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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Vårdgarantin innebär en lagstadgad rättighet till läkarkontakt inom sju dagar 

till primärvården. På ett nationellt plan har såväl tidigare forskning som rapporter 

identifierat brister i att upprätthålla vårdgarantin. Tre regionsdrivna hälsocentraler i 

Mellansverige har gemensamt startat ett akutflöde där man arbetar enligt Lean 

modellen. Detta förväntas bidra till ökad tillgänglighet och korta väntetider. 

Hur patienterna upplever att få vård via mottagning i primärvården där man arbetar 

enligt Lean modellen är fortfarande outforskat. 

Syfte: Var att beskriva hur patienter som sökte vård via akutflödet i en region i 

Mellansverige skattade sin upplevelse av besöket. Vidare var syftet att ta reda på om det 

fanns ett samband mellan information och upplevelse efter besöket och om det fanns ett 

samband mellan kommunikationen med vårdpersonal, bristande kommunikation och 

upplevelsen efter besöket. 

Metod: Tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. En validerad och reliabilitetstestad 

enkät, PEQ (Patient Experience Questionnaire) användes. Den insamlade informationen 

bearbetades och analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Enkäter delades 

under en tvåveckorsperiod ut till patienter över 18 år som förstod svenska språket och 

besökte akutflödet.  

Huvudresultat: Det som framkom i resultatet var att 73 procent av patienterna som 

besökte akutflödet och som deltog i studien skattade sina upplevelser som positiva.  

Patienterna upplevde att de fick bra information, bemötande och kände sig 

omhändertagna. Signifikanta samband mellan kommunikation, bristande 

kommunikation, information och upplevelse har styrkts. 

Slutsats: Patienter som besökte akutflödet, där vård bedrivs enligt Lean modellen, 

skattade sina upplevelser som positiva.  

 

Nyckelord: Akutflöde, bemötande, information, Lean, omhändertagande, 

patientperspektiv, upplevelser, vårdgaranti 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Background: The health guarantee provides a statutory right to a doctor's contact within 

seven days for primary care. At a national level, both previous research and reports have 

identified deficiencies in maintaining the healthcare guarantee. Three region-driven 

health centers in central Sweden have jointly started an acute flow work in accordance 

with the Lean model. This is expected to contribute to increased availability and shorter 

waiting times. 

How patients experience healthcare through primary care receiving the Lean model is 

still unexplored. 

Purpose: To describe how patients seeking emergency care in a region in central 

Sweden estimate their experience of the visit. Furthermore, the purpose was to find out 

if there was a connection between information and experience immediately after the 

visit and if there was a connection between communication with healthcare staff, lack of 

communication and feeling after the visit. 

Method: Cross-sectional study with quantitative approach. A validated and reliability 

test questionnaire, PEQ (Patient Experience Questionnaire) was used. The collected 

information was processed and analyzed using the SPSS statistics program. Surveys 

were distributed during a two-week period to patients over 18 years who understood the 

Swedish language and visited the acute flow. 

Main result: The result showed that 73 per cent of patients visited the acute flow and 

who participated in the study appreciated their experiences as positive. The patients 

experienced that they received good information, treatment and felt cared for. 

Significant connection between communication lacking communication, information 

and experience has been strengthened. 

Conclusion: Patients who visited the acute flow, where care is conducted according to 

the Lean model, appreciated their experiences as positive. 

 

Keywords: Acute flow, treatment, information, Lean, care, patient perspective, 

experiences, health care 
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1. Introduktion 

Det finns idag ingen lagstadgad definition av primärvårdens uppdrag utan det kan se 

olika ut beroende på resurser och kompetens i de olika regionerna/ landstingen. Detta är 

något som riksrevisionen anser bör tydliggöras på nationell nivå. Primärvården ska 

arbeta hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och ge vård på lika villkor för hela 

befolkningen. För att klara av detta utökade regeringen och landsting 1996 

omfattningen av vårdgarantin. Den kom då att även omfatta primärvården och en 

maximal väntetid för läkarbesök inom sju dagar (Socialstyrelsen 2016). Ett gemensamt 

problem för primärvården nationellt är att kunna upprätthålla vårdgarantin. I en region i 

Mellansverige finns fyra stycken regionalt drivna hälsocentraler. Ett gemensamt 

problem för dessa är bristen på bokningsbara mottagningstider. För att öka 

tillgängligheten till tre av dessa hälsocentraler, som ligger geografiskt nära varandra, har 

ett nytt arbetssätt införts. Det nya arbetssättet innebär ett gemensamt akutflöde för dessa 

tre hälsocentraler, dit patienter med vårdbehov samma dag bokas. Akutflödet är en 

mottagning för akuta besök som bemannas av sjuksköterskor/distriktsköterskor, 

undersköterskor läkare och fysioterapeuter från varje hälsocentral. Varje vecka finns ca 

250 bokningsbara tider på akutflödet. Att arbeta enligt ett flödesinriktat arbetssätt är 

något som införs runt om i landet på olika nivåer i vården, för att öka tillgänglighet och 

korta väntetider (SKL, 2015). Detta arbetssätt har även introducerats internationellt och 

det har visat på kortare väntetider för patienterna, ökad patientnöjdhet men även ökad 

arbetstillfredsställelse för personalen (D’Andreamatteo, Ianni, Lega & Sargiacomo 

2015; Mazzocato, Savage, Brommels, Aronsson & Thor 2010). I Spanien genomfördes 

en interventionsstudie där man gjorde mätningar på en akutmottagning före och efter 

införande av nytt arbetssätt enligt Lean. Där framkom att efter införande kortades tiden 

för patientens vistelse på akutmottagningen. Tiden för det faktiska omhändertagandet 

kortades liksom väntetiden (Sanchez, Suarez, Asenjo & Bragulat 2018). 

