al., 2011; Muntlin et al., 2011). Enligt McBrien (2009) är det sjuksköterskan 

som har möjlighet att skapa sig en relation med och en helhetssyn av patienten. Det är när 

sjuksköterskan lyssnar till patientens livsberättelse, erfarenheter och upplevelser som 

sjuksköterskan tar del av patientberättelsen. Patientberättelsen är en central del av den 

personcentrerade omvårdnaden (Ekman et al., 2011) vilken i sin tur är en av 

sjuksköterskans kärnkompetenser (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

Hasse (2013) beskriver akutmottagningen som en plats där det i vårdteamet krävs 

avancerad medicinsk kunskap samt förmåga att se psykologiska behov hos både patienter 

och anhöriga. En vanlig orsak till att patienter återvänder till akutmottagningen är att de 

anser att de fått för lite information om deras tillstånd vid det första besöket, och att de då 

vid det andra besöket vill försäkra sig om att de fått adekvat behandling på grund av 

tidigare brist på information (Proud & Howard, 2016). Enligt Wright (2011) finns det 

utrymme för sjuksköterskan att förbättra patienters upplevelse vid det akuta 

omhändertagandet på en akutmottagning genom förbättrad kommunikation och 

information. Detta bekräftas ytterligare i ett flertal studier där det framkom att patienter 

och närståendes lidande vid akut omhändertagande kan minskas genom att sjuksköterskan 

kontinuerligt kommunicerar patienters tillstånd till patienter och deras närstående (Cypress, 

2014; Pytel et al., 2009; Walker & Deacon, 2016). Att sjuksköterskor är närvarande och 

ger sig själva och patienter tid att interagera lindrar både fysiska och psykiska besvär samt 

minskar vårdlidandet i allmänhet (Mohammadipour, Atashzadeh-Shoorideh, Parvizy & 

Hosseini, 2017).  

Utifrån ovanstående kan vi tolka det som att interaktioner mellan patienter och 

sjuksköterskor har stor inverkan på patientens upplevda lidande vid akut omhändertagande 

på en akutmottagning. Interaktioner vilka bygger på god kommunikation, information och 

ett aktivt lyssnande mellan patient och sjuksköterska. En viktig aspekt vi önskar belysa är 

det faktum att bristande information och kommunikation resulterar i att patienter 

återvänder till akutmottagningen efter ett första besök. Denna studie har visat på att när 

patienter återvänder till akutmottagningen innebär det ökat lidande för patienten, högre 

belastning för sjukvårdspersonalen samt större kostnader för samhället.  
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I hälso- och sjukvårdslagen står det bland annat att sjukvården i Sverige ska främja goda 

kontakter mellan patient och sjukvårdspersonal samt att sjukvården ska främja kontinuitet 

och säkerhet för patienten (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] SFS, 2017:30, kap 5, 4 §). 

Vidare står det i hälso- och sjukvårdslagen att sjukvården ska vara organiserad så att den 

främjar kostnadseffektiviteten (HSL, SFS, 2017:30, kap 4, 1 §). Vi anser således att det är 

av hög relevans att problematiken kring bristande information och kommunikation lyfts 

fram så att kostnadseffektiviteten främjas samt att vi kan arbeta för att öka kvalitén på 

vården, redan vid det första besöket, så att ett sekundärt besök förhindras. 

Då sjuksköterskan lyssnar till patienten, stöttar patienten samt involverar patienten vid det 

akuta omhändertagandet upplever patienten delaktighet (Flynn, 2016; Muntlin et al., 2011; 

Olthuis et al., 2014; Wright, 2011). Patienters delaktighet och autonomi samt ett 

ömsesidigt beroende mellan sjuksköterskor och patienter utgör grunden för partnerskapet; 

den mest centrala delen inom personcentrerad omvårdnad (Ekman et al, 2011). När 

patienter ges möjlighet att prata med sjuksköterskan om sina trauman och de känslor de 

upplever i samband med akut omhändertagande påverkar det patientens totala upplevelse 

(Wright, 2011).  

 

McCormack (2016) belyser problematiken avseende sjuksköterskans dagliga 

beslutsfattande inom vården idag. Sjuksköterskor tenderar att lägga fokus på att lösa 

problem samt att utföra praktiska uppgifter snarare än att fokusera på personen bakom 

sjukdom och ohälsa (McCormack, 2016) vilket kan innebära att en människas helhet kan 

försummas (Hancock et al., 2003). Vidare beskriver Sandhu et al. (2009) att patienters 

upplevda delaktighet är starkt associerat med patienters tillfredsställelse samt att ett 

integrerat partnerskap genererar i att patientens vårdlidande minskar. Delaktighet och 

individualiserad vård vid interaktioner mellan patienter och sjuksköterskor vid akut 

omhändertagande reducerar inte bara lidandet utan ökar även patientsäkerheten (Bolster & 

Manias, 2010). Patienter strävar efter en egen fysisk och emotionell sfär, en unik sfär där 

de får bli sedda, hörda samt känna sig delaktiga i den vårdkontext de befinner sig i 

(Greenfield et al, 2014).  

 

Sammanfattningsvis kan delaktighet och partnerskap av oss tolkas som liknande och vida 

begrepp, vilka påverkar patientens upplevelse av det akuta omhändertagandet på 

akutmottagningen. Vi anser att patientdeltagande på sikt kan lindra lidandet vid akut 

omhändertagande på en akutmottagning då patienten upplever ett partnerskap med 

sjuksköterskan istället för att patienten blir beroende av sjuksköterskan. Då patienter blir 

delaktiga i sin vård skapar det en förståelse hos patienten gällande deras tillstånd och 

situation vilket möjliggör ett aktivt deltagande i det dagliga beslutsfattandet.  

 

Ekwall et al. (2008) belyser närståendes krav på deltagande i vården på en akutmottagning 

och menar på att yngre närstående till patienter som vårdas på akutmottagningen har visat 

sig ha högre krav på deltagande än de äldre närstående till patienter har. Att äldre 

närstående har lägre krav på deltagande i vården på en akutmottagning kan av oss tänkas 

bero på att de i större utsträckning är i kontakt med hälso- och sjukvård samt att de är mer 

bekanta med sjukvårdens verksamhet och rutiner. Arora och McHorney (2000) 

genomförde en studie avseende patients preferenser för delaktighet i vården och menade på 

att sociodemografiska faktorer såsom klass, kön och etnicitet samt psykosociala 

egenskaper hade betydelse för patienters beslutsförmåner.  
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Arora och McHorney (2000) menade på att åldern hade en avgörande faktor för patienters 

intresse för delaktighet och att patienters önskan om att vara aktivt delaktiga i den egna 

vården minskade med åldern. Detta kan av oss tolkas som att även patienters närståendes 

preferenser för delaktighet i vården påverkas av sociodemografiska faktorer och 

psykosociala egenskaper. Hur det kommer sig att äldre närstående ställer lägre krav på 

delaktighet i vården är ett intressant och viktigt ämne vilket vi anser bör studeras vidare. 

 

Att sjuksköterskan har ett personcentrerat förhållningssätt på akutmottagningen är viktigt 

vid all form av omvårdnad, såväl vid medicinteknisk omsorg som all övrig interaktion med 

patienten (Berg et al., 2012). Faktorer som att sjuksköterskan är närvarande, uppmärksam 

och tillgänglig är avgörande för att patienter ska känna sig trygga vid ett akut 

omhändertagande på akutmottagningen (Cypress, 2014; Merrill et al., 2012; Olthuis et al., 

2014; Pytel et al., 2009). Patienter som söker akutsjukvård saknar ofta förståelse för 

orsaken till sitt förändrade fysiologiska tillstånd och psykologiska interventioner samt 

information från sjuksköterskan relaterat till patientens aktuella tillstånd har visat sig 

påverka patientens upplevelse (Webster et al., 2015). Detta stärks av Proud och Howard 

(2016) som beskriver att det är av största betydelse att patienten erhåller information, råd 

och stöd angående det fysiologiska tillstånd de befinner sig i för att minska patienters 

vårdlidande. Enligt Olthuis et al. (2014) är det viktigt för patienten att känna förtroende för 

sjuksköterskan vid det akuta omhändertagandet på akutmottagningen för att öka patientens 

upplevelse av trygghet. Även Freeman et al. (2014) beskriver att sjuksköterskor själva 

anser att det är en av deras främsta uppgifter att hjälpa patienter att finna lugn och känna 

trygghet på akutmottagningen.  

