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Abstrakt 
 

Bakgrund: Patienttillfredsställelse är närbesläktat med den övergripande kvaliteten på 

vården. På akutmottagningar sker vanligtvis en triagering varvid patienterna prioriteras och 

sorteras. Störst behov av hälso- och sjukvård skall ges företräde. Vården skall genomföras i 

samråd med patienten med individuellt anpassad information, trots en stressad situation 

och ett tidspressat arbete. Syfte: Att belysa patienters tillfredsställelse med vården på en 

akutmottagning. Frågeställningar var hur upplever patienterna informationen på en 

akutmottagning och vad påverkar patienternas upplevelse av vårdkvaliteten. Metod: En 

litteraturöversikt gjordes. Efter urval och granskning inkluderades 15 artiklar, varvid tolv 

kvantitativa och tre kvalitativa artiklar. Resultat: I resultatet framkom två kategorier, 

upplevelse av information och av vårdkvalité på en akutmottagning. Patienter upplevde att 

det fanns brister i information om väntetid, diagnos, läkemedel och hälsotillstånd. Kortare 

väntetider och ett bra bemötande gav en högre patienttillfredsställelse. Yngre och 

välutbildade var mer kritiska till vården. Diskussion: Att hålla korta väntetider är viktigt. Ju 

längre tiden är, desto mer ökar patienternas behov av att få information om väntetiden. Det 

finns verktyg för att uppskatta dessa tider med god precision, vilket kan hjälpa 

sjuksköterskan att förmedla ungefärlig tid till patienterna. Slutsats: Sjuksköterskor bör bli 

bättre att uppmärksamma patienters individuella behov för att kunna ge en högre 

patienttillfredsställelse. 

 

Nyckelord     
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1. Bakgrund 
Akutmottagningar skall stabilisera patienters hälsotillstånd innan eventuell inläggning på 

sjukhusavdelning (Parker, 2004). Akutmottagningar organiseras i regel med ansvariga 

sjuksköterskor för olika områden. Dessa samordnar information och instruktioner från 

läkare. Information och arbete delegeras därefter till andra sjuksköterskor (Nyström, 

Dahlberg & Carlsson, 2003). Arbetsuppgifterna på en akutmottagning är sällan tydliga, utan 

består både av ett medicinskt och ett omvårdnadsperspektiv. På en akutmottagning kan 

lidande vara kroppsligt eller psykiskt och av olika svårighetsgrad. Vårdaren bör försöka 

sätta sig in i vad dessa upplevelser har för betydelse för patienten, för att på så sätt öka 

patientens välbefinnande under timmarna på akutmottagningen (Nyström, 2003, s. 206). 

 

Den som har störst behov av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården, enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763, 2 §). Triage definieras som en process för sortering och 

prioritering av patienter som söker vård (Estrada, 1981). Det är ett turordningssystem där 

patienten bedöms utifrån sjuk- och skadenivå, inte utifrån patientens väntetid (Göransson, 

Eldh & Jansson, 2008, s. 18). Triagesjuksköterskan är den första kontaktpunkten för de flesta 

patienter som kommer in på en akutmottagning (Greeneich, 1993). För att avgöra vilka 

patienter som är svårast sjuka och vilka som kan vänta på att träffa läkare används triage. 

Det finns olika triagesystem och de vanligaste systemen i Sverige utgörs alla av femgradiga 

skalor där patienterna bedöms och prioriteras efter hur allvarligt sjuka de är (Göransson et 

al., 2008, ss. 18, 42-43). 

 

Med ordet tillfredsställelse menas en behaglig känsla av att ha fått eller uppnått vad som 

rimligen kunde begäras (Nationalencyklopedin, u.å.a). Patienttillfredsställelse betraktas som 

en viktig indikator på vårdkvalitet (Redmond & Sorrell, 1999; Yellen, Davis & Ricard, 2002). 

Vårdkvalitet innebär graden av måluppfyllelse i vårdarbetet. Målet i första hand är att 

tillfredsställa patientens förväntningar och önskemål samt så långt som möjligt lindra 

symtom, bota sjukdom och ge kroppslig och själslig omvårdnad (Nationalencyklopedin, 

u.å.b). En definition av patienttillfredsställelse omfattar (1) generell tillfredsställelse, (2) 

sannolikhet att rekommendera och (3) vilja att återkomma. Dessa tre delar förekommer ofta i 
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litteratur som indikatorer på patienttillfredsställelse (Welsh, 2010). 

 

Patienttillfredsställelse är något som förtjänar uppmärksamhet inte bara för att det är ett 

värdigt mål i sig, men också för att det förmedlar en bild av en rad viktiga resultat. Nöjda 

patienter kan vara mer kompatibla med deras medicinska behandlingar, vilket tyder på att 

tillfredsställelse kan vara en viktig komponent för att främja hälsa och välbefinnande 

(Boudreaux & O'Hea, 2004). Patienttillfredsställelse är förknippat med den övergripande 

kvaliteten på vården som uppfattas av patienten (Trout, Magnusson & Hedges, 2000).  

 

Information är en generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid 

kommunikation i olika former. Information innebär att någon får kännedom om någonting, 

"blir informerad" (Nationalencyklopedin, u.å.c). Idag blir det allt viktigare att informera 

patienter om deras hälsotillstånd och sjukvård. Att ge patienterna så mycket information 

som möjligt gör att de kan öka sina chanser att få bästa möjliga vård (Kerzman, Baron-Epel 

& Toren, 2005). Läkare och sjuksköterskor anser att de har otillräckligt med tid tillsammans 

med patienterna. Därav är det viktigt att veta vilken typ av information patienterna 

förväntar sig (Lithner & Zilling, 2000). Information till patienten om dennes situation och 

behandlingar är viktigt för att patienten själv skall kunna medverka och ta ansvar. Att frånta 

patienten information om dennes situation kan leda till ilska och kränkt värdighet (Edlund, 

2012, s. 369). 

 

Inom svensk sjukvård är det reglerat i Hälso- och sjukvårdslagen att patienter skall ges en 

individuellt anpassad information. Vården skall så långt det är möjligt genomföras i samråd 

med patienten. Patienten skall ges information om sitt hälsotillstånd, sin vård, sina 

valmöjligheter av vårdgivare och om vårdgaranti (SFS, 1982:763, 2a-b §). Individuellt 

anpassad information innebär att utgå från patientens förutsättningar och förmåga att ta 

emot och ta till sig information (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Tingström (2009, s. 89) menar att Hälso- och sjukvårdslagen ofta har tolkats som att 

sjukvården är skyldiga att informera patienten och att det skett i huvudsak från 

vårdgivarens perspektiv. Det vill säga vad denne anser att patienten bör veta med ordet 
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samråd i lagtexten anser hon dock att Hälso- och sjukvårdslagen syftar på ett mera 

patientcentrerat förhållningssätt. Man bör utgå från patientens behov av information för att 

kunna tillfredsställa denne och det är alltid patientens kunskapsnivå som skall styra. 