 

2. Bakgrund 

Vårdgarantin inrättades första gången 1992 för att komma tillrätta med tillgängligheten 

inom vården. Det är ett politiskt verktyg som innebär att regering och landsting 

gemensamt tagit fram riktlinjer för hur länge vårdtagare maximalt ska behöva vänta på 

kontakt med vården, få besök och olika behandlingar. Sedan 1996 omfattas även första 

besök hos allmänläkare i primärvården av vårdgarantin och ska garantera att ett besök 
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sker inom 7 dagar. Vårdgarantin har utvecklats och ändrats genom åren och sedan 2005 

omfattas den även av telefonkontakt med primärvården. Det innebär att vårdtagaren har 

rätt till telefonkontakt samma dag som hen söker kontakt via telefon. Från och med 1 

juli 2010 regleras vårdgarantin av hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 (Socialstyrelsen 

2012). Trots att vårdgarantin är reglerad i lagen kom Riksrevisionen i rapporten om 

primärvårdens styrning; RiR 2014:22 fram till att telefontillgängligheten förbättrats men 

att tillgängligheten till besök i primärvården inte förbättrats efter införandet av 

vårdgarantin. Man konstaterar också att antalet besök är ett osäkert mått på 

tillgänglighet om man inte kan väga in besökens kvalitet. Ökad tillgänglighet inom 

primärvården kan också leda till ökad arbetsbelastning för personalen, vilket i sin tur 

kan leda till svårighet att rekrytera personal och försämrad tillgänglighet som följd 

enligt Riksrevisionens rapport 2014/15:72.  

 

2.1 Flödesinriktat arbetssätt 

Ett sätt för att försöka upprätthålla vårdgarantin och ge vårdtagarna den rätt till 

vårdkontakt som de är berättigad är implementeringen av Lean. Lean genomfördes för 

att förbättra möjligheten till att kunna ta hand om fler patienter på ett mer tidseffektivt 

sätt och öka kvaliteten. Med Lean principer var syftet att kötiderna skulle minska och 

genomströmningen av patienterna öka vilket i sin tur skulle få fler patienter att välja den 

enskilde vårdcentralen. (Tillqvist 2011; Modig & Åström 2011). Lean är en metod för 

verksamhetsutveckling som tagits fram och utvecklats av Toyota Production System 

(TPS) i Japan. Arbetsmetoden har utvecklades från slutet av 1940-talet då tillgång på 

material var liten och man var tvungen att hitta nya lösningar för att upprätthålla 

produktionen. Under 1990-talet började Lean principen att introduceras i 

mjukvaruindustrin. Lean i sig är inte en förkortning av något utan det beskriver snarare 

ett tillstånd där allt onödigt är bortskalat och man fokuserar på sitt verkliga uppdrag 

(Bicheno 2006). TPS principer var framgångsrika och spred sig snabbt inom 

bilindustrin men även till andra industrier. Framgången av Lean har sedan lett till att 

den implementerats i offentliga verksamheter, bland annat hälso- och sjukvården, 

mycket beroende på ständigt ökade krav, förväntningar och effektivisering (Modig & 

Åström 2011). 

I Läkartidningen 2010 kritiserades dock Lean´s framfart i den svenska hälso- och 

sjukvården. Det var överläkare Eric Bertholds som menade att det är en resurskrävande 

aktivitet som tar mer än den ger. Det fokuseras på det mätbara istället för det viktiga. 
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Naturliga förbättringsarbeten som är bättre lämpande i sjukvården sker redan och 

Bertholds menar att Lean är utvecklat för industrier och bör användas inom det som det 

från början är avsett för (Bertholds 2010). I en brittisk studie framkom att endast 10 

procent av organisationerna hade uppnått framgång med Lean men att det enligt 

författarna troligtvis berodde på okunskap gällande Lean-tänket (Bhasin & Burcher 

2006) Enligt Sörqvist (2013) kan kritiken till Lean bero på bristen av kunskap. Han  

menar att Lean är så komplext och mångfacetterat att det är få som riktigt förstår  

vad Lean står för, därav finns en hel del färdiga modeller för Lean och som inom hälso- 

och sjukvården benämns Lean Helthcare. Sörqvist (2013) påtalar också vikten av att 

inte låsa fast sig vid ett Lean-tänk utan att också titta på andra verksamheter och hur de 

tolkar Lean. Att anpassa tolkningen till den egna verksamheten men också genom att 

testa och utvärdera kan leda till ett genombrott som ger ett förbättrat arbetssätt. 

(Sörqvist 2013). En annan kritiker till Lean är Börnfelt, som menar att Lean handlar om 

att slimma organisationen och jobba mer intensivt vilket leder till att det ställs högre 

krav och det i sin tur leder till ökad stress och försämrad arbetsmiljö för personalen. 