 

Partnerskapet mellan patient och sjuksköterska säkerställs med hjälp av sjuksköterskans 

dokumentation av den gemensamma hälsoplanen. Dokumentation är ett bärande begrepp 

vid personcentrerad omvårdnad vilket även säkerställer patientens delaktighet (Ekman et 

al., 2011). Dokumentationen liknas vid en överenskommelse (Ekman et al, 2011) och kan 

av författarna till denna studie tolkas som en avgörande faktor för patienters upplevda 

trygghet. Broderick och Coffey (2013) beskriver sjuksköterskors dokumentation av 

partnerskapet som bristfällig trots att sjuksköterskor anser att de arbetar med ett 

personcentrerat förhållningssätt. Vi anser att det är av relevans att orsaken till 

sjuksköterskors bristfälliga dokumentation gällande partnerskapet diskuteras då 

dokumentationen genererar trygghet och reducerat lidande för patienten. Wikström (2012) 

belyser den tidsbrist och pressade arbetssituation sjuksköterskor upplever, relaterat till det 

höga patientflödet vid det akuta omhändertagandet på akutmottagningen. En tidsbrist 

vilken vi kan tänkas vara en av anledningarna till att dokumentationen av partnerskapet 

brister då sjuksköterskorna tvingas prioritera bort arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna på 

akutmottagningen måste, utöver kunskap kring dokumentationens betydelse relaterat till 

patienters upplevelse, också erhålla tid att hinna med samtliga arbetsuppgifter.   

 

Sjuksköterskor anser att det är svårt för dem att veta hur de rent praktiskt ska arbeta med 

sitt personcentrerade förhållningssätt vid det akuta omhändertagandet (Ross et al., 2015). 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) har 

sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden varav ett av dem är att lindra lidande. 

Kandelaki et al. (2015) menar att ett personcentrerat förhållningssätt ökar kvalitén på 

vården. När en person upplever lidande måste det lidandet bekräftas för att det skall kunna 

lindras.  
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Då en sjuksköterska är tillgänglig, närvarande och bekräftande får patienten möjlighet att 

hantera, försonas med och förstå sin situation (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). I 

denna studies resultat har det framkommit att sjuksköterskan med ett personcentrerat 

förhållningssätt kan minska patientens lidande vid det akuta omhändertagandet på en 

akutmottagning. Detta genom att sjuksköterskan interagerar aktivt och konsekvent med 

patienten, främjar patientdelaktigheten samt patientens upplevelse av trygghet. Vi anser att 

det också är viktigt att den personcentrerade vården uppmärksammas på individ- och 

samhällsnivå. Detta för att öka patienters medvetenhet om vad de faktiskt kan förvänta sig 

utav vårdpersonalen och sjukvården. Vår förhoppning är att en ökad medvetenhet hos 

patienterna ska resultera i att samhället och sjukvården avsätter mer tid och resurser så att 

den personcentrerade vården faktiskt uppnår god kvalité.  

 

Metoddiskussion  

 

Vi har i denna studie valt att göra en allmän litteraturöversikt för att besvara syftet. Vald 

metod ansågs vara relevant för att ge en sammanfattande bild utifrån olika perspektiv inom 

valt kunskapsområde (Polit & Beck, 2017). Nackdelen med en allmän litteraturstudie som 

metod kan vara att forskare använder den data de själva anser vara av relevans och i 

samklang med deras egna åsikter (Rosén, 2017), under denna studies gång har detta hafts i 

åtanke och resultatet ska därmed inte påverkats. En kvalitativ intervjustudie hade också 

varit en lämplig metod för att besvara denna studies syfte då metoden skapar en djupare 

förståelse för personers egna erfarenheter och upplevelser av ett fenomen (Danielsson, 

2017). Metoden hade dock inkluderat färre deltagare och tidsbegränsningen hade 

förmodligen inneburit att genomförandet av intervjuerna blivit lokaliserad till en och 

samma plats. En allmän litteraturöversikt valdes för att skapa ett globalt och brett 

perspektiv inom valt kunskapsområde vilket även ökade denna studies tillämpbarhet. 

 

För att få ett urval av relevans för vårt syfte vid datainsamling användes inklusionskriterier 

vid databassökningar. Datainsamlingens inklusionskriterier resulterade i en mer specifik 

och selektiv data (Henricson & Billhult, 2017). Ett inklusionskriterie som användes på 

databasen CINAHL var att artiklarna var peer reviewed, det innebär att de var 

referentgranskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter, vilket stärkte denna studies 

validitet (Friberg, 2017; Polit & Beck, 2017). I databasen PubMed var det inte möjligt att 

avgränsa sökningen så att sökningen enbart genererade data som var peer reviewed. För att 

säkerställa denna studies vetenskapliga kvalitet kontrollerade vi därför att samtliga 

inkluderade artiklar från PubMed var vetenskapligt granskade i enlighet med Priebe och 

Landström (2017). Vid datainsamling på PubMed var ett inklusionskriterie ”Adult: 19+ 

years” vilket innebär att sökningen genererade forskning som exkluderade pediatrisk data. 

Vid datainsamling på CINAHL var det inte möjligt att avgränsa sökningen enligt detta 

kriterium och vi har därför själva granskat att samtlig data inhämtad från CINAHL 

exkluderar pediatrisk data. Ett annat inklusionskriterie vid denna studies datainsamling var 

att de data som insamlades var max tio år vilket innebär att äldre data exkluderades. Detta 

för att säkerställa att de data som insamlades innehöll aktuell forskning (Forsberg & 

Wengström, 2017). Vi anser dock att det möjligen kan begränsa denna studies aktualitet då 

det finns risk för att studiens resultat baseras på data som är äldre än nödvändigt. Hade vi 

däremot valt att exkludera data äldre än exempelvis fem år finns det risk för att 

datainsamlingen hade resulterat i otillräcklig mängd data.  
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Eftersom att engelska är vetenskapens officiella språk (Friberg, 2017) samt att det är ett 

språk som vi behärskar avgränsades samtliga sökningar med inklusionskriteriet att 

artiklarna var skrivna på det engelska språket. Detta är ett faktum som kan ha påverkat 

denna studie eftersom att samtlig insamlad data är beroende av hur väl vi översatt och 

tolkat innehållet i artiklarna. För att hantera denna svaghet har vi dels använt oss av ett 

svensk-engelskt lexikon men även läst artiklarnas innehåll på var sitt håll flertal gånger för 

att sedan diskutera innehållet gemensamt och jämföra våra översättningar och tolkningar 

av texterna. Detta för att säkerställa att artiklarnas innehåll, enstaka ord, meningsenheter 

samt budskap bevarats på att korrekt sätt trots översättning från engelska till svenska. 

  

Syftet och problemformuleringen styrde konsekvent processen vid datainsamling vilket 

gjorde att informationssökningen var systematisk och förutsättningslös (Henricson & 

Billhult, 2017). Datainsamling skedde genom två olika databaser, PubMed och CINAHL, 

vilket resulterade i stor mängd sökträffar bestående av både kvalitativ och kvalitativ data. 

Då datainsamlingen resulterade i en stor mängd data ökade det studiens validitet (Karlsson, 

2017). Vid sökningar användes sökord eftersom att det ger en mer användbar, specificerad 

och systematisk datainsamling (Karlsson, 2017). Vid sökningar i PubMed användes 

MeSH-termer och vid sökningar i CINAHL användes CINAHL Headings. I enlighet med 

Polit och Beck (2017) kombinerade vi olika sökord för att begränsa och specificera 

sökresultatet.  