 

Kommunikation innefattar både verbal och icke verbal kommunikation. Verbal 

kommunikation uttrycks i tal och skrift och icke verbal i form av kroppspråk (Fossum, 2013, 

s. 26). I vårdvetenskaplig litteratur indelas kommunikation i två aspekter. En instrumentell 

och en emotionell. Instrumentell kommunikation syftar till att ge patienten objektiv 

information, om till exempel om sjukdom och behandling, för att minska ångest eller att 

göra patienten mer förberedd. Den emotionella kommunikationen innefattar respekt, tröst 

och tillit (Fredriksson, 2012, s. 324). Det har kunnat påvisas att bra kommunikation kan 

reducera stress, känsla av ångest och osäkerhet hos patienter. Omvänt kan dålig 

kommunikation ha motsatt effekt på patientens medverkan och skapa ångest vilket kan leda 

till otillfredsställelse med vården (Maguire, Booth, Elliott & Jones, 1996; Butow, Brown, 

Cogar, Tattersall & Dunn, 2002). 

 

Vårdrelation bygger på ett genuint möte mellan patient och vårdare. Det är en förutsättning 

för en fungerande vårdprocess och kännetecknas av att båda parter behandlar varandra med 

respekt (Almerud-Österberg & Nordgren, 2012, s. 12). Travelbee beskriver i sin 

omvårdnadsteori att omvårdnad är en mellanmänsklig process, att den unika människan 

står i fokus och att man måste förstå hur interaktionen kan upplevas mellan patient och 

sjuksköterska. Kommunikation är det viktigaste redskapet för att sjuksköterskan ska kunna 

skapa en mellanmänsklig relation. Syftet är att lära känna patienten, utforska och tillgodose 

patientens behov (Travelbee, 2001, ss. 136-167). Den mellanmänskliga relationen är ett mål 

som uppnås via fem interaktionsfaser. Den första fasen är mötet där relationen skapas 

genom att sjuksköterskan och patienten lär känna varandra. Andra fasen handlar om 

patientens och sjuksköterskans identiteter där sjuksköterskan får en förståelse för patientens 

upplevelse av sin situation och patienten börjar betrakta sjuksköterskan som en individ 

istället för en roll. Tredje fasen är empatisk förmåga hos sjuksköterskor som förmedlar 

förtroende och förståelse för patientens reaktioner och känslor. Fjärde fasen kännetecknar 

medkänsla, att sjuksköterskan tar del i patientens lidande och en önskan om att lindra detta 
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lidande. Den mellanmänskliga relationens avslutande fas innebär ömsesidig förståelse och 

kontakt mellan de båda parterna. Detta är ett resultat av den interaktion som patient och 

sjuksköterska gradvis har byggt upp i de föregående faserna (Travelbee, 2001, ss. 186-218). 

 

1.1. Problemformulering 

Att komma till akutmottagningen som patient kan vara frustrerande, beroende på skadans 

art och andra faktorer. De flesta patienter upplever någon form av ohälsa, obehag eller 

smärta vid ankomst. Det är därför av stor vikt att patienterna bemöts på ett bra sätt och blir 

behandlade med respekt. Som sjukvårdpersonal har man skyldighet att ge patienter 

individuellt utformad information. Bemötandet handlar många gånger om hur man 

informerar och kommunicerar med patienten om deras situation. Som sjuksköterska är det 

viktigt att vara införstådd med vad som ger tillfredsställelse med vården för de patienter 

som söker sig till akutmottagningen, samt vilken information som skall ges och på vilket 

sätt. Därför är det av intresse att med hjälp av forskningsresultat belysa patienters 

upplevelse av den information som ges och deras tillfredsställelse med vården på 

akutmottagningen. 

 

2. Syfte 
Syftet med studien var att belysa patienters tillfredsställelse med vården på en 

akutmottagning. 

2.1. Frågeställningar 

● Hur upplever patienterna informationen på en akutmottagning? 

● Vad påverkar patienternas upplevelse av vårdkvaliteten? 

 

3. Metod 

3.1. Design 

En litteraturöversikt gjordes för att kunna beskriva aktuell forskning utifrån valt syfte. Det 

innebär en sökning av vetenskapliga artiklar, kritisk granskning och en sammanställning av 

litteratur inom ett visst ämne eller problemområde (jfr Forsberg & Wengström, 2013, s. 30-
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31). Denna metod syftar till att inom valt ämne sammanfatta forskningsläget utifrån 

empiriska studier (jfr Friberg, 2012a, ss. 133-134). 

 

3.2. Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att valda artiklar skulle innefatta vuxnas upplevelser på 

akutmottagningar utifrån ett patientperspektiv, vara publicerade på engelska år 2004-2013, 

ha genomgått en vetenskaplig granskning innan publicering och vara tillgängliga som 

fulltext genom Mittuniversitetets datanätverk. Exklusionskriterier var artiklar inriktade på 

närstående, dementa, förståndshandikappade, barn och andra akutvårdsavdelningar. 

 

3.3. Litteratursökning 

Vetenskapliga artiklar söktes i PubMed (Medline) och Cinahl. Sökningen gjordes med både 

fritextord och/eller standardiserade ämnesrubriker, s.k. “MeSH-termer” eller “Exact Major 

Subject heading” (MM). Dessa rubriker hittades på Karolinska Institutets hemsida (2013) och 

Cinahl (n.d.). Följande sökord användes; Information, Patient satisfaction, Emergency 

department, Experience, Emergency Service och Emergency service, hospital. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22379750
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Tabell 1. Översikt av artikelsökning den 20/2 2014. Urval 1 – Antal valda att läsa abstrakt.  

Urval 2 – Antal valda att läsa fulltext. Urval 3 - Antal valda att granska vetenskaplig kvalitet. 

Urval 4 - Antal valda till resultat. 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

PubMed Emergency service, 

Hospital AND 

Information AND 

patient satisfaction 

10 år, Engelska 165 107 52 11 6 

PubMed Emergency service, 

Hospital OR 

emergency 

department AND 

patient satisfaction 

10 år, Engelska, 

Abstract 

available, 

Nursing 

Journals, 

Humans 

135 52 29 7 6 

Chinahl (MM Emergency 

Service) AND 

information AND 

experience AND 

patient satisfaction 

År 2004-2013 

Engelska 

 

6 3 3 2 2 

Chinahl MM Emergency 

Service) AND 

(information) AND 

(experience) 

År 2004-2013 

Engelska 

38 2 1 1 0 

Chinahl Emergency service 

AND Information 

AND patient 

satisfaction 

År 2004-2013 

Engelska 

150 32 3 2 1 

 

3.4. Urval och granskning 

Utifrån databasernas sökträffar valdes artiklar till resultatet ut i flera steg som beskrivs i 

tabell 1. Sökningarna ledde fram till 23 artiklar i fulltext som bedömdes relevanta att granska 

för att kunna ha med i resultatet. Dubbletter av artiklar som påträffades igen vid flera 

sökningar i databaserna räknades endast med första gången de påträffades i 

urvalsprocessen. Inkluderade granskade artiklar, enligt bilaga 1 artikelöversikt, 

kontrollerades på Ulrichweb.com för att se om tidskrifterna var vetenskapligt granskade. 