(Börnfelt 2016). Mazzocatoa et al. (2012) genomförde i en interventionsstudie med 

mätning ett år innan och två år efter införandet av arbete enligt Lean modellen, på en 

akutmottagning för barn, hur arbetsmodellen fungerade jämfört med den tidigare 

arbetsmodellen. De gick ifrån att arbeta enligt ett lokalt utvecklat triage system med 

många inblandade personer där det var svårt att veta vem som gjort vad, till att arbeta i 

team enligt Lean modellen. Ett team bestod av läkare och sjuksköterska där de 

tillsammans följer patienten från ankomst till färdigbehandlad vilket leder till ett bra 

flöde för både patient och personal. Det framkom att arbete enligt Lean modellen leder 

till förbättrat team-work, minskad stress och bättre arbetsmiljö. Däremot har man inte 

kunnat bevisa att arbete enligt Lean modellen leder till kvalitetsförbättringar för 

patienten enligt Moraros, Lemstra och Nwankwo vid deras litteraturgranskning i 

Canada 2016. Lean-tänket har införts inom olika vårdinrättningar och vårdnivåer, de 

fördelar som framkommit är bättre kvalitet, ökad tillgänglighet och även minskad 

dödlighet. För att på bästa sätt dra nytta av Lean modell behöver man kontinuerligt 

fortsätta utveckla och hitta nya lösningar. I en litteraturgranskning av 33 artiklar som 

genomfördes 2010 var samtliga positiva till arbete enligt Lean modellen. Artiklarna 

presenterade att arbetet är tidsbesparande och kostnadseffektivt. Ingen av artiklarna 

presenterade dock systematiskt hur patienter och personal upplevde arbetet (Mazzocato, 

Savage, Brommels, Aronsson & Thor 2010). 
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2.2 Teoretisk referensram 

Ovanstående studie inriktar sig på patienters upplevelser av bemötande, kommunikation 

och information. Hur vårdpersonal integrerar med patienten har stor betydelse för 

dennes upplevelse vilket leder in oss på Joyce Travelbees omvårdnadsteori då den utgår 

från interaktionen mellan människor. Travelbee menade att kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient har en central roll och är grundläggande för all omvårdnad. 

Genom kommunikation byggs en relation upp och sjuksköterskan skaffar sig kunskap 

om patienten och dess hälsa. Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient måste 

fungera för att målet med omvårdnad ska uppnås samt för att sjuksköterskan ska få 

förståelse för patientens behov, erfarenheter och upplevelser av sin sjukdom. Att som 

sjuksköterska känna empati och ha en sympatisk inställning skapar närhet i relationen 

till patienten och leder till att denne får tillit och känner sig omhändertagen. Enligt 

Travelbee finns fem interaktionsfaser i relationen mellan människor; första mötet, 

identitetsutveckling, sympati, empati och ömsesidig förståelse. Det är när dessa fem 

uppnås som en god kommunikation och relation etableras. När två individer för första 

gången möts finns förutfattade meningar om den andre, det är därför viktigt att 

sjuksköterskan inte bildar fel uppfattning och drar paralleller med andra patienter som 

sjuksköterskan mött vid tidigare vårdtillfällen. Det är viktigt att se varje individ som en 

unik person vilket Travelbees teori bygger på (Kirkevold 2009; Jahren-Kristofferson 

2006). 

 

2.3 Sjuksköterskan/ Distriktssköterskans roll 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska utgör grunden för 

distriktssköterskans kompetensområde och vilar på ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 

Detta innefattar ett hälsofrämjande arbetssätt såsom att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. I arbetsbeskrivningen för 

distriktssköterskan framgår att ett etiskt förhållningssätt är elementärt där man tar 

hänsyn till patientens hela situation. Arbetet ska vila på vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Distriktssköterskans arbete innefattar även ansvar för att leda, planera och 

utveckla arbetet inom det egna ansvarsområdet men även samarbeta med andra 

yrkesgrupper, organisationer och myndigheter (Swenurse 2008; Swenurse 2012). När 

sjuksköterskan använder god kommunikationsteknik, känner av stämningen, är 

empatisk och ödmjuk i interaktionen med patienten har kommunikationen nått sitt syfte 

med att patienten upplever sig omhändertagen och känner tilltro. Har mötet mellan 
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sjuksköterskan och patienten störts eller om sjuksköterskan inte uppmärksammar 

patienten som den unika individ den är kan viktig information missas och patienten 

upplever sig förbisedd (Kirkevold 2009). 

 

2.4 Bemötande 

Bemötande är ett centralt begrepp inom omvårdnadsvetenskapen och innebär förmågan 

att kommunicera med patienter på ett empatiskt, respektfullt och lyhört sätt. Det 

beskriver hur patienten och sjuksköterskan interagerar (Jahren- Kristoffersen 2006). 

Omvårdsteoretikern Hildegard Peplau var med sin interaktionsinriktade 

omvårdnadsteori den första som fokuserade på vårdrelationen mellan sjuksköterska och 

patient. Hon menar att det är hur sjuksköterskan bemöter patienten som avgör hur en 

vårdrelation utvecklas. Det är viktigt att sjuksköterskans bemötande bygger på intresse, 

respekt och ömsesidighet (Peplau 1988). Bemötande handlar i stor del om hur ett samtal 

genomförs och utförs men även hur en patient tas emot, vilket kroppsspråk vårdgivaren 

har, hur man hälsar, tittar i ögonen, står eller sitter i förhållande till patienten. 

Bemötande handlar också om vänlighet, hjälpsamhet, artighet, tonfall, människosyn och 

människovärde, respekt, värme, engagemang. Att information ges med kvalitét, korrekta 

besked och upplysningar (Fossum 2013). Gott bemötande är viktigt, kanske till och med 

viktigare än det medicinska. Det som skapar ett gott bemötande är enligt patienterna att 

bland annat mötas av respekt, engagemang, lyhördhet och få vägledning och realistiska 

mål uppsatta (Wuytack & Miller 2011). Snellman och Gedda (2012) menar att det finns 

fyra egenskaper som skapar ett gott bemötande mellan vårdgivare och patient och det är 

jämlikhet, ömsesidighet, acceptans och bekräftelse. Enligt Lund, Segersten och 

Björkelund (2004) framkommer det i deras studie att många patienter upplevde det 

viktigare att bli sedda, lyssnade till och förstådda än att bli botade. God relation till 

vårdgivaren inger trygghet och leder till att patienterna lättare kan hantera sina besvär 

(Fox & Chesla 2008). 