 

En svaghet vid användande av sökord är att det kan ta tid innan begrepp är etablerade nog 

inom forskningsområden för att bli sökord (Karlsson, 2017), därmed kan data av hög 

relevans försummas vid datainsamling på grund av oidentifierade sökord. För att hitta 

artiklar innehållande oidentifierade sökord hade vi kunnat använda fritextsökningar 

alternativt kombinerat fritextsökningar med ämnesordssökningar (Henricson, 2017). Detta 

valdes dock bort då utvalda sökord och ämnesordskombinationer genererade tillräcklig 

data för att besvara studiens syfte. Vid sökningar på CINAHL och PubMed var det flera 

artiklar som återkom vid olika sökordskombinationer vilket ökade denna studies 

sensitivitet (Karlsson, 2017).  

 

Det kan föreligga skillnader mellan olika länders hälso- och sjukvård vilket är väsentligt att 

ha i åtanke under studiens gång (Henricson, 2017). Inkluderad data i resultatet härstammar 

från sju olika länder, nio artiklar representerade Nordamerika, nio representerade Europa 

och två representerade Oceanien. Utav inkluderad data var åtta artiklar från USA, fyra från 

Sverige, tre från Storbritannien, två från Australien och en från Kanada respektive Italien 

och Finland. Den vård som bedrivs i olika länder skiljer sig med största sannolikhet åt. 

Trots detta anser vi att samtlig inkluderad data härstammar från det som benämns 

västvärlden vilket innebär att samtlig data är applicerbar i den svenska hälso- och 

sjukvården. 

 

I enlighet med Rosén (2017) värderades datainsamlingens genererade data i två steg för att 

säkerställa att de funna artiklarna var av relevans för studiens syfte samt 

överensstämmande med studiens urvalskriterier. Datainsamlingen resulterade i 22 artiklar 

vilka alla besvarade ovanstående kriterier. Kvalitetsgranskning av insamlade data skedde 

med hjälp av Sophiahemmets Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering och kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metod (Berg et 

al., 1999; Willman et al., 2011). Användandet av ett kvalitetsgranskningsprotokoll ökar 

tillförlitligheten för denna studies resultat (Henricson, 2017).  



 16

 

 

   

Dock anser vi att användandet av bedömningsunderlaget riskerar att påverka studiens 

tillförlitlighet då bedömningen av data grundar sig i författarna till denna studies egna 

tolkningar. För att säkerställa studiens tillförlitlighet samt för att undvika felbedömning av 

data bedömde och validerade vi de 22 artiklarna på varsitt håll. Detta för att sedan jämföra, 

summera och diskutera artiklarnas kvalitet. Att granskningen skedde på varsitt håll stärker 

denna studies reliabilitet (Henricson, 2017).  

 

Av de 22 artiklarna som granskades bedömdes 12 vara icke- kontrollerade studier (P) samt 

tio stycken kvalitativa studier (K).  20 av de granskade artiklarna bedömde vi vara av hög 

kvalitet och de resterande två artiklarna bedömdes vara av medelkvalitet. 11 av de icke- 

kontrollerade studierna bedömdes ha väldefinierade frågeställningar, tillräckligt antal 

patienter/deltagare samt adekvata statistiska metoder vilket gjorde att de bedömdes vara av 

hög kvalitet. Gällande de kvalitativa studierna bedömdes nio artiklar ha klart beskriven 

kontext, väl beskriven och motiverad metod, beskriven tillförlitlighets/reliabilitetshänsyn, 

påvisad interaktion mellan data och tolkning samt metodkritik vilket gjorde att även de 

bedömdes vara av hög kvalitet. Eftersom att båda författarna till denna studie bedömt att 

20 artiklar var av hög kvalitet samt att två artiklar var av medelkvalitet valde vi att 

exkludera de två artiklarna som vi ansåg vara av medelkvalitet. För att säkerställa att 

artiklarna inte var felbedömda efter kvalitetsgranskningen så valde vi att granska artiklarna 

ytterligare en gång på var sitt håll för att sedan jämföra och diskutera granskningsresultatet 

gemensamt. Det faktum att båda författarna till denna studie bedömde att samtliga 20 

artiklar bedömdes vara av hög kvalitet höjer denna studies vetenskapliga trovärdighet 

(Henricson, 2017) eftersom att denna studies resultat bygger på högkvalitativ forskning. 

 

För att besvara denna studies syfte valdes en innehållsanalys med induktiv ansats för att 

analysera personers levda erfarenheter. Induktiv analysmetod användes eftersom att data 

då hanterades förutsättningslöst gällande tolkning förklaring och förståelse (Danielsson, 

2017). Dataanalysen påbörjades genom att författarna till denna studie läste artiklarna 

individuellt för att få en översikt av insamlad data och dess innehåll, därefter analyserades 

och diskuterades samtlig data gemensamt för att skapa subteman och teman. Att vi valde 

att inleda analysprocessen med en individuell analys för att sedan avsluta med en 

gemensam analys minskar risken för att den enskilde författarens egen åsikt påverkar 

resultatet (Rosen, 2017). En svaghet vid föreliggande litteraturöversikt kan vara att 

författarna till studien besitter en förförståelse relaterad till tidigare levda erfarenheter vilka 

kan färga analysprocessen. Enligt Polit och Beck (2017) går det inte att utesluta 

förförståelsens påverkan på dataanalys och resultat, dock kan aktiv diskussion och 

reflektion över förförståelsen begränsa dess påverkan på resultatet.  

 

Vid denna studie deltog vi en handledningsgrupp där studien granskades regelbundet under 

hela forskningsprocessen. I handledningsgruppen deltog sammanlagt åtta studenter samt en 

handledare från Sophiahemmets Högskola, samtliga deltagare deltog i granskningen av 

studien och bekräftade dess rimlighet och relevans kopplat till studiens syfte. Enligt 

Henricson (2017) stärker deltagande i handledningsgrupp studiens trovärdighet och 

pålitlighet. Av de artiklar som är inkluderade i resultatet är samtliga antingen etiskt 

granskade av en kommitté alternativt etiskt granskade av oss genom noggrann bearbetning 

och analys av etiska aspekter. För att säkra denna studies vetenskapliga kvalité var samtlig 

data vetenskapligt granskad i enlighet med Priebe och Landström (2017). 
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Slutsats  

 

Denna studie visar att sjuksköterskans personcentrerade förhållningssätt kan minska 

lidande för patienten vid det akuta omhändertagandet på en akutmottagning. I det 

avseendet har interaktioner mellan sjuksköterska och patient, delaktighet och trygghet visat 

sig vara avgörande faktorer. Patientens lidande kan reduceras genom förbättrad 

kommunikation och information från sjuksköterskan, att sjuksköterskan aktivt lyssnar till 

patienten, att sjuksköterskan stöttar patienten samt involverar patienten i hela processen. 

Patienters behöver känna förtroende för sjuksköterskan och uppleva trygghet i 

vårdsituationer. Tidsbrist vid det akuta omhändertagandet kan göra att den 

personcentrerade vården försummas trots sjuksköterskors kompetens. För att patienters 

vårdlidande ska reduceras har denna studie visat att det personcentrerade förhållningssättet 

bör tillämpas av sjuksköterskan i samtliga vårdmoment på akutmottagningen, såväl vid 

bemötande som medicinteknisk omsorg. 

 

Fortsatta studier   

Patienter på en akutmottagning upplever lidande vid akut omhändertagande vilket kan 

lindras då sjuksköterskan arbetar med ett personcentrerat förhållningssätt. Författarna till 

denna studie anser att det skulle vara av betydelse för patienter, sjuksköterskor och 

närstående att forskning bedrivs där lidande är identifierat som ett vårdvetenskapligt 

begrepp. Detta då det möjliggör att sjuksköterskor på ett enklare och mer vetenskapligt 

beprövat sätt ska kunna identifiera och lindra det lidande som patienten upplever vid akut 

omhändertagande, för att på så sätt höja både vårdkvalité och patientsäkerhet. Det finns 

mycket forskning som belyser upplevelser av akut omhändertagande men en brist på 

forskning i likhet med denna studies syfte där lidande är identifierat. Vidare anser 

författarna till denna studie att det skulle vara av intresse att ytterligare studier bedrivs 

gällande hur sjuksköterskor ska implementera ett personcentrerat förhållningssätt trots den 

tidsbrist som ofta råder på akutmottagningarna. Slutligen anser författarna till denna studie 

att orsaken till det faktum att yngre närstående har högre krav på deltagande än äldre 

närstående vid akut omhändertagande borde studeras ytterligare.   