Vid artikelgranskningen togs ställning till om artiklarnas resultat motsvarade syftet med 
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denna litteraturöversikt. 23 artiklar ansågs motsvara studiens syfte vid genomläsning av 

hela artikeln och gick vidare till granskning av det vetenskapliga värdet (jfr Friberg, 2012, ss. 

44-45). I urvalsprocessen användes granskningsmallar från Carlsson och Eiman (2003) och 

från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2012). Granskningsmallar nyttjades 

som stöd för en systematisk granskning av artiklarnas vetenskapliga kvalitet (jfr Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 108). Utifrån granskningen bedömdes 15 artiklar hålla hög 

kvalitet och vara relevanta för resultatet. De 8 artiklar som exkluderades vid den 

vetenskapliga granskningen saknade etiskt resonemang, metodbeskrivningen var bristfällig 

och studiens syfte motsvarade inte resultatet. 

 

3.5. Analys 

Studierna lästes igenom flera gånger för att få en känsla och en uppfattning om ämnet. 

Sedan identifierades huvudfynden i artiklarnas resultat varvid likheter och skillnader 

sorterades. Därefter sammanställdes artiklarna och de aspekter i resultaten som handlade 

om samma sak sorterades under lämpliga rubriker och formulerades till resultatet (jfr 

Friberg, 2012b, s. 141).  Resultatet presenterades i kategorier och subkategorier, se tabell 2. 

 

Tabell 2. 

Kategori Subkategori 

 

Patienters upplevelse av information på 

en akutmottagning 

Väntetider 

Diagnos 

Rådgivning 

Hälsotillstånd 

 

Patienters upplevelse av vårdkvalitet på 

en akutmottagning 

Bemötande 

Delaktighet och integritet 

Patienters bakgrundsfaktorer 
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3.6. Etiska överväganden 

Då detta är en litteraturöversikt som granskar annan litteratur och inte direkt kommer att 

beröra enskilda patienter eller vårdpersonal bedöms det inte finnas några känsliga aspekter i 

denna studie. I vår granskning har det tagits hänsyn till att artiklar som valts skall innehålla 

ett etiskt resonemang och/eller vara godkända av en etisk kommitté. Alla artiklar som 

inkluderats till studien har redovisats, samt att dessa arkiveras på ett säkert sätt i tio år (jfr 

Forsberg & Wengström, 2013 s. 77). 

 

4. Resultat 
Utifrån databassökningarna återfanns slutligen efter en vetenskaplig granskning totalt 15 

artiklar. Av dessa artiklar var 12 gjorda med en kvantitativ design och 3 med en kvalitativ 

design. Dessa var gjorda i åtta olika länder - Schweiz, Turkiet, Sverige, Spanien, 

Storbritannien, Kina, USA och Iran. 

 

4.1. Patienters upplevelse av information på en akutmottagning 

4.1.1 Väntetider 

I en studie har det visat sig att patienter är missnöjda med information om förväntad 

väntetid. Antal deltagare i studien var 146. Av dessa ansåg 56 % att det tog för lång tid, 44 % 

tyckte att väntetiden var acceptabel medan 59 % upplevde att de fick triagering direkt vid 

ankomst. En tredjedel av patienterna fick en uppskattning om väntetid inför läkarbesök och 

drygt en femtedel fick vetskap om dess prioriteringsnivå (Göransson & von Rosen, 2010). 

Enligt en studie av Muntlin, Gunningberg och Carlsson (2006) har det visats att drygt en 

tredjedel inte vet varför de måste vänta. 

 

Information om korta väntetider var en faktor som bidrog till att patienterna bedömde 

besöket på akutmottagningen som positivt (Franzén, Björnstig, Jansson, Stenlund & Brulin, 

2008). I en undersökning svarade 42 % av 300 deltagare att de fick vänta kort tid på att få 

träffa läkare, medan 11 % tyckte de fick vänta för länge. Av de som ansåg sig fått vänta 

länge var 68 % kvinnor och 32 % män. I studien gjordes en jämförelse av den faktiska 

väntetiden och det visade sig att det inte vara någon skillnad mellan könen (Perez-Carceles, 
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Gironda, Osuna, Falcon & Luna, 2010). 

 

4.1.2 Diagnos 

I en studie av Perez-Carceles et al. (2010) tillfrågades 300 patienter om de förstått 

informationen om sin diagnos. 98 % av dem hävdade att de hade förstått, men när deras 

skriftliga svar analyserades hade endast 38 % förstått den. Större skillnader i upplevd 

diagnos och korrekt diagnos var statistiskt korrelerat med hög ålder. I jämförelse mellan 

könen angav män bättre överensstämmelse med given diagnos efteråt än vad kvinnorna 

gjorde (67 % mot 36 %). Nio av tio frågade doktorn om osäkerhet kring deras besvär, 12 % 

av dem kände inte att det fått någon lösning på problemen. Av de som inte frågade var sju 

av tio män och tre av tio kvinnor. 

 

När patienters diagnos förmedlades av läkare och hur patienter sedan kommer ihåg 

informationen efter utskrivning undersöktes i en studie. Det visade sig utifrån 

utskrivningssamtalet att 82 % av 96 patienter mindes sin diagnos. Sammantaget var det 43 % 

som lämnade akuten med korrekt information om diagnos, planerade undersökningar och 

uppföljning (Marty, Bogenstätter, Franc, Tschan & Zimmermann, 2013). 

 

Enligt en studie av Johnson, Goodacre, Tod och Read (2009) efterfrågade somliga patienter 

med diagnosen hjärtsjukdomar mer information om undersökningar och resultat, även om 

alla var nöjda med vården. Till exempel varför blodprov togs. Något patienter var missnöjda 

med var “onödig” väntan på utskrivning, då de redan förstått att det inte var någon fara. 

Utifrån vad patienternas bröstsmärta berodde på var patienterna olika nöjda med den 

information de fått. Den beskrevs som mer utförlig bland dem med hjärtfel än med andra 

bakgrundsorsaker. 

 

4.1.3 Rådgivning 

I en studie observerades vad läkare berättade för 96 patienter vid deras utskrivningssamtal. 