Om patienten blir bemött med likgiltighet eller att inte blir sedd och lyssnad till kan det 

bidra till att patienten känner sig oviktig, blir passiv i sin delaktighet samt upplever 

otrygghet vilket påverkar möjligheten att uttrycka sina hälsobehov (Paternotte et al. 

2017; Brämberg Björk, Nyström & Dahlberg 2010). Pratt Eriksson, Bergbom och 

Lyckhage (2014) menar också att kommunikationsbrist och avsaknad av respekt leder 

till att patienterna känner sig förbisedda och därmed ej delaktiga i sin vård vilket även 

framkommer i en sammanställning framtagen av IVO där klagomål gällande brister i 
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kommunikation och bemötande ökar. När en patient blir nonchalerad, tillrättavisad eller 

ifrågasatt skapar det ett missnöje och en oro som kan leda till att patienten söker 

vårdkontakt upprepade gånger, även akutsjukvård just för att de inte upplever att de blir 

lyssnade på eller tas på allvar (IVO 2016). I en doktorsavhandling av Croona (2003) 

påtalar flera patienter att ett gott bemötande inte kostar vården något extra och att brister 

i bemötande får många patienter att känna sig kränkta. Bemötande på ett vänligt och 

välkomnande sätt har visat sig bidra till främjande av hälsa och välbefinnande hos 

patienten enligt Nygren- Zotterman som i sin doktorsavhandling studerade vårdmöten i 

primärvården 2016. För många patienter som besökte sin hälsocentral flera gånger i 

veckan var bemötande avgörande för kvaliteten i vårdmötet. Det resultat som 

framkommer i Nygren- Zottermans avhandling ses även i andra studier avseende både 

sluten vård och primärvård där det visar att bemötande med respekt, bekräftelse, 

intresse, blir sedda och lyssnade till ligger till grund för hur vårdrelationen utvecklas 

(Fox & Chesla 2008; Lund, Segersten & Björkelund 2004; Snellman & Gedda 2012; 

Wuytack & Miller 2011). 

 

2.5 Omhändertagande 

För att patienter ska uppleva att de blir väl omhändertagna behöver de känna trygghet, 

bekräftelse och att vårdpersonalen visar empati, engagemang och intresse för deras 

livssituation (Muntlin, Gunningberg & Carlsson 2008). När sjuksköterskan tar sig tid att 

prata, är lyhörd, visar intresse och behandlar patienten som jämlik inbjuder det till en 

bra relation och upplevelse av bra omhändertagande (Browall, Koinberg, Falk & Wijk 

2013). Moss et al. (2014) menar att stöd, engagemang och adekvat hjälp från 

vårdpersonal innebär att patienterna känner sig väl omhändertagna och upplever god 

vård. Patienter som får vara i centrum där vårdpersonalen inbjuder till dialog, behåller 

en intresserad attityd, är lugn och närvarande samt tar sig tid att förklara vad som sker/ 

ska ske leder ofta till att patienten känner sig trygg och ligger till grund för ett bra 

omhändertagande. Även att bli kallad vid förnamn och bli välkomnad skapar trygghet 

menar Pedersen, Koktved och Nielsen (2013). Däremot kan patienters upplevelse av att 

bli ignorerade, försummade och inte lyssnad på av vårdpersonalen leda till ökat 

missnöje, frustration och en känsla av dåligt omhändertagande (Olofsson, Carlström & 

Petersson-Beck 2012).  
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2.6 Information 

En välinformerad patient är en patient som känner sig trygg i vad som sker, har erhållit 

individanpassad information om vad som gjorts, vad som kan tänkas hända och hur 

fortsättningen kommer att se ut. Genom bra bemötande och lyhörd kommunikation 

känner sig patienten respekterad och tagen på allvar (Socialstyrelsen 2015). När 

information utbyts i en dialog mellan sjukvårdspersonal och patient upplever patienten 

delaktighet vilket kan leda till ett mer aktivt medverkande till sin egen vård. 

Informationen ska vara korrekt och ges med kvalitet. Genom återkoppling under 

samtalet kan bedömning göras om patienten uppfattat informationen rätt eller om 

förtydliganden eller kompletteringar behöver göras (Fossum 2013; Larsson, Palm & 

Rahle Hasselbalch 2008). I en studie av Vestala och Hollman-Frisman (2013) 

framkommer vikten av att sjuksköterskan tar sig tid och förklarar om patienten inte 

förstår för att undvika missförstånd och öka patientens känsla av delaktighet och 

självbestämmande. Bristande information kan dock leda till minskat deltagande från 

patientens sida (Florin, Ehrenberg & Ehnfors 2006). I IVO:s senaste rapport ”Hur 

upplever patienter och närstående vården” framkommer det att bristfällig information 

till patienten kan ge en försämrad upplevelse och det kan leda till minskad delaktighet i 

sin egen vård. Enligt ICN: S Etiska kod för sjuksköterskor ansvarar sjuksköterskan för 

att ge information på ett korrekt, lämpligt och anpassat sätt till patienter som grund för 

samtycke till vård och behandling (ICN 2012).  

I Patientlagen (SFS 2014:821) framgår bland annat att patienten har rätt till att få 

information om sitt hälsotillstånd, vilka metoder som finns att tillgå för undersökning, 

vård och behandling. Patienten skall även erhålla information om risker, komplikationer 

och biverkningar. Information om möjlighet till självbestämmande vad gäller ny 

medicinsk bedömning, behandlingsalternativ och val av vårdgivare. Information om 

metoder för att själv förebygga sjukdom eller skada skall erbjudas patienten (SFS 

2014:821). Enligt IVO (2017) brister det i många fall i informationen till patienter och 

patienterna upplever heller inte att de blir delaktiga i den vård och behandling de 

erhåller. 