 

Klinisk tillämpbarhet  

Denna studie har belyst patienters lidande vid akut omhändertagande på akutmottagning 

samt att det lidandet patienten upplever kan lindras då sjuksköterskan arbetar med ett 

personcentrerat förhållningssätt i samtliga situationer inom omvårdnaden. Den kan 

tillämpas väl i klinisk verksamhet då den definierar lidandet ur flertal aspekter samt visar 

på konkreta egenskaper hos sjuksköterskan som påverkar patienters lidande. En ökad 

kunskap om hur patienters lidande kan lindras genererar en högre kvalité på vården samt 

ökad patientsäkerhet. Vidare är denna studie ett bra underlag för att påvisa att rådande 

kunskapsnivå bör höjas. 



 18 

REFERENSER 

* = Artiklar inkluderade i studiens resultat  

 

Arora, NK., & McHorney, CA. (2000). Patient preferences for medical decision making: 

who really wants to participate?. Medical care, 38(3), 335-341. 

 

Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling 

av personer med depressionssjukdomar (Evidensbaserad omvårdnad, 1999:3). Stockholm: 

SBU, SFF. 

 

*Berg, G. M., Spaeth, D., Sook, C., Burdsal, C., & Lippoldt, D. (2012). Trauma Patient 

Perceptions of Nursing Care. Journal Of Trauma Nursing, 19(2), 104-110. 

doi:10.1097/JTN.0b013e3182562997 

 

*Blank, F. J., Tobin, J., Jaouen, M., Smithline, E., Tierney, H., & Visintainer, P. (2014). A 

Comparison of Patient and Nurse Expectations Regarding Nursing Care in the Emergency 

Department. JEN: Journal Of Emergency Nursing, 40(4), 317-322. 

doi:10.1016/j.jen.2013.02.010 

 

*Bolster, D., & Manias, E. (2010). Personcentred interactions between nurses and patients 

during medication activities in an acute hospital setting: qualitative observation and 

interview study. International Journal Of Nursing Studies, 47(2), 154-165. 

doi:10.1016/j.ijnurstu.2009.05.021 

 

Broderick, M. C., & Coffey, A. (2013). Personcentred care in nursing documentation. 

International journal of older people nursing, 8(4), 309-318. 

 

*Cypress, B. S. (2014). The Emergency Department: Experiences of Patients, Families, 

and Their Nurses. Advanced Emergency Nursing Journal, 36(2), 164-176. 

doi:10.1097/TME.00000000000000I 

 

Dahlborg-Lyckhage, E. (2014). Att bli sjuksköterska: en introduktion till yrke och ämne. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Danielsson, E. (2017). Kvalitativ forskningsintervju. I Henricsson. M (Red.) Vetenskaplig 

teori och metod från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur, 143- 

154.  

 

Danielsson, E. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I Henricsson. M (Red.) Vetenskaplig 

teori och metod från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur, 285-

299. 

Ekman, I., & Norberg, A. och Swedberg. K. 2014. Tillämpning av personcentring inom 

hälso-och sjukvården. I Ekman, I.(red.). Personcentrering inom hälso-och sjukvård. Från 

filosofi till praktik, 69-94. 

Ekman, I., Swedberg, K., Taft, C., Lindseth, A., Norberg, A., Brink, E., ... Sunnerhagen, K. 

S. (2011). Person-centered care — Ready for prime time. European Journal Of 

Cardiovascular Nursing, 10(4), 248-251. doi: 10.1016/j.ejcnurse.2011.06.008  



 19 

*Ekwall, A. (2013). Acuity and Anxiety From the Patient's Perspective in the Emergency 

Department. JEN: Journal Of Emergency Nursing, 39(6), 534-538. 

doi:10.1016/j.jen.2010.10.003 

 

*Ekwall, A., Gerdtz, M., & Manias, E. (2008). The influence of patient acuity on 

satisfaction with emergency care: perspectives of family, friends and carers. Journal Of 

Clinical Nursing, 17(6), 800-809. doi:10.1111/j.1365-2702.2007.02052.x 

 

Engström, Å., Grip, K., & Hamrén, M. (2009). Experiences of intensive care unit diaries: 

‘touching a tender wound’. Nursing in critical care, 14(2), 61-67. 

 

Eriksson, K. (2015). Den lidande människan. Liber utbildning.  

 

*Flynn, S. (2016). Who cares? A critical discussion of the value of caring from a patient 

and healthcare professional perspective. International journal of orthopaedic and trauma 

nursing, 20, 28-39. 

 

Forsberg, C., Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Natur Kultur Akademisk.  

 

*Frank, C., Fridlund, B., Baigi, A., & Asp, M. (2011). Patient participation in the 

emergency department: an evaluation using a specific instrument to measure patient 

participation (PPED). Journal Of Advanced Nursing, 67(4), 728-735. doi:10.1111/j.1365-

2648.2010.05524.x 

 

*Freeman, L., Fothergill-Bourbonnais, F., & Rashotte, J. (2014). The experience of being a 

trauma nurse: A phenomenological study. Intensive & Critical Care Nursing, 30(1), 6-12. 

doi:10.1016/j.iccn.2013.06.004 

 

Friberg, F. (2006). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 

Studentlitteratur. 

 

Greenfield, G., Ignatowicz, A. M., Belsi, A., Pappas, Y., Car, J., Majeed, A., & Harris, M. 

(2014). Wake up, wake up! It’s me! It’s my life! Patient narratives on person-centeredness 

in the integrated care context: a qualitative study. BMC health services research, 14(1), 

619. 

 

*Göransson, K., & von Rosen, A. (2010). Patient experience of the triage encounter in a 

Swedish emergency department. International Emergency Nursing, 18(1), 36-40. 

doi:10.1016/j.ienj.2009.10.001 

 

Hancock, K., Chang, E., Chenoweth, L., Clarke, M., Carroll, A., & Jeon, Y. H. (2003). 

Nursing needs of acutely ill older people. Journal of advanced nursing, 44(5), 507-516. 

 

Hasse, G. L. (2013). Patient-centered care in adult trauma intensive care unit. Journal of 

trauma nursing, 20(3), 163-165. 

 

Hearld, L. R., & Alexander, J. A. (2012). Patient-centered care and emergency department 

utilization: a path analysis of the mediating effects of care coordination and delays in care. 

Medical Care Research and Review, 69(5), 560-580. 



 20 

 

Helgesson, G. (2015). Forskningsetik (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Henricson, M. (2017). Diskussion. I A. Henricson, M.(Red.). Vetenskaplig teori och 

metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur, 411-420. 

 

Henricson, M., & Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod. I A. Henricson, M.(Red.). 

Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: 

Studentlitteratur, 111-119. 

 

International Council of Nurses. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Rev.utg.). 

Hämtad 28 november, 2017. 

http://www.icn.ch/images/stories/documents/about/icncode_swedish.pdf  

 

Kandelaki, K., Marrone, G., Lundborg, C. S., Schmidt, I., & Björkman, I. (2016). Patient-

centredness as a quality domain in Swedish healthcare: results from the first national 

surveys in different Swedish healthcare settings. BMJ open, 6(1), e009056. 

 

Karlsson, E. K. (2017). Informationssökning. I M. Henricson (Red.). Vetenskaplig teori 

och metod: från idé till examination inom omvårdnad, 1(5), 81-97. 