56 % av läkarna berättade hur läkemedel skulle administreras och 30 % gav information om 

hur länge de skulle ta medicinen. Utifrån utskrivningssamtalet minns 72 % uppföljande 

behandling, 64 % minns syftet med läkemedlet, hälften av patienterna minns kommande 



 

10 

 

undersökningar och 30 % minns läkemedelsbiverkningar (Marty et al., 2013). 

 

I en undersökning av Bulut, Tanrıkulu, Dal och Kapucu (2013) skrevs läkemedel ut till 100 

personer vid en akutmottagning. 37 % av patienterna hade efteråt ingen kunskap om det 

receptbelagda läkemedlet. Av de resterande 63 patienterna hade 62 % kunskap om när 

medicinerna skulle tas, 57 % om syftet med medicinerna och 52 % var medvetna om lämplig 

dosering. 32 % visste namnet på medicinerna och 25 % visste längden på föreskriven kur. 

 

I studien av Arnold, Goodacre, Bath och Price (2009) jämfördes skillnader i upplevelse av 

vården hos patienter med hjärtsjukdomar. Kontrollgruppen fick endast muntliga råd vid 

utskrivning, medan interventionsgruppen fick både muntlig information och ett skriftligt 

informationsblad. Resultatet visade inte att informationsbladet hade någon statistisk 

signifikant effekt på interventionsgruppens tillfredsställelse med vården. Tillfredsställelsen 

var generellt hög i båda grupperna. Dock framkom det att de som fick både muntliga råd 

och informationsblad hade en lägre nivå av ångest och depression, samt högre poäng för 

både fysisk och psykisk hälsa. 

 

4.1.4 Hälsotillstånd 

Enligt Liu et al. (2010) studie ansågs det viktigt att förklara för patienten om dennes 

hälsotillstånd. Därefter beroende på vilken akutmottagning de var på, rangordnades att få 

patienten att känna sig bekväm eller att få ett varmt välkomnande som viktigast. 

Richardson, Casey och Hider (2007) studerade närmre hur äldre patienter över 80 år 

upplevde sin vistelse på en akutmottagning. De upplevde att de hade fått lite information 

om sitt hälsotillstånd. Det var dock inget de var oroade över. De uttryckte att de kände att 

de var en del av ett större skeende och att de hade överlåtit kontrollen till “systemet”. Då en 

av deltagarna frågades efteråt om det var någon som berättade vad som hände svarade 

personen:  

“Nej, jag bara hängde med, men jag var inte glad att bli placerad i ett rum med en massa 

lampor bredvid mig”, “jag var nöjd med allt, allting var till min fördel och jag bara 

godtog det“ (fritt översatt till svenska). 
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I en studie av Göransson och von Rosen (2010) önskade 105 av 165 patienter att bli 

informerad om sitt hälsotillstånd hos triagesjuksköterskan. 94 patienter frågade efter mer 

information av triagesjuksköterskan, 90 % av dem ansåg svaren som bra och en patient 

valde att inte fråga på grund av rädslan att störa sjusköterskan. 

 

4.2. Patienters upplevelse av vårdkvalitet på en akutmottagning  

4.2.1 Bemötande 

Flera studier påvisade vikten av ett gott bemötande. I en studie tyckte patienterna att 

triagesjuksköterskan kunde vara mer närvarande och att hon verkade vara för upptagen för 

att ha tid att prata (Chan & Chau, 2005). En annan studie kom fram till att 95 % av de 

tillfrågade patienterna ansåg att triagesjuksköterskan helt eller delvis lyssnade och tog deras 

besvär på allvar. Av de som kände ett behov att prata om sin ångest upplevde 86 % att de 

gavs möjlighet till det. 96 % av patienterna tyckte att de blev bemötta med respekt och 

omtanke. 90 % bedömde mottagandet som bra eller mycket bra. 98 % av patienterna ansåg 

triagesjuksköterskan vara kompentent för sin uppgift och 88 % hade förtroende för denne 

(Göransson & von Rosen, 2010). Ett starkt statistiskt positivt samband fanns mellan 

patienttillfredsställelse, bemötande, generell tillfredsställelse och intention att återkomma. 

Desto mer nöjd patienten var med triagesjuksköterskans bemötande, ju mer benägen var 

patienten att återkomma till samma akutmottagning (Elder et al., 2004). 

 

I Liu et al, (2010) studie framkom det att patienter värdesätter att de får uppmärksamhet vid 

ankomst till akutmottagningen och att sjuksköterskan har tid att prata med dem. Johnson et 

al. (2009) fann i sin studie att patienterna upplevde att de fick för lite uppmärksamhet vid 

ankomsten till akutmottagningen. Vid en studie tyckte 66 % av akutpatienterna att den 

uppmärksamhet de fått var "bra" eller "utmärkt" (Perez-Carceles et al., 2010). 

 

Att visa omsorg och ge en förklaring till hur behandlingsförloppet var på akutmottagningen 

förbättrade patientlojaliteten. Patienter med akuta hjärtproblem uppskattade när personalen 

var lugna, gav uppmuntran och hade humor, vilket uppgavs dämpa rädsla och 

normaliserade den främmande miljön (Johnson et al., 2009). 
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4.2.2 Delaktighet och integritet 

Patientcentrering var beroende av ett respektfullt bemötande och att vårdpersonalen såg 

patientens hela vårdsituation och inte bara det medicinska. Dessutom uppskattade 

patienterna om de blev igenkända och när sjuksköterskan tog ögonkontakt samt pratade 

med dem (Frank, Asp & Dahlberg, 2009). I studien av Johnson et al. (2009) upplevde 

patienterna mottagandet på akutmottagningen som ett löpandebandsystem, exempelvis när 

en ur personalen vägde patienten, en annan tog venprover och en tredje satte en infart. 

Vårdpersonalen presenterade sig inte med namn eller titel och patienterna visste inte vad de 

hade för befattning. Liknande resultat påvisades i andra studier där patienterna inte visste 

vem som varit deras ansvarige läkare (Muntlin et al. 2006; Johnson et al., 2009). 

 

I en intervjustudie av Frank et al. (2009) framkom att vårdpersonalen normalt sett bestämde 

vilken information de gav patienterna istället för att fråga dem vad de ville veta. Patienter 

kände sig marginaliserade och nämnde en strävan efter att få vara delaktiga i vården. En del 

patienter som frågade om deras tillstånd och behandlingar gavs delaktighet, medan andra 

bemöttes avvisande av personalen. 

 

Nayeri och Aghajani (2010) studerade samband mellan patienttillfredsställelse och respekt 

för patientens integritet vid tre akutmottagningar. Mer respekt för integriteten medförde en 

högre patienttillfredsställelse. Dessutom framkom det att äldre patienter utsattes i större 

utsträckning för kränkningar av integriteten. En lägre nivå av integritet uppgavs även vid 

mindre avskilda bäddar med skynken i jämförelse egna rum. 