 

3. Problemformulering 

Primärvården har i nuläget svårt att upprätthålla vårdgarantin, med allt sjukare 

befolkning och därmed ökad patienttillströmning höjs kraven ytterligare på 
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primärvården. Därför utvecklas nya arbetsmetoder för att kunna erbjuda vårdkontakt 

inom den lagstadgade tidsramen. En arbetsmetod är akutflödet vilket innebär en ny 

mottagning för akuta besök som upprättats på tre regionalt drivna hälsocentraler i 

Mellansverige. 

I flera studier framkommer det att arbete enligt Lean modellen leder till kortare 

väntetider och att det är ett effektivare arbetssätt för vårdpersonalen dock finner 

författarna till ovanstående studie få artiklar som beskriver patienternas upplevelse av 

att få akut vård vid mottagning där man arbetar enligt Lean modellen. Författarna till 

ovanstående studie vill därför belysa hur patienter upplever besöket på akutflödet. Det 

resultat som framkommer kan ge verksamheterna återkoppling och ligga till grund för 

fortsatt utveckling och förbättringsåtgärder. 

 

4. Syfte 

Att beskriva hur patienter som sökte vård via akutflödet skattade sin upplevelse av 

besöket.  

Vidare var syftet att beskriva om det fanns ett samband mellan information och 

upplevelse efter besöket och om det fanns ett samband mellan kommunikationen med 

vårdpersonal, bristande kommunikation och upplevelsen efter besöket. 

 

5. Frågeställningar 

Hur skattade patienter sin upplevelse av besöket på akutflödet i en region i 

Mellansverige?  

Hur blev de bemötta, omhändertagna och informerade vid besök på akutflödet i en 

region i Mellansverige? 

 

6. Metod 

6.1 Design 

Beskrivande tvärsnittsstudie, enkätstudie, kvantitativ metod. För att kunna generalisera 

resultatet behövdes stor mängd data, detta uppnås med kvantitativ metod. Att 

generalisera innebär att det resultat som framkommer även kan gälla andra än de som är 

undersökta (Polit & Beck 2008). 
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I föreliggande studie har datainsamlingen skett med enkäter och omvandlats till mätbara 

data. Enkäten som användes, PEQ, patient experience questionnaire är testad vad gäller 

validitet och reliabilitet. Den har utvecklats i primärvården i Norge vilket stärker 

innehållsvaliditeten då den är avsedd att användas inom primärvården (Steine, Finset & 

Laerum 2001).  Regionen gjorde samtidigt med ovanstående enkätundersökning en egen 

utvärdering (patient-enkätundersökning) av akutflödet vilket kunde påverka den 

samtidiga validiteten. Om utfallen blir lika i de båda undersökningarna ökar den 

samtidiga validiteten medan den försvagas om utfallen i de båda enkätundersökningarna 

blir olika. Vad gällde inter-rater reliabiliteten så kan författarna till ovanstående studie 

inte vara helt säkra på att patienterna har fyllde i det sanna värdet. Patienterna fick 

möjlighet att fylla i enkäten i lugn och ro hemma och returnera den i ett förfrankerat 

kuvert (Polit & Beck 2008). Validitet och reliabilitet är nära kopplad till den 

kvantitativa forskningen och används för att beskriva hur bra en datainsamling har 

fungerat. Validitet avser att det som mäts är det som är relevant i sammanhanget. 

Reliabilitet innebär att mätningen sker på ett tillförlitligt sätt så att resultatet går att lita 

på. För att ett resultat ska kunna generaliseras är god validitet och reliabilitet en 

förutsättning (Malterud 1998).  

 

6.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Totalurval, alla som besökte akutflödet under en två veckorsperiod 2018. Vilket enligt 

Polit och Beck (2008) innebär att samtliga patienter som besökte akutflödet de aktuella 

veckorna tillfrågas. Detta för att möjliggöra att svarsfrekvensen ska kunna ge ett 

generaliserbart resultat. Antal utlämnade enkäter var 197 stycken och antal inkomna 

svar var 62 vilket gav en svarsfrekvens på 32 procent. Inklusionskriterier för deltagande 

i undersökningen är patienter, 18 år och äldre som kan läsa och förstå svenska språket.  

 

6.3 Datainsamlingsmetod 

Enkäter delades ut via reception, där patienterna anmälde sig innan besök till akutflödet. 

Patienterna fick via receptionen information om möjligheten att fylla i enkäten hemma 

och inom en vecka returnera enkäten i det förfrankerade svarskuvertet som medföljde, 

alternativt fylla i den på plats och lämna i för ändamålet avsedd låda placerad vid 

receptionen. Den enkät som användes är PEQ, patient experience questionnaire denna 

enkät är utarbetad och tidigare använts vid utvärdering av primärvården i Norge. Det är 

den första enkäten som utvecklats för att användas inom primärvården i Skandinavien 
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och är fri att använda via nedladdning från nätet. Författarna till föreliggande studie 

erhöll skriftligt godkännande via mejl att använda enkäten och att översätta den till 

svenska (Steine, Finset & Laerum 2001). Informationen samlades in och bearbetades 

med hjälp av statistikprogram SPSS. 