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter 

inom hälso-och vårdvetenskap. Natur & Kultur. 

 

McBrien, B. (2009). Translating change: the development of a person-centred triage 

training programme for emergency nurses. International Emergency Nursing, 17(1), 31-37. 

 

McCormack, B. (2016). Person-Centredness and Fundamentals of Care-Dancing with 

Beauty Rather than Fighting Ugliness. Nursing leadership (Toronto, Ont.), 29(1), 17-25. 

 

*Merrill, A. S., Hayes, J. S., Clukey, L., & Curtis, D. (2012). Do they really care? How 

trauma patients perceive nurses’ caring behaviors. Journal of trauma nursing, 19(1), 33-

37. 

 

*Messina, G., Vencia, F., Mecheroni, S., Dionisi, S., Baragatti, L., & Nante, N. (2015). 

Factors affecting patient satisfaction with emergency department care: an Italian rural 

hospital. Global journal of health science, 7(4), 30. 

 

Mohammadipour, F., Atashzadeh‐ Shoorideh, F., Parvizy, S., & Hosseini, M. (2017). An 

explanatory study on the concept of nursing presence from the perspective of patients 

admitted to hospitals. Journal of clinical nursing, 26(23-24), 4313-4324. 

 

*Muntlin, &., Carlsson, M., Säfwenberg, U., & Gunningberg, L. (2011). Outcomes of a 

nurse-initiated intravenous analgesic protocol for abdominal pain in an emergency 

department: a quasi-experimental study. International Journal Of Nursing Studies, 48(1), 

13-23. doi:10.1016/j.ijnurstu.2010.06.003 

  

Olsson, L. E., Jakobsson Ung, E., Swedberg, K., & Ekman, I. (2013). Efficacy of person‐
centred care as an intervention in controlled trials–a systematic review. Journal of clinical 

nursing, 22(3-4), 456-465. 

http://www.icn.ch/images/stories/documents/about/icncode_swedish.pdf


 21 

 

*Olthuis, G., Prins, C., Smits, M., van de Pas, H., Bierens, J., & Baart, A. (2014). Matters 

of concern: a qualitative study of emergency care from the perspective of patients. Annals 

Of Emergency Medicine, 63(3), 311-319.e2. doi:10.1016/j.annemergmed.2013.08.018 

 

Polit, D. F., & Beck C. T. (2017). Nursing research: Generating and assessing evidence 

for nursing practice (10th intern. ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.  

Priebe, G., och Landström, C. (2017). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 

begränsningar – grundläggande vetenskapsteori. M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 
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 I 

BILAGA A 

Tabell 2. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

* Randomiserad studie med få 

patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall. 

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

* Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister 

i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal patienter/deltagare och 

adekvata statistiska metoder. 

* Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister 

i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar. 

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder. 

* Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister 

i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. Välbeskriven 

urvals-process; datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. 

Interaktionen mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

* Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.  
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BILAGA B 

Tabell 3. Matris över inkluderade artiklar 
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Berg, G. M., Spaeth, 

D., Sook, C., Burdsal, 

C., & Lippoldt, D. 

2012 

USA 

Trauma Patient 

Perceptions of 

Nursing Care 

Att föreslå och testa en 

modell av 

patienttillfredsställelse 

som visar på ett 

hypotetiskt förhållande 

mellan de latenta 

variablerna interpersonell 

vård (PIC) och teknisk 

omsorg (PTC). 

Design: En prospektiv tvärsnittsstudie. 

Urval: Nyligen utskrivna akuta och 

brådskande traumapatienter som varit 

inskrivna på en traumaenhet. De skulle 

även vara engelsktalande, utan psykisk 

sjukdom, icke inspärrade samt levande. 

Datainsamling: Telefonintervjuer. 

Analys: Statistisk, deskriptiv och 

jämförande dataanalys. 

n=278 

(157) 
 

Strukturell ekvationsmodellering 

indikerade en signifikant direkt 

effekt av interpersonell vård (PIC) 

på teknisk omsorg (PTC) och PTC 

på global tillfredställelse (GS). 

Index visade att de hypotetiska 

förhållandena förbättrade modellen 

väsentligt. Starka positiva 

relationer finns mellan patienternas 

PIC och PTC och GS. Patienter 

som inte känner till tekniska 

aspekter av vården kan göra 

bedömningar baserade på 

tillfredsställelse med upplevd 

interpersonell vård. 

P 

I 

Blank, F. S., Tobin, 

J., Jaouen, M., 

Smithline, E., 

Tierney, H., & 

Visintainer, P. 

2014 

USA 

A comparison of 

patient and nurse 

expectations 

regarding 

nursing care in 

the emergency 

department 

Att jämföra patienters 

och sjuksköterskors 

förväntningar avseende 

tre omvårdnadsattribut i 

sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete: 1) 

vänlighet, artighet och 

respektfullhet; 2) 

bekvämlighetsåtgärder; 

och 3) grad av 

informationsutbyte. 

Design: En prospektiv tvärsnittsstudie. 

Urval: Sjuksköterskor som arbetade på 

en akutmottagning samt patienter över 

18 år vilka besökte akutmottagningen. 

Deltagarna var indelade i par av en 

sjuksköterska och en patient. 

Datainsamling: Data insamlades via en 

enkätundersökning vilken avslutades 

med en öppen fråga. 

Analys: Statistisk, deskriptiv och 

jämförande dataanalys. 

n=100 

(-) 

Patienterna rankade konsekvent 

omvårdnaden de fick högre än 

sjuksköterskorna. Patienternas 

rankning var också konsekvent 

högre då patienten antingen visste 

sjuksköterskans namn eller då de 

kände igen dem sen tidigare. 

P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 
 



 III 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bolster, D., & 

Manias, E. 

2010 

Australien 

Person-centred 

interactions 

between nurses 

and patients 

during 

medication 

activities in an 

acute hospital 

setting: 

qualitative 

observation and 

interview study. 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor och 

patienter interagerar med 

varandra vid medicinsk 

aktivitet på en akut 

vårdenhet med en 

underliggande filosofi av 

personcentrerad vård. 

 

Design: Kvalitativ design. 

Urval: Sjuksköterskor och patienter på 

en akutmottagning, samtliga över 18 år 

och engelsktalande. Sjuksköterskorna 

som var anställda på akutmottagningen 

hade varierande erfarenhet och en 

arbetsroll vilken inkluderade 

deltagande vid medicinska aktiviteter 

samt ett patientnära arbete. Patienterna 

vårdades på akutmottagningen under 

studiens genomförande.  

Datainsamling: Naturalistisk 

observation av både sjuksköterskor och 

patienter, samt semi strukturerade 

intervjuer med enbart sjuksköterskor.  

Analys: Deskriptiv statistik användes 

för att summera demografisk data. De 

ljudinspelade intervjuerna 

transkriberades och analyserades med 

ett ramverk beskrivet av Ritchie and 

Spencer (1994). 

n=11 

(-) 
Studien genererade i en djupare 

insikt avseende interaktionen 

mellan sjuksköterskan och 

patienten där personcentrerad vård 

är den underliggande vårdfilosofin. 

Tre stora teman utmärktes i 

resultatet: tillhandahållandet av 

individualiserad vård, patientens 

delaktighet och kontextuella 

barriärer vid utförande av 

personcentrerad vård.   

K 

1 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IV 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Cypress, B. S. 

2014 

USA 

The Emergency 

Department: 

Experiences of 

Patients, 

Families, and 

Their Nurses 

Att utforska, skapa 

förståelse för samt 

beskriva sjuksköterskor, 

patienter och 

familjemedlemmars 

levda erfarenhet av 

kritisk sjukdom på 

akutmottagningen.  

 

Design: En hermeneutisk 

fenomenologisk metod utformad av 

van Manen användes i studien vilket är 

en deskriptiv och tolkande kvalitativ 

metod. 

Urval: Deltagare i studien var 

sjuksköterskor med minst två års 

erfarenhet av akutsjukvård, kritiskt 

sjuka patienter på en akutmottagning 

samt familjemedlemmar till 

patienterna. 