 

4.2.3 Patienters bakgrundsfaktorer  

En studie visade att patienters bakgrund och akutbesökets karaktär påverkar dennes 

uppfattning om vårdkvaliteten. Ingen statistiskt signifikant skillnad på upplevelse av 

vårdkvaliteten kunde påvisas om patienten var man eller kvinna. Däremot sågs skillnader 

relaterat till patienternas ålder och utbildning. Yngre och välutbildade patienter var mer 

kritiska till kvaliteten på vården än äldre. Gruppen med internmedicinpatienter tyckte att de 

bemöttes med mer respekt av läkarna (Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2008; Franzén et 

al., 2008). 
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Chan och Chau (2005) visade att äldre patienter var mer nöjda med sjuksköterskans 

patientundervisning. Patienter som hade fått mer omvårdnadsåtgärder hade generellt en 

högre patienttillfredsställelse. 

 

5. Diskussion 

5.1. Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en integrativ litteraturöversikt med både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar. Det grundar sig i en strävan av att få ett resultat som både ger god 

representativitet genom större populationer och samtidigt åstadkomma en 

helhetsbeskrivning av tillfredsställelsen med vården. Dessa två designer i kombination 

bedömdes uppnå en bättre allsidighet i belysningen av forskningsområdet. 

 

Ett inklusionskriterium var vuxnas upplevelser. Perez-Carcelas et al. (2010) studie innehöll 

dock deltagare från 15 år. Av deltagarna var 53 av 300 personer i åldrarna 15–25. Studien 

kom med i sökningen på grund av att sökningen i sig inte begränsades, utan att studier som 

specifikt handlade om barn och ungdomar exkluderades manuellt. Då artikelns resultat för 

övrigt var relevant och kvaliteten god, bedömdes studien att inkluderadas i resultatet. 

 

Sök- och ämnesord användes i databassökningarna som ansågs kunna besvara syfte och 

frågeställning. Förutom syftets och frågeställningens ledord – patient tillfredsställelse, 

information och akutmottagning - användes även sökordet “experience” 

(erfarenhet/upplevelse). Vår ansats var att belysa ämnet utifrån patientens perspektiv, vilket 

underlättades av tillägget experience i sökningen. Databaserna ansågs vara relevanta för att 

kunna hitta artiklar som besvarade syftet. PubMed är en databas som omfattar 95 % av den 

medicinska litteraturen inklusive omvårdnadstidskrifter. Databasen Cinahl innehåller 

engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter (Willman et al., 2011, ss. 80-82). Då en av 

sökningarna i PubMed först gav för omfattande och ospecifika träffar i förhållande till syftet, 

begränsades det till endast omvårdnadstidskrifter för att få rätt fokus. 
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För att fokusera på hur det ser ut idag valdes därför att begränsa sökningarna till de tio 

senaste åren. Detta eftersom akutmottagningars verksamhet utvecklas alltjämt vad gäller 

arbetssätt och flöde av patienter. Exempelvis har standardiserade nya triageringsrutiner 

såsom Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) införts under 2000-talet på 

flertalet akutmottagningar (Westergren, Ferm & Häggström, 2014).  

 

En styrka i arbetet för att ge en bred bild är att studier har inkluderats från nio länder, även 

om tyngdpunkten låg på flest artiklar från Sverige vilket inte var någon medveten 

inriktning, utan föreföll sig så utifrån databassökningarna. Samtidigt kan det öka 

överförbarheten till svenska förhållanden. Något som kan ses som både en styrka och en 

svaghet är den egna förförståelsen för ämnet, då båda författarna har en kortare 

yrkesbakgrund vid arbete på en akutmottagning. Det kan göra det enklare att se och 

förklara vissa samband. Samtidigt finns också en risk att den egna förförståelsen 

undermedvetet kan ha färgat litteraturstudien och vetenskapligheten i arbetet, trots att det 

försökts undvikas. 

 

Begreppen tillfredsställelse, information och vårdkvalitet har i bakgrunden definierats för 

att beskriva hur dessa begrepp har tolkats i denna litteraturöversikt. För att sätta 

litteraturöversikten i ett större forskningssammanhang valdes arbetet att appliceras på Joyce 

Travelbees relationsteori. Till denna gjordes kopplingar kring tillfredsställelse och 

information med den patient- och sjuksköterskerelation som Travelbee beskriver i sin 

omvårdnadsteori. 

 

5.2. Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa patienters tillfredsställelse med vården på en 

akutmottagning. Frågeställningarna var hur patienterna upplever informationen på en 

akutmottagning och vad påverkar patienternas upplevelse av vårdkvaliteten. 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt visade att patienter upplevde att väntetiden på 

akutmottagningen var lång och saknade information om hur länge de skulle få vänta och 

varför. Resultatet visar även att informationen kan upplevas bristfällig beträffande diagnos, 
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läkemedelseffekter och administrering samt hälsotillstånd. Patienters upplevelse av 

vårdkvaliteten var att bemötandet kan upplevas bristfälligt. Vårdpersonalen såg dem inte 

och i de flesta fall fick de lite delaktighet. Bättre integritet medförde en högre 

tillfredsställelse. Skriftlig information påverkade inte tydligt tillfredsställelsen med vården, 

men medförde andra positiva effekter. Äldre och lågutbildade var mer positiva till vården 

än yngre och välutbildade patienter. 

 

Utifrån aktuellt resultat var informationen som ges om väntetiden bristfällig i många 

avseende. Informationen om väntetid var patienter missnöjda med, likaså hur länge de fick 

vänta och varför. Väntetiden på akutmottagningar anses viktigt när det gäller 

patienttillfredsställelse och markeras i flera internationella studier (Hansagi, Carlsson, & 

Brismar, 1992; Hostutler, Taft, & Snyder, 1999; Watson, Marshall, & Fosbinder, 1999). Det 

har framkommit i studier att organisationsförändringar som triagering, ett 

turordningssystem, införts på många av landets sjukhus (jfr Göransson et. al, 2008, s. 23). 

Utifrån denna triageringsprocedur har datasystem gjorts för att kunna beräkna förväntad 

väntetid med endast få ingångsvärden redan vid triageringen. Beräkningarna har visat god 

precision (Sun, Teow, Heng, Ooi, & Tay, 2012). Brist på information om väntetider är 

korrelerat med sämre patienttillfredsställelse (Thompson, Yarnold, Williams, & Adams, 

1996; Mayer & Zimmermann, 1999). Utifrån dessa studier där det framgår att det är 

betydelsefullt för patienterna att få information om väntetider, kan det därför ses som en 

paradox att inte fler akutmottagningar anskaffar sådan (Vashi & Rhodes, 2011) 

beräkningssystem då det skulle kunna medföra en högre patienttillfredsställelse. 