 

6.4 PEQ, Pateint experience questionnaire 

Enkäten innehåller 18 frågor och går att besvara på några minuter. Enkäten är uppdelad 

i fem sektioner, den första sektionen handlar om information gällande hälsotillstånd 

(information), den andra handlar om kommunikation med vårdpersonal 

(kommunikation), den tredje sektionen handlar om brister i kommunikation (brister) och 

den fjärde sektionen handlar om patientens erfarenheter av personalen (erfarenheter) 

och den femte sektionen handlar om patientens upplevelse direkt efter besöket 

(upplevelse). Enkäten har utvecklats i tre faser. Under den första fasen gjordes 

intervjuer med sex fokusgrupper. Den intervjuguide som användes innehöll öppna 

frågor angående kommunikation, känslomässiga erfarenheter, undersökning, 

information, utrustning, personal, förväntningar och vårdcentralens organisation. Det 

visade sig att tillgänglighet, utrustning och väntrum inte hade någon betydelse medan 

interaktionen mellan patient och vårdgivare var det viktigaste. Resultatet av den första 

fasen ledde till utvecklandet av en enkät bestående av 110 frågor. Denna enkät delades 

ut till 660 patienter runt om i Norge under två dagar. Man intervjuade också patienter 

direkt efter besöket för att fånga det som var oklart med enkäten. Den insamlade 

informationen analyserades med hjälp av faktoranalys för att se samband och förstå 

bakomliggande orsaker och reliabilitetstest för att undersöka tillförlitligheten hos 

frågorna. Detta resulterade i ännu en studie där sex frågeområden ingick. 

Frågeområdena var: bra och dålig kommunikation, information, resultatet av besöket, 

känslor och erfarenheter av vårdgivaren. Under den tredje fasen ingick 34 frivilliga 

vårdgivare runt om i Norge, de delade ut minst 40 enkäter var. Enkäten bestod av 25 

frågor. Fyra frågor angående ouppfyllda förväntningar var avsedd för validering. 

Samband bedömdes med hjälp av Spearman’s test, man använde även Mann-Whitney 

test, Kruskal- Wallis och Z-test för att se skillnader och samband i resultatet. 

Cronbach’s alpha var i den slutgiltiga enkäten med 18 frågor 0.82. (Steine, Finset & 

Laerum 2001). PEQ användes i en randomiserad studie i Storbritannien 2018. Den 

studien utvärderar patienters upplevelse av en virtuell klinik samt en traditionell klinik 

för behandling av urininkontinens (Jones et al. 2018).  
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6.5 Tillvägagångssätt 

Kontakt togs med verksamhetschef för aktuellt primärvårdsområde i Mellansverige för 

att få tillstånd att genomföra studien. Muntlig information gavs gällande studiens metod 

och tillvägagångssätt. Verksamhetschefen gav tillstånd till genomförandet så skriftligt 

tillstånd inhämtades. Då enkäterna skulle delas ut till patienterna via reception till 

akutflödet togs kontakt med den personal som jobbade i receptionen. Muntlig 

information gavs om vilka patienter som inkluderades i studien samt att utdelningen 

skulle ske under en tvåveckorsperiod. Kontakt med personalen togs vid flera tillfällen 

under den aktuella tidsperioden för att höra om eventuella frågor tillkommit och om 

patienterna hade funderingar kring enkäten. Personalen hade även telefonnummer till 

författarna om kontakt behövdes tas. Patienterna tillfrågades om deltagande när de 

anmälde sin ankomst i receptionen. De som tackade ja fick ett kuvert med 

informationsbrev om studien samt enkät och svarskuvert. I informationsbrevet framgick 

att enkätundersökningen var konfidentiell och att allt material kasseras så fort uppsatsen 

är godkänd. Då enkäten ej var personbunden eller kodad kunde författarna inte ta 

kontakt via telefon eller skicka ut påminnelse till de som erhållit enkäter 

 

6.6 Dataanalys 

Den insamlade informationen rangordnades enligt ordinalskala, vilket innebär att skalan 

är rangordnad, det går inte att säga att två är dubbelt så bra som ett, men två är mer än 

ett (Polit & Beck 2017). Informationen bearbetades sedan med statistikprogrammet 

SPSS, Statistical Package for Social Sciences (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhage, 2006; 

SPSS, version 24, IBM). 

PEQ är indelad i 5 sektioner. Frågorna 1-4 handlar om hur patienten uppfattar sig 

erhålla information från vårdpersonalen gällande sitt/sina hälsotillstånd, om patienten 

fått information angående att hantera, lindra eller förhindra att fler hälsoproblem 

uppstår. Frågorna 5-8 gäller kommunikation med vårdpersonal. Den sektionen tar upp 

frågor angående om det var ett bra samtal med vårdpersonalen, om vårdpersonalen 

visste varför patienten var där, om patienten kände sig trygg och omhändertagen.  

Frågorna 9-12 handlar om brister i kommunikationen, upplevde patienten svårigheter 

med att få kontakt med vårdpersonalen, kände patienten att det var tillåtet att ställa 

frågor, ägnades onödig tid till småprat samt en fråga angående om patienten uppfattade 

att viktiga beslut fattades ovanför dennes huvud. Frågorna 13-14 handlar om erfarenhet 

av personalen. Upplevde patienten att andra kunde höra samtalet med vårdpersonalen 
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samt om patienten kände sig som en i mängden. De första 14 frågornas svarsalternativ 

är graderade på en skala 1-5, patienten väljer det alternativ som passar bäst, Frågorna 

15-18 i enkäten handlade om upplevelse direkt efter besöket, där fick patienterna skatta 

sina upplevelser på en 1-7 gradig skala. Fråga 15 handlade om patienten kände sig lättad 

eller orolig och graderades: Lättad, ganska lättad, lite lättad, varken eller, lite orolig 

ganska orolig, Fråga 16 om patienten kände sig ledsen eller glad graderades: Ledsen, 

ganska ledsen, lite ledsen, varken eller, lite glad, ganska glad och glad. Fråga 17 

huruvida patienten upplevde sig stärkt, ganska stärkt, lite stärkt, varken eller, lite 

utsliten, ganska utsliten eller utsliten efter. Sista frågan, nummer 18, handlade om 

patienten kände sig lugn eller spänd och graderades på sammas sätt som ovan nämnda 

graderingar. 