Datainsamling: Data samlades in under 

en 6 månaders period med hjälp av 

ostrukturerade, djupanalyser med ett 

öppet avslut. 

Analys: Data analyserades med en 

holistisk, selektiv och detaljerade sida-

vid-sida metod.  

n=23 

(-) 
Sjuksköterskorna uppfattade att det 

var av största vikt att omedelbart 

åtgärda patientens fysiologiska 

skador. Dock indikerade de på att 

familjemedlemmars delaktighet i 

vården var minst lika viktigt. För 

patienterna och 

familjemedlemmarna ansågs 

kommunikation, kritiskt tänkande, 

känslighet och omtänksamhet vara 

de viktigaste faktorerna i 

omvårdnadsarbetet.  

 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ekwall, A. 

2013 

Sverige 

Acuity and 

anxiety from the 

patient's 

perspective in the 

emergency 

department. 

Att jämföra patienters 

egen bedömning av sitt 

akuta tillstånd med 

triagesjuksköterskans 

bedömning, samt att 

beskriva patienters 

upplevda tillfredsställelse 

och nivå av oro/ångest. 

Design: En prospektiv tvärsnittsstudie. 

Urval: Patienter över 18 år med en 

triagekode över 1 (= inte behov av 

omedelbar medicinsk undersökning). 

Datainsamling: Data insamlades via 

frågeformulär vilka fylldes i av 

patienter på en akutmottagning.  

Analys: Vid analys av data användes 

”The Statistical Package for the Social 

Sciences (version 16.0; SPSS, Chicago, 

IL)”. 

n=72 

(48) 
Sjuksköterskor och patienter var 

till stor del oeniga angående det 

akuta tillståndet och triagekoden 

vilket kan leda till negativa 

konsekvenser för patientens 

säkerhet. Detta då patienten söker 

sjukvård på en opassande nivå, 

från bådas sidor.  

Studien visade också att 

kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och patienten under 

väntetiden var mycket viktigt för 

både patient tillfredsställelsen och 

reduktion av oro/ångest. 

P 

I   

Ekwall, A., Gerdtz, 

M., & Manias, E. 

2008  

Australien 

The influence of 

patient acuity on 

satisfaction with 

emergency care: 

perspectives of 

family, friends 

and carers 

Att undersöka vilka 

faktorer som influerade 

tillfredsställelse gällande 

akutsjukvård hos 

individer som följde med 

patienter till en 

akutmottagning. Även att 

undersöka 

överenskommandet, 

gällande en patients 

tillstånd, mellan 

triagesjuksköterskan och 

de individer som följde 

med en patient.  

Design: En prospektiv tvärsnittsstudie 

med en konsekutiv samlingsteknik. 

Urval: Medföljande över 18 år till 

patienter (så som familj, vänner eller 

vårdare) med en ATS kod mellan 2 och 

fem för att undvika de allvarligast 

skadade traumafallen. 

Datainsamling: Deltagarna blev 

frågade om de vile delta i studien för 

att sedan få fylla i ett frågeformulär 

som de kunde skicka in senare via ett 

kuvert med förbetalt porto. 

Analys: Data analyserades genom att 

frågeformulären inspekterades och 

bearbetades för att identifiera olika 

kategoriska variabler. 

n=128 

(25) 

Resultatet visade på signifikanta 

skillnader i uppfattningen om 

patienters akuta tillstånd mellan 

medföljande till patienter och 

sjuksköterskor som arbetade på 

traumaenheten. Medföljande till 

patienter med allvarligare och 

högre prioriterade akuta tillstånd 

var mer tillfredsställda än 

medföljande till patienter med 

mindre prioriterade akuta tillstånd. 

Resultaten var oberoende av 

väntetid och medföljandes kunskap 

om triagekod. Studien visar även 

att äldre medföljande till patienter 

var nöjdare än yngre medföljande. 

P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Flynn, S. 

2015 

Storbritannien  

Who cares? A 

critical 

discussion of the 

value of caring 

from a patient 

and healthcare 

professional 

perspective. 

Att skapa bättre 

förståelse för hur vården 

uppfattas, ur både 

patient- och ortopedisk 

sjukvårdspersonal 

perspektiv.  

 

Design: Deskriptiv design. 

Urval: Patienter och sjukvårdspersonal 

på två ortopediska avdelningar samt en 

akutavdelning. Samtliga deltagare var 

över 18 år, talade och förstod engelska 

samt var orienterade till tid och rum. 

Datainsamling: Insamling av data 

skedde via “Caring Behaviors 

Inventory” (CBI) frågeformulär. 

Analys: Data analyserades med 

deskriptiv och inferentiell statistik. 

n=59 

(41) 
I studien påvisades både likheter 

och skillnader relaterat till 

betydelsen av ett gott bemötande 

under vårdande interaktioner. 

Sjukvårdspersonal bekräftade att 

det är viktigt med ett gott 

bemötande vilket även patienterna 

gjorde. Patienterna rankade dock 

bemötandets betydelse högre.  

 

P 

I 

Frank, C., Fridlund, 

B., Baigi, A., & Asp, 

M. 

2011 

Sverige 

Patient 

participation in 

the emergency 

department: an 

evaluation using 

a specific 

instrument to 

measure patient 

participation 

(PPED). 

Att utvärdera 

patientdeltagande hos 

patienter som vårdats på 

akutmottagning, med en 

separat undersökning 

gällande relationen 

mellan deltagande och 

ålder, kön, utbildning 

och prioriteringsgrad. 

Design: En tvärsnittsstudie.  

Urval: Patienter som vårdats på 

akutmottagningen, över 18 år. 

Datainsamling: Enkäter som skickades 

hem till patienter fyra veckor efter att 

de vårdats på akutmottagningen. 

Utöver enkäterna skickades även tre 

påminnelser om att skicka tillbaka svar 

ut till patienterna. 

Analys: Med deskriptiv statistik för att 

beskriva de fyra dimensionerna av 

patientdeltagande. 

n=356 

(424) 

Resultatet visade att patienter 

upplevde bra krav för deltagande 

så som tid och information. De 

flesta deltagare upplevde en rimlig 

nivå av deltagande, men 

patientdeltagandet var lågt i två 

dimensioner (”Fight for”-

deltagande samt deltagande vid 

basala behov). Unga och 

välutbildade patienter fick kämpa 

mer för att få delta i den egna 

vården och fick mindre 

uppmärksamhet vad gäller basala 

behov än äldre personer samt 

mindre utbildade personer. 

P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Freeman, L., 

Fothergill-

Bourbonnais, F., & 

Rashotte, J. 

2014 

Kanada 

The experience 

of being a trauma 

nurse: A 

phenomenologic

al study 

Att utforska de levda 

erfarenheterna av att 

arbeta som 

traumasjuksköterska på 

en traumaenhet med 

hjälp av tre 

frågeställningar: Vad 

anser de vara givande i 

arbetet? Vilka 

svårigheter möter de i 

arbetet? Vilka faktorer 

hindrar eller underlättar 

arbetet? 

Design: Ett fenomenologiskt 

tillvägagångssätt för att undersöka 

levda erfarenheter deskriptivt. 

Urval: Engelsktalande sjuksköterskor 

som arbetade på en traumaenhet. 

Datainsamling: Deltagarna intervjuades 

individuellt i en djupintervju med 

öppna frågor som spelades in på band.  
Uppföljningsintervjuer genomfördes 

med flera deltagare för att avgöra om 

analysen avspeglade deras beskrivning 

för att därmed öka trovärdigheten. 

Analys: Intervjuerna transkriberades 

och analyserades för att identifiera 

teman och koder som beskriver 

deltagarnas levda erfarenheter.  

n=7 

(-) 
Dataanalysen visade på fyra 

subteman: att alltid vara på sin 

vakt, att inte räcka till, att anta 

utmaningar samt att dela med sig 

av resan. Trots att 

traumasjuksköterskor kan hitta 

mening och tillfredsställelse i sitt 

arbete, visar denna forskning att 

det finns ett behov av stöd och 

försäkran om säkra arbetsmiljöer, 

eftersom traumasjuksköterskor kan 

upplev våld och aggression i sitt 

dagliga arbete. 