Sjuksköterskan kan samtidigt berätta om anledningen bakom väntetiden för att ge en ökad 

förståelse hos patienten. 

 

Det framgår av resultatet att patienter inte alltid förstår eller minns vad doktorn sagt 

angående deras diagnos och fortsatta behandling. Faktorer som gör kommunikationen 

bristfällig kan vara tidspress, en stressad situation och avsaknaden av en etablerad relation 

med patienten (Vashi & Rhodes, 2011; Micheli et al., 2007). Samtidigt menar Travelbee att 

just kommunikationen är det viktigaste redskapet för att sjuksköterskan skall kunna skapa 

en sådan relation. Hon poängterar hur viktigt det är att den unika människan står i fokus 
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och att man måste förstå hur interaktionen kan upplevas mellan patient och sjuksköterska. 

Det är tveksamt om man har anammat dessa teorier och tillsett patientens behov när 

patienter skrivs ut utan vetskap om så pass essentiell information. Något som skulle kunna 

förbättra patienters förståelse är skriftlig information enligt studier, men begränsas 

vanligtvis till fåtalet specifika fall (Vashi & Rhodes, 2011; Micheli et al., 2007). Det är något 

som man skulle kunna använda sig av i större omfattning oavsett diagnos, för att göra det 

lättare för patienterna att tillgodogöra sig relevant information. Ett annat tillvägagångssätt 

är att göra uppföljningssamtal per telefon. Det kan göras på indikation av sjuksköterska eller 

läkare där så bedöms föreligga ett behov och kan exempelvis göras av en patientansvarig 

sjuksköterska. Telefonsamtal som dessa har i en studie visat sig ha ett starkt samband med 

en högre patienttillfredsställelse (Guss, Leland & Castillo, 2013).  

 

Vid utskrivning och förskrivning av läkemedel poängteras vidare vikten av en god 

kommunikation. Det visades i resultatet att patienterna hade brister i kunskaper om deras 

läkemedel vid hemgång. Studier påvisar samtidigt att patienter som förstår vad deras 

sjukdomar innebär och vilka åtgärder som krävs, mer sannolikt kommer att kunna följa 

föreskriven medicinering och uppföljning. En bättre förståelse förbättrar patienternas 

behandlingsalternativ, minskar patientens osäkerhet och stärker förtroendet för patientens 

egen förmåga att agera efter utskrivning (Kerzman et al., 2005).  

 

Utifrån resultatet visade det sig att bemötande av triagesjuksköterska påverkar 

patientnöjdheten. Resultatet av studierna visar en varierad uppfattning av bemötandet och 

till viss del bristfällig hos en del patienter. Att sjuksköterskor och patienter till viss del har 

olika uppfattningar om vilket fokus som är det viktiga kan vara en anledning som ligger till 

grund för detta. Medan sjuksköterskor anser att den kliniska kompetensen är det viktigaste, 

lägger patienterna mer fokus på hur de blivit bemötta vid en intervjustudie (Fosbinder, 

1994). En djupare förståelse för bemötandets påverkan på patienterna hos sjuksköterskor 

kan troligtvis leda till att personalen blir mer medvetna om att se patienten i centrum. Detta 

går i linje med Travelbees (2001, ss. 54-55) teori som bygger på en individualistisk 

människosyn där den enskilda individen står i centrum. Genom att arbeta utifrån 

Socialstyrelsens (2005) riktlinjer om ett etiskt förhållningssätt med en humanistisk 
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människosyn, kan man bli bättre på att ge ett gott bemötande med respekt och lyhördhet. 

Enligt Holmberg och Fagerberg (2010) innebär lyhördhet att man utifrån en bedömning av 

patienten ger vård med ambition att bekräfta och förstå patientens situation för att på så sätt 

skapa trygghet. 

 

Patienter kände sig marginaliserade vid mötet med sjuksköterskan och att vad de ville veta 

var inte alltid i centrum, utan de fick serverat vad sjukvårdspersonalen ville berätta. 

Samtidigt framkommer det i studien av Pytel, Fielden, Meyer och Albert (2009) att patienter 

och sjuksköterskor hade liknande uppfattning om vad som var viktigt under mötet på 

akutmottagningen. Det kan tyda på att det inte är fel på informationen i sig som ges, utan 

det är själva delaktigheten som är bristfällig då sjuksköterskan kommunicerar sitt budskap. 

Grunden till en välfungerande vårdrelation är att patienten är delaktig och har tillgång till 

information (Almerud, Alapack, Fridlund & Ekeberg, 2008; Nordgren, 2008). Enkla 

kontrollfrågor om patienten förstått eller vill veta någonting mer, kan göra att denne känner 

sig bekräftad och ge en sådan möjlighet till mer information. 

 

Resultatet kunde inte visa någon signifikant skillnad i patienttillfredsställelse beroende på 

om patienterna fick kompletterande skriftlig information eller ej vid sitt besök. En anledning 

till det kan ha varit den redan höga tillfredsställelsen hos kontrollgruppen, som gör 

spelrummet mindre att kunna signifikant kunna höja interventionsgruppens 

tillfredsställelse. Annan forskning inom området som undersöker skriftlig informations 

påverkan på patienttillfredsställelse visar varierade resultat. Det finns de som talar för en 

högre tillfredsställelse (Micheli et al., 2007; Smith et al., 2012) men även de som visade 

oförändrade resultat (Zavala & Shaffer, 2011). Vad som däremot är genomgående är att 

ingen av studierna med skriftlig information var statistiskt korrelerade med sämre 

patienttillfredsställelse. Resultatet visar samtidigt att det är förknippat med andra positiva 

effekter, till exempel en lägre nivå av ångest och depression. En annan studie visade även en 

signifikant skillnad i förståelsen av risker vid kirurgiska ingrepp (Smith et al., 2012). 

Relevant i frågan om skriftlig informations vara eller icke vara är också de regelverk som 

nämnts i bakgrunden, som anger att patienter skall ges individuellt anpassad information 

utifrån dennes förutsättningar (SFS, 1982:763, 2a-b §; Socialstyrelsen, 2012). Exempelvis kan 
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det tänkas att det för en döv patient skulle kunna betyda mycket med skriftlig information. I 

synnerhet på en akutmottagning där tidsaspekten kan göra det svårare att rekrytera en 

dövtolk. Sammantaget talar det för att man bör ha någon form av skriftlig information som 

ett komplement vid information till patienter på en akutmottagning. 

 

Att äldre var mindre kritiska till vården än yngre patienter på en akutmottagning kan ses i 

ett flertal studier (Sun et al., 2000; Raper, Davis & Scott, 1999; Sun, Adams & Burstin 2001). 