I de första åtta frågorna anger låg poäng ett bra betyg och i de sista åtta frågorna anger 

en hög poäng ett bra betyg. Samtliga frågor reliabilitetstestades med Cronbach’s alfa 

(tabell 1). Varje sektion analyserades vad gäller medelvärde och medianvärde och 

redovisas i tabell 1. Sektionerna summerades och testades mot varandra med 

Spearman’s test för att få fram samband, resultatet redovisas i tabell 6. De medelvärden 

och medianvärden som framkom i samband med utvecklandet av PEQ rekommenderas 

som jämförelse vid tolkning av resultaten (Framework for measuring impact 2012; 

Steine, Finset & Laerum 2001). Frågorna 1- 4 medelvärde 2,9 och medianvärde 3. 

Frågorna 5-8 medelvärde 4,6 och medianvärde 5. Frågorna 9-12 medelvärde 1,6 och 

medianvärde 1,5. Frågorna 13-14 medelvärden 4,2 och medianvärde 4,5 och de sista 

fyra frågornas medelvärde 5 och medianvärde 5. Om det framkomna värdet är lägre än 

de angivna värdena betyder det att förbättringspotential föreligger inom den sektionen 

av enkäten som det gäller, och om värdena är högre betyder det att den sektionen 

fungerar tillfredsställande Framework for measuring impact 2012; Steine, Finset & 

Laerum 2001). Författarna till föreliggande studie valde även att studera om det fanns 

ett signifikant samband mellan information och upplevelse efter besöket. Även 

sambandet mellan kommunikationen med vårdpersonal, bristande kommunikation och 

upplevelse efter besöket studerades. Detta har undersöktes med 

korrelationskoefficienten Spearmans test, som är ett mått på samband mellan två 

rangordnade variabler. Testet uppskattar hur väl sambandet kan beskrivas (Djurfeldt, 

Larsson, & Stjärnhage 2006).  
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6.7 Forskningsetiska överväganden 

Författarna har utgått från de forskningsetiska principerna som ligger till grund för all 

forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (CODEX 2017). Då studien involverade patienter gjordes ansökan till 

forskningsetiska rådet som granskade och godkände genomförandet.  

Ett informationsbrev samt ett färdigställt PM skickades till verksamhetschefen för 

aktuellt primärvårdsområde i Mellansverige med information angående kommande 

studie. Författarna fick både muntligt och skriftligt godkännande till att genomföra 

studien. Patienterna erhöll skriftligen information om att studien var konfidentiell och 

att deltagandet var frivilligt i samband med utlämnandet av enkäten. Enkäterna innehöll 

inga koder eller personuppgifter som kunde identifiera deltagarna.  

 

7. Resultat 

I resultatet av enkätundersökningen framkom att merparten av patienterna som besökte 

akutflödet i Mellansverige skattade sina upplevelser som positiva. Det visade sig att 

patienterna fick god information, blev bra bemötta och kände sig väl omhändertagna. Få 

patienter var missnöjda. Samtliga resultat från PEQ redovisas i tabeller, figurer och 

löpande text. Reliabilitetstest genomfördes med Cronbach’s alfa och varje sektion 

kontrollerades var för sig. Gränsen för bra Cronbach’s alfa är satt vid 0,8- 0,9 väldigt 

bra 0,9- 0,95 medan värden under 0,7 går att ifrågasätta (Statistiskordbok 2018). 

Resultatet redovisas i tabell 1. I sektion 1, information, är medelvärdet 3,3 och det 

jämförandet värdet som anges i tolkningsmallen är 2,9, medianvärdena är lika. 

Medelvärdet i sektion 2, kommunikation är 4,3 medan det i tolkningsmallen är 4,6. 

Medianvärdet i ovanstående studie är 4 medan det i tolkningsmallen är 5. Sektion 3, 

brister, är medelvärdet 4,4 och medianvärdet är 5 medan tolkningsmallens 

jämförelsevärden är 1,6 respektive1,5. I sektion 4, erfarenheter, är medelvärdet 4,1 

vilket är något lägre än tolkningsmallens 4,2. Medianvärden är lika. Den femte och sista 

sektionen, upplevelse, är medelvärdet 5,1 vilket är högre än tolkningsmallens 5, 

medianvärden är lika (tabell 1). 
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Tabell 1. Jämförelse med tolkningsmall 

 Information Kommunikation Brister i  

Kommunikation 

Erfarenheter Upplevelser 

Medelvärde     3,28       4,25      4,42     4,11     5,1 

Jämförelse 

värde 

    2,29       4,6      1,6     4,2     5 

Median     3       4      5      4,5     5 

Jämförelse 

värde 

    3       5       1,5     4,5     5 

Cronbach 

alfa 

    0,84       0,94      0,65    0,58    0,87 

 

Information: Fyra frågor berörde ämnet information om huruvida patienterna upplevde 

att de hade fått tillräckligt med information för hur de skulle hantera sitt/ sina 

hälsoproblem. På frågan ”vet du vad du ska göra för att lindra ditt/dina hälsoproblem 

eller hur du ska förebygga ditt/dina hälsoproblem?” svarade 38,7 % att de ”fått lite” mer 

information medan 14,5 % ansåg att de inte fått någon information alls. 22,6% svarade 

att de fått mycket bra information på frågan ”vet du vad du kan förvänta dig från och 

med nu?” och endast 9,7 % svarade att de inte alls visst vad de kunde förvänta sig 

(tabell 2) 

 

Tabell 2. Information. N= 62 

 Inte alls Mycket 

lite 

Lite Lite mer Mycket mer 

Vet du vad du ska göra för 

att lindra ditt/dina 

hälsoproblem eller hur du 

ska förebygga ditt/dina 

hälsoproblem? 