 

K 

I 

Göransson, K. E., & 

von Rosen, A. 

2010 

Sverige 

Patient 

experience of the 

triage encounter 

in a Swedish 

emergency 

department. 

Att undersöka 

patientupplevelsen vid 

användandet av 

triagesystemet på en 

svensk akutmottagning. 

Design: En deskriptiv och 

observerande tvärsnittsstudie. 

Urval: Vårdsökande vuxna på en 

svensk akutmottagning, både patienter 

som tagit sig till akutmottagningen 

själva samt patienter som inkommit 

med ambulans. Ett inklusionskriterie 

var triagekod 3-5 enligt ADAPT, 

allvarligt skadade patienter blev 

exkluderade från studien. 

Datainsamling: Via enkäter som 

delades ut vid besöket på 

akutmottagningen.  

Analys: Deskriptiv dataanalys. 

n=146 

(19) 

Majoriteten av patienterna 

upplevde att de blev triagerade 

direkt vid ankomst på 

akutmottagningen men att de 

sedan fick begränsad information 

om kommande väntetid.  Även fast 

nästan en fjärdedel av patienterna 

inte ville ha information kring 

deras medicinska tillstånd vid 

triage ansåg 97 % av patienterna 

att sjuksköterskorna vid triagen var 

medicinskt kompetent för 

uppgiften. 

P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



 VIII 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Merrill, A. S., Hayes, 

J. S., Clukey, L., & 

Curtis, D. 

2012 

USA 

Do they really 

care? How 

trauma patients 

perceive nurses’ 

caring behaviors. 

Att bedöma hur 

traumapatienter med 

multipla skador som 

kräver sjukhusvård 

uppfattar 

omvårdnadsbeteenden 

hos deras sjuksköterskor. 

Design: En deskriptiv intervjustudie. 

Urval: Allvarligt skadade 

traumapatienter på en traumaenhet med 

multipla skador som krävde 

sjukhusvård. 

Datainsamling: Patienterna fick skatta 

sin upplevelse av vården via en 

sexgradig skattningsskala under en 

fysisk intervju. 

Analys: Data analyserades genom att 

intervjuerna transkriberades och 

analyserades.   

n=103 

(2) 

Omvårdnadsbeteenden hos 

sjuksköterskorna uppfattades som 

positiva med variation baserad på 

kön och etnicitet. ”The modified 

Caring Behaviors Inventory” är 

snabb att använda och är 

tillförlitlig och giltig. 

K 

I 

Messina, G., Vencia, 

F., Mecheroni, S., 

Dionisi, S., Baragatti, 

L., & Nante, N. 

2015 

Italien 

Factors affecting 

patient 

satisfaction with 

emergency 

department care: 

an Italian rural 

hospital. 

Att undersöka relationen 

mellan patienters 

tillfredsställelse och 

sjuksköterskor arbete på 

akutmottagningen med 

hjälp av ett validerat 

instrument, the 

Consumer Emergency 

Care Satisfaction Scale 

(CECSS).  

Design: En tvärsnittsstudie. 

Urval: Inklusionskriterier: Ålder över 

18 år, italienskt talande och skrivande, 

frånvaro av mental sjukdom, frånvaro 

av skyddsomhändertagande samt grön, 

vit eller blå triagekodsfärg.  

Datainsamling: Via frågeformulär 

innehållande the Consumer Emergency 

Care Satisfaction Scale (CECSS). 

Analys: Deskriptiv analys av 

demografisk data och akuta 

undersökningar. 

n=259 

(-) 

Analys av data indikerade att det 

bara var två karakteristiska 

faktorer som påverkade patienters 

tillfredsställelse signifikant: 

”erhållande av kontinuerlig 

information från personal gällande 

dröjsmål” hade positiv effekt 

medan ”väntetid innan 

undersökning” hade negativ effekt.  

P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Muntlin, Å., Carlsson, 

M., Säfwenberg, U., 

& Gunningberg, L. 

2011 

Sverige 

Outcomes of a 

nurse-initiated 

intravenous 

analgesic 

protocol for 

abdominal pain 

in an emergency 

department: A 

quasi-

experimental 

study. 

 

Att undersöka resultatet 

av sjuksköterskans 

bedömning, 

smärtbedömning och 

sjuksköterskeinitierad 

intravenös 

opioidanalgetika jämfört 

med standardiserad 

process för patienter som 

söker akut vård för 

buksmärtor.  

 

Design: En kvasi experimentell design 

med American Bar Association faser. 

Urval: Patienter med buksmärta som 

sökte akut sjukvård. Deltagarna skulle 

vara över 18 år, orienterade till tid och 

rum samt pågående buksmärta som inte 

varat längre än två dygn. 

Datainsamling: Data samlades in via 

frågeformulär vilka delades ut till 

patienterna tre studiefaser. De tre 

faserna innefattade; fas 1 - standard 

proceduren frågeformulär, fas 2 

interventionen och frågeformulär samt 

fas 3 standard proceduren 

frågeformulär. 

Analys: Patienternas uppfattning av 

vårdkvaliteten vid hanteringen av 

smärta på akutmottagningen 

utvärderades genom att belysa 

innebörden av patienternas svar i 

frågeformulären. 

 

n=278 

(78) 

Sjuksköterskans bedömning och 

sjuksköterskeinitierad intravenös 

opioid analgetika resulterade i 

signifikant förbättring av antalet 

mottagen analgetika och reducerad 

tid för att erhålla analgetisk effekt. 

Patienterna erhöll lägre 

smärtintensitet och förbättrad 

vårdkvalité vid hantering av 

smärta.  

 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Olthuis, G., Prins, C., 

Smits, M. J., van de 

Pas, H., Bierens, J., & 

Baart, A. 

2014 

USA 

Matters of 

concern: a 

qualitative study 

of emergency 

care from the 

perspective of 

patients. 

Att fastställa den faktiska 

upplevelsen hos patienter 

som vårdas på en 

akutmottagning.  

Design: En kvalitativ etnografisk 

studie. 

Urval: Patienter som besökte 

akutmottagning. 

Datainsamling: Observationer 

genomfördes på en akutmottagning för 

insamlande av data. 

Analys: Etnografisk data tolkades och 

analyserades med en konstant 

jämförande metod där koder, kategorier 

och subkategorier formulerades. 
 

n=55 

(-) 
Patienter på akutmottagningen 

arbetar ständigt aktivt med att 

hantera sitt sjukdomstillstånd, 

konsekvenserna det medför och 

situationen de befinner sig i. 

”Patientbekymmer” indikerade på 

vissa svårigheter, var av personlig 

karaktär, förmedlades under 

brådska och krävde patientinsats. 

Studien etablerade en kvalitativ 

taxonomi av fem kategorier 

gällande patientbekymmer: ångest, 

förväntningar, vårdgivande, 

uthållighet och igenkännande. 

K 

I 

Proud, M. E., & 

Howard, P. K. 

2016 

USA 

Why Do Patients 

Return to the 

Emergency 

Department? 

Att tolka nuvarande 

forskning så att 

tjänstgörande specialist 

sjuksköterskor inom 

akutsjukvården kan 

applicera den på deras 

nuvarande dagliga 

arbete. 

Design: En kvalitativ intervjustudie. 

Urval: Deltagarna var över 18 år, 

pratade flytande engelska och hade god 

förmåga att kommunicera med 

studieteamet. Samtliga gav sitt 

samtycke och var patienter vilka 

återvände till akutmottagningen inom 9 

dagar efter det första besöket för 

samma besvär. 

Datainsamling: Data samlades in via 60 

semistrukturerade intervjuer. 

Analys: De inspelade intervjuerna 

transkriberades och analyserades. 