Det kan bero på att yngre och högutbildade har lättare att söka information om diagnoser 

och behandlingsalternativ på egen hand (Berner et al., 2014). På så vis är de mer pålästa om 

vad som kan krävas och vad de kan ifrågasätta. En annan studie har även visat att äldre 

människor har varit mer tveksamma till att delta i beslutsfattandet om sjukvårdsfrågor, som 

föredrar att skjuta över beslut till sjuksköterskor och läkare (Arora & McHorney, 2000). Det 

stämmer överens med vad som tidigare nämnts om att bättre informerade patienter har 

bättre möjlighet att påverka och vara delaktig i sin vård. Det lägger således en grund för att 

sjuksköterskor i sitt bemötande bör ta hänsyn till patienternas bakgrundsfaktorer. Äldre kan 

till exempel behöva en annan patientundervisning än yngre då de har olika förutsättningar 

att själva ta reda på information. 

 

6. Slutsats 
Denna litteraturöversikt har belyst patientens tillfredsställelse med vården på en 

akutmottagning. Kunskap om faktorer som påverkar patienttillfredsställelsen kan göra 

vårdpersonal mer medveten om vikten av bemötande och att informera patienter om deras 

situation. Det bekräftar och skapar en delaktighet för patienten. Långa väntetider försämrar 

patienttillfredsställelsen, men kompenseras delvis om man ger en uppskattning av 

förväntad väntetid. Sjuksköterskor bör bli bättre på att uppmärksamma patienters 

individuella behov för att kunna ge en högre patienttillfredsställelse. 

 

Även om akutmottagningar styrs av snävare tidsramar och kortare möten med patienterna, 

går resultatet till stor del att överföra till andra sammanhang. Vikten av bemötande och 

information med patienten i centrum har betydelse i all slags vård. 
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Det finns många studier på faktorer som påverkar patienttillfredsställelse på 

akutmottagningar. För att ge underlag till förbättringar kan mer forskning göras på konkreta 

organisatoriska åtgärder som kan höja patienttillfredsställelsen, till exempel riktlinjer om 

vilken information som skall ges och när i vårdkedjan. Något som också bör utvärderas är 

hur användning av beräkningssystemet för uppskattning av väntetider påverkar 

patienttillfredsställelse.  
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Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(/bortfall) 
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Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

Elder, Neal, 

Davis, 

Almes, 

Whitledge & 

Littlepage, 

(2004)  

USA. 

Undersöka vilka relationer eller 

skillnader mellan patient och 

sjuksköterskors bakgrund, 

patienttillfredsställelse med 

trigesköterskan bemötande, 

generell tillfredsställelse med triage 

sjuksköterska och internation att 

återbesöka akutmottagning.  

Kvantitativ 

design, 

beskrivande 

studie.  

65 

(framgår 

ej) 

Konsekutivt 

urval.  

Patienters uppfattning om sjuksköterskor var 

generellt positivt. Gott bettende och omtanke hos 

sjuksköterskor var en indikator på att vilja 

komma tillbaka. 

 

30 poäng  

73 % 

Grad II 

 

 

Chan & 

Chau, (2005)  

Kina. 

Undersöka förhållandet mellan 

patienttillfredsställelse  

och triage omvårdnad för att hjälpa 

sjuksköterskor att definiera 

tydligare deras roller, och i 

slutändan för att förbättra 

kvaliteten på vården som ges till 

akuta patienter.  

 

Kvantitativ 

design,  

beskrivande, 

studie.  

92 (56) Slumpmässigt 

urval.  

Patienttillfredsställelsen vid triage har ett 

samband med patientens ålder och vilken typ av 

omvårdnadsåtgärd patienter har fått. Patienterna 

upplevde att triagesjuksköterskan kunde vara 

mer närvarande.  

 

 

30 poäng 

73 % 

Grad  II  



 

 

 

Muntlin, 

Gunningberg 

& Carlsson,. 

(2006) 

Sverige. 

Att kartlägga patientens 

uppfattningar om 

vårdkvalitet på en akutmottagning 

och områden för 

kvalitetsförbättring 

 

Kvantitativ 

design, 

prospektiv 

beskrivande 

studie.   

200 

(44) 

Konsekutivt 

urval.  

Patienter uppskattade vårdkvalitet på 

akutmottagningen som någorlunda 

bra, men de upplevde områden som behöver 

förbättras. En del patienter visste inte vem som 

var deras ansvariga läkare och drygt en tredje del 

fick ingen information om anledningen till 

väntan.  

31 poäng  

76 % 

Grad II 

Richardson, 

Casey & 

Hider, 

 (2007) 

 Nya Zeeland. 

Att undersöka äldre patienters 

upplevelse av akutmottagning.  

Kvalitativ 

design.  

82 

(framgår 

ej)  

Ändamålsenligt 

urval. 

Innehållsanalys 

Patienterna tycket att de hade fått för lite 

information om sitt hälsotillstånd, men var ej 

orolig för detta.  

Medelhög  

Franzén, 

Björnstig, 

Jansson, 

Stenlund & 

Brulin, 

 (2008) 

Sverige. 

Att beskriva patienters upplevelser 

av vårdkvalitet på en 

akutmottagning och analysera 

samband mellan patienternas 

bakgrund och uppskattad 

vårdkvalitet. 

Kvantitativ 

design, 

tvärsnitsstudi

e. 

565 

(framgår 

ej)  

Stratifierat 

konsekutivt 
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Upplevd och förväntad vårdkvalité var på båda 

på den "övre hälften". 

Ingen skillnad mellan olika trafikantkategorier, 

kön. Framträdande faktorer på positiv upplevd 

vårdkvalité var kort väntetid, allvarligare skador, 

högre ålder och högre utbildning (både 

förväntade sig och upplevde). Kvinnor 

förväntade mera patientcentrering och 

socialkulturell miljö. 

35 poäng 

85 % 

Grad I 

Muntlin, 

Gunningberg 

& Carlsson, 

(2008) 

Undersöka skillnader i synen på 

kvalitet på en akutmottagning, 

relaterat till patientens bakgrund och 

besökets omständigheter.  

Kvantitativ 

design. 

Prospektiv 

beskrivande 

200   

(44) 

Konsekutivt 

urval.  

Det finns skillnader i synen på kvalitet i vården 

relaterat till 

patientens bakgrund och besökets 

omständigheter på akutmottagningen 

31 poäng  

76% 

Grad II 



 

 

 

Sverige. studie.  Yngre och välutbildade patienter var mer 

kritiska till kvaliteten på vården än äldre. 

Arnold, 

Goodacre, 

Bath & Price, 

(2009) 

Storbritannie

n. 