 

14,5% 

n=9 

 

6,5% 

n=4 

 

12,9% 

n=8 

 

38,7% 

n=24 

 

27,4% 

n=17 

Vet du vad du kan förvänta 

dig från och med nu? 

9,7% 

    n=6 

6,5% 

n=4 

21,0% 

n=13 

40,3% 

n=25 

22,6% 

n=14 

Kommer du att kunna 

hantera ditt/dina 

hälsoproblem annorlunda? 

17,7% 

n=11 

11,3% 

n=7 

30,6% 

n=19 

27,4% 

n=17 

12,9% 

n=8 

Kommer det att leda till 

minskade hälsoproblem? 

Eller förhindra att fler 

hälsoproblem uppstår? 

 

17,7% 

n=11 

 

17,7% 

n=11 

 

32,3% 

n=20 

 

21,0% 

n=13 

 

11,3% 

n=7 
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Kommunikation: Det framkom att merparten av patienterna upplevde 

kommunikationen med vårdpersonalen som positiv. På frågan om ” vi hade ett bra 

samtal” svarade 45,2 % av patienterna att det varit ett mycket bra samtal medan endast 

två patienter svarade att de upplevde att det inte alls var bra. 61,3% av patienterna 

kände sig mycket väl omhändertagen. 62,9% upplevde att vårdpersonalen förstod varför 

patienterna besökte akutflödet (tabell 3). 

 

Tabell 3. Kommunikation. N=62 

 

 

Inte alls Mycket lite Lite Lite mer Mycket mer 

Vi hade ett bra 

samtal 

3,2% 

n=2 

3,2% 

n=2 

8,1% 

n=5 

40,3% 

n=25 

45,2% 

n=28 

Jag kände mig 

trygg 

4,8% 

n=3 

4,8% 

n=3 

8,1% 

n=5 

40,3% 

n=25 

41,9% 

n=26 

Vårdpersonal 

förstod varför 

jag var här 

4,8% 

n=3 

1,6% 

n=1 

6,5% 

n=4 

24,2% 

n=15 

62,9% 

n=39 

Jag kände mig 

omhändertagen 

1,6% 

n=1 

4,8% 

n=3 

6,5% 

n=4 

25,8% 

n=16 

61,3% 

n=38 

 

 

Brister: Fyra frågor ställdes gällande brister i kommunikationen, det framkom i 

resultatet att 25,8 % (håller med fullständigt och håller med) upplevde inga brister 

Endast en patient höll fullständigt med på frågan om det var lite svårt att få kontakt med 

vårdpersonalen medan fyrtiotvå patienter menar att det inte alls varit svårt att få kontakt. 

90,4 % upplevde inget onödigt småprat (”Håller inte med” 21,0% och ”håller inte alls 

med” 69,4%). På frågan ”viktiga beslut fattades ovanför mitt huvud” svarade 59,1% att 

de inte alls upplevde att det var så (tabell 4). 
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Tabell 4. Brister i kommunikationen. N=62 

 Håller med 

fullständigt 

Håller med Varken eller Håller inte 

med 

Håller inte alls 

med 

Det var lite 

svårt att få god 

kontakt med 

vårdpersonalen 

 

1,6% 

n=1 

 

6,5% 

n=4 

 

6,5% 

n=4 

 

17,7% 

n=11 

 

67,7% 

n=42 

För mycket tid 

spenderades på 

småprat 

0%         1,6% 

         n=1 

       8,1% 

       n=5 

       21,0% 

        n=13 

       69,4% 

        n=43 

Det var lite 

svårt att ställa 

frågor 

0%        11,3% 

        n=7 

       6,5% 

       n=4 

       25,8% 

        n=16 

       56,5% 

       n=35 

Viktiga beslut 

fattades 

ovanför mitt 

huvud 

0%         4,8% 

        n=3 

     11,3% 

      n=7 

       21,0% 

       n=13 

       62,9% 

        n=39 

 

 

Erfarenheter: På frågan om andra patienter kunde höra patientens samtal med 

vårdpersonalen svarade 66,1 % av patienterna att de inte upplevde att andra kunde höra 

deras samtal med personalen. 40,3 % upplevde inte att de bara var ”en i mängden”. 

Däremot svarade sex patienter att de ”håller med” på frågan om de kände sig som en i 

mängden. 25,8% svarade ”varken eller” (Tabell 5). 

 

Tabell 5. Erfarenheter. N= 62 

 Håller 

fullständigt 

med 

Håller med Varken eller Håller inte 

med 

Håller inte alls 

med 

Jag upplevde 

att andra 

patienter 

kunde höra när 

jag pratade 

med 

vårdpersonalen 

 

1,6% 

n=1 

 

9,7% 

n=6 

 

4,8% 

n=3 

 

17,7% 

n=11 

 

66,1% 

n=41 

Jag kände mig 

som en i 

mängden 

3,2% 

n=2 

9,7% 

n=6 

25,8% 

n=16 

21,0% 

n=13 

40,3% 

n=25 
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Upplevelser:  

De flesta patienterna skattade upplevelsen av besöket som positiv. Flertalet var stärkta, 

lättade och lugnade när de lämnade akutflödet. Endast två patienter påtalade att de vara 

oroliga, spända, ledsna