Materialet kodades och teman 

utkristalliserades. 

n=60 

(-) 

Patienterna återvänder oftast till 

akutmottagningen för att de är 

bekymrade över att det första, 

initiala besöket inte adresserade 

deras besvär, och då de är i behov 

av att försäkra sig om att deras 

kliniska tillstånd inte är ett 

allvarligt hälsoproblem. 

Patienterna uttryckte också̊ brist på 

kontakt med sjukvårdspersonal 

mellan de två besöken; antingen 

till att svara på frågor eller till att 

adressera funderingar.  

 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Pytel, C., Fielden, N. 

M., Meyer, K. H., & 

Albert, N. 

2009 

USA 

Nurse-

patient/visitor 

communication 

in the emergency 

department. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka vuxna 

patienters/besökares 

uppfattning av 

kommunikationens 

betydelse på en 

akutmottagning för att 

sedan jämföra med 

sjuksköterskornas 

uppfattning. Även 

patienters/besökares 

uppfattning av 

sjuksköterskans 

kommunikativa förmåga 

studerades. 

Design: En prospektiv, deskriptiv 

studie.  

Urval: Vuxna patienter/besökare och 

sjuksköterskor på en akutmottagning. 

Samtliga deltagare var över 18 år och 

engelsktalande.  

Datainsamling: Data samlades in via 

enkäter som patienterna fyllde i då de 

besökte akutmottagningen. 

Sjuksköterskorna fyllde i enkäterna 

under ett personalmöte. 

Analys: Data analyserades deskriptivt 

och statistiskt genom att enkätsvaren 

bearbetades. 

n=196 

(-) 

Sjuksköterskors och 

patienters/besökares uppfattning 

om kommunikationens betydelse 

är lika. Att utbilda sjuksköterskor 

om patienters/besökares 

kommunikationsbehov är första 

steget i att förbättra hur 

sjuksköterskan möter de behoven. 

P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Sandhu, H., Dale, J., 

Stallard, N., Crouch, 

R., & Glucksman, E. 

2009 

Storbritannien 

 

Emergency nurse 

practitioners and 

doctors 

consulting with 

patients in an 

emergency 

department: a 

comparison of 

communication 

skills and 

satisfaction. 

Att göra en djupanalys 

av konsultationer gjorda 

av sjuksköterskor på 

akutmottagningen och 

jämföra dem med 

konsultationer gjorda av 

läkare på 

akutmottagningen och 

annan personal. Specifikt 

jämföra (1) 

konsultationernas längd 

och innehåll; (2) 

patienters tillfredställelse 

med konsultationerna; 

och (3) klinisk 

tillfredställelse med 

konsultationerna. 

Design: Kvalitativ studiedesign. 

Urval: Patienter (med mindre akuta 

problem), läkare, sjuksköterskor och 

annan personal på akutmottagningen. 

Datainsamling: data samlades in 

genom att konsultationer spelades in i 

ett undersökningsrum med hjälp av en 

videokamera efter att alla deltagare gett 

sitt skriftliga samtycke. 

Analys: Data analyserades och 

materialet kodades för att urskilja 

teman. 

n=419 

(131) 
Sjuksköterskor och annan personal 

på akutmottagningen fokuserade 

mer på patientundervisning och 

information kring det medicinska 

tillståndet än vad läkarna på 

akutmottagningen gjorde. Gällande 

konsultationernas längd fanns inga 

signifikanta skillnader. 

Sjuksköterskorna hade högre 

nivåer av självtillfredsställelse än 

vad läkarna hade. Patienters 

tillfredsställelse var starkt 

associerat med hur stor mängd 

kommunikation som gick åt att 

bygga en relation och ett 

partnerskap. 131 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ 

Kvalitet 
 

Suhonen, R., Berg, 

A., Idvall, E., 

Kalafati, M., 

Katajisto, J., Land, L., 

... & Leino-Kilpi, H. 

2008 

Finland 

Individualised 

care from the 

orthopaedic and 

trauma patients’ 

perspective: an 

international 

comparative 

survey. 

 

 

Att beskriva och jämföra 

ortopediska patienter 

samt traumapatienters 

uppfattning av den egna 

vården med fokus på 

individualitet.  

 

Design: En jämförande tvärsnittsstudie. 

Urval: Ortopediska patienter samt 

traumapatienter på sammanlagt 13 

akutsjukhus i Finland, Sverige, 

Grekland och Storbritannien mellan 

mars 2005 och december 2006. 

Personer över 18 år med förmåga att 

läsa och förstå frågorna samt kunna 

svara på dem individuellt. 

Datainsamling: Data insamlades via 

frågeformulär med en inkluderad 

individualiserad vård skala. 

Analys: Data analyserades med 

deskriptiv och inferential statistics 

inkluderande frekvens, procent, 

innebörd och standardavvikelser.   

n=896 

(197) 

Patienterna i studien uppfattade att 

sjuksköterskorna generellt stöttade 

deras individualitet under 

omvårdnadsinterventionerna. 

Patienterna upplevde 

individualism i både den kliniska 

situationen och relaterat till 

beslutsfattande avseende den egna 

vården. Dock upplevde patienter 

att de inte fick tillräckligt med stöd 

gällande deras personliga 

livssituation vilket resulterade i en 

lägre nivå av upplevd 

individualiserad vård. En viss 

skillnad mellan länderna 

uppmärksammades också i 

resultatet.  

P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 XIV 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Walker, W., & 

Deacon, K. 

2016 

Storbritannien 

Nurses’ 

experiences of 

caring for the 

suddenly 

bereaved in adult 

acute and critical 

care settings, and 

the provision of 

person-centred 

care: A 

qualitative study. 

Att utforska 

omvårdnadsinterventione

r vid personcentrad vård 

på vuxen 

akutmottagningen och 

intensivvårdsavdelningar 

där plötsliga dödsfall ofta 

kan inträffa.  

.  

 

Design: En deskriptiv utforskande 

studie, lämplig för att undersöka föga 

förstådda fenomen. 

Urval: Registrerade sjuksköterskor, 

verksamma inom akut-, hjärt- och 

intensivvård där plötsliga dödsfall ofta 

kan inträffa. 

Datainsamling: Insamling av data 

skedde via fysiska gruppintervjuer.  

Analys: De inspelade intervjuerna 

transkriberades ord för ord och data 

analyserades med en innehållsanalys. 

Tillhandahållandet av personcentrerad 

vård undersöktes genom att applicera 

ett validerat personcentrerat 

omvårdnadsramverk. 

n=9 

(-) 

Fem huvudteman var identifierade. 

Deltagarnas utsagor innehöll 

beskrivningar av dödsfall inom 

vården samt personcentrerade 

interventioners närvarande. 

Kontext, professionalitet och 

attityder var faktorer som 

påverkade till vilken grad 

personcentrerad vård fungerade.  

 

K 

I 

Wright, A. J. 

2011 

USA 

Trauma 

Resuscitations 

and Patient 

Perceptions of 

Care and 

Comfort 

Att undersöka patienters 

obehag vid akut 

omhändertagande på en 

traumaenhet.  

Design: En prospektiv tvärsnittsstudie.  

Urval: Patienter som vårdats på en 

traumaenhet efter att de skadats med 

trubbigt våld, erhållit 13 poäng eller 

högre på Glasgow Coma Scale (GCS), 

var över 18 år samt blivit 

transporterade till sjukhuset via 

ambulans eller ambulanshelikopter.  

Datainsamling: Frågeformulär 

bestående av 22 frågor som delades ut 

vid inläggning på sjukhusavdelning.  

Analys: Data analyserades genom att 

frågeformulären bearbetades. 

n=34 

(5) 

Resultatet visade att patienterna 

upplevde mest obehag vid rektala 

undersökningar än vid annan 

traumavård. Specifikt var det en 

stor procentandel som inte ville 

prata om att de genomgått rektal 

undersökning.  

Det finns dock bevis för att det 

finns utrymme för att förbättra 

patientens upplevelse av obehag 

vid traumavård genom förbättrad 

kommunikation och information 

kring olika procedurer. 

P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 