Att avgöra om ett informationsblad 

till patienter med akut bröstsmärta 

minskar ångest, förbättrar 

hälsorelaterad livskvalitet, ger 

bättre tillfredsställelse med vården 

eller förändrar efterföljande 

symtom eller åtgärder. 

Kvantitativ 

design.  

700 (206) Konsekutivt, 

non-blinded, 

randomiserad 

kontrollstudie.  

Jämfört med de som endast fick muntliga råd, 

hade de som fick både muntliga råd och ett 

informationsblad betydande lägre nivå av ångest 

och depression (ångest 7,61 mot 8,63 och 

depression 4,14 mot 5,28 av 10) och högre poäng 

för psykisk hälsa och upplevelse av allmän hälsa. 

Informationsbladet hade ingen signifikant effekt 

på tillfredsställelse med vården, efterföljande 

symtom, livsstilsförändringar, 

informationssökning, eller planerade åtgärder i 

händelse av ytterligare smärta. 

36 poäng  

88 % 

Grad I  

Frank, Asp & 

Dahlberg, 

(2009) 

Sverige. 

Beskriva patienters olika 

uppfattningar om patientens 

delaktighet i sin vård på en 

akutmottagning.  

Kvalitativ 

design.   

9 Fenomenografi

sk analys.  

 

Patienternas föreställningar om patientens 

delaktighet kan beskrivas i tre kategorier. Att bli 

uppskattad, kämpa för att bli hörd och att ha ett 

fritt utrymme för att få en delaktighet i vården. 

   Hög  

Johnson, 

Goodacre, 

Tod & Read. 

(2009), 

Storbritannie

n. 

Utforska erfarenheter hos individer 

med bröstsmärtor vid 

akutmottagningar kontra 

bröstsmärtenheter och akutvården 

av dessa patienter. 

Kvalitativ 

design, 

beskrivande 

studie. 

26 Ändamålsenligt 

urval. 

Innehållsanalys 

 

Skillnader i vårderfarenheter var tydligare 

mellan olika platser än mellan kontroll-och 

interventionsgrupperna. Tillfredsställelse med 

vården var hög totalt. Patienterna ville ha mer 

information om undersökningar och resultat. 

Patienter upplevde lite uppmärksamhet vid 

ankomst.  

Medelhög  



 

 

 

Göransson & 

von Rosen,  

(2010) 

Sverige. 

Syftet är att identifiera patientens 

upplevelse av triagemöte.  

Beskrivande, 

tvärsnittsstud

ie.  

146 

(framgår 

ej)  

Bekvämlighets

urval.  

Patienterna var i allmänhet nöjda med 

mottagandet och omsorg som gavs av triage 

sjuksköterskor, men mindre nöjd med 

information om förväntad väntetid.  

35 poäng  

85 % 

Grad I 

Liu, Franz, 

Allen, 

Chang, 

Janowiak, 

Mayne & 

White, 

  (2010)  

USA. 

Undersöka omsorgsbeteenden och 

dess inverkan på patientlojalitet. 

 

 

Kvantitativ 

design. 

Observations

studie,  

1349 

(framgår 

ej)  

Bekvämlighets

urval.  

Faktoranalys  

 

Det finns ett tydligt samband. Att patienten är 

medveten om vårdrelaterad information, arbeta 

omsorgsfullt, och göra behandlingsförfarandet 

förståeligt för patienten. Information om 

hälsotillstånd, känna sig bekväm, sedd och ett 

varmt välkommande ansåg patienterna i studien 

vara viktigt.  

36 poäng 

87 % 

Grad I 

Nayeri & 

Aghajani. 

(2010) 

Iran. 

Undersöka i vilken utsträckning 

patientens sekretess iakttas och dess 

korrelation med 

patienttillfredsställelse.  

 

Kvantitativ 

design 

360 

(framgår 

ej) 

Bekvämlighets

uraval.  

Patienternas integritet beskrevs som antingen 

svag eller måttligt. Kräkning hos äldre förekom 

mer. Högre integritet uppgavs vid enskilda 

bäddar.  

 

29 poäng  

70 % 

Grad II 

Perez-

Carceles, 

Gironda, 

Osuna, 

Falcon & 

Luna, (2010) 

Spanien. 

Att utvärdera i vilken utsträckning 

rätten till information uppfylls på 

akutmottagning för att förvissa sig 

om graden av 

patienttillfredsställelse med 

påkallad uppmärksamhet, och 

utvärdera sambandet mellan 

Kvantitativ 

design,  

tvärsnittsstud

ie.  

300 

(framgår 

ej)  

Konsekutivt 

urval. 

 

Sammanlagt hävdade 98,3 % ha förstått sin 

diagnos, men när deras skriftliga svar 

analyserades hade endast 37,7 % förstått den..  

 

Sammantaget ansåg 66 % av patienterna den 

uppmärksamhet de fått som "bra" eller 

"utmärkt".  

30 poäng  

73 % 

Grad II  



 

 

 

tillfredsställelse och mottagen 

informationen, väntetid och graden 

av akut hjälpbehov. 

Det finns ett statistiskt signifikant samband 

mellan patientens uppfattningar om mottagen 

information och allmän tillfredsställelse av vård 

och upplevd väntetid. 

Bulut, 

Tanrıkulu, 

Dal & 

Kapucu, 

(2013) 

Turkiet. 

Att fastställa patientens kunskap 

relaterad till namn, dosering, 

frekvens, syfte och kur för 

mediciner givna vid utskrivning 

från akutmottagningar. 

Kvantitativ 

design.  

100 

(framgår 

ej)  

Konsekutivt 

urval. 

37 % av patienterna hade ingen kunskap alls om 

de receptbelagda läkemedlen, men av 63 

patienter, hade 61,9 % kunskap om när 

medicinerna ska tas, 57 % syftet med 

medicinerna och 52 % var medvetna om lämplig 

dosering. Dessutom 31,7 % visste namnet på 

mediciner och 25 % visste något om föreskriven 

kur. 

37 poäng  

90 % 

Grad I  

Marty, 

Bogenstätter, 

Franc, 

Tschan & 

Zimmerman

n, (2013) 

Schweiz. 

Att undersöka hur patienter 

informerats av läkare vid 

utskrivning, hur  

patienter kommer ihåg 

informationen efter utskrivning, hur 

patienter generellt är informerade 

när de lämnar akuten och om hur 

informerad man är påverkar 

patienttillfredsställelsen. 

Kvantitativ 

design, 

beskrivande 

studie. 

96 (7) Konsekutivt 

urval. 

43 % lämnade akuten med korrekt information 

om diagnos, planerade undersökningar och 

uppföljning.  

Patienttillfredsställelsen var hög och ej korrelerat 

till hur informerad patienten var. 

32 poäng  

78 % 

Grad II  
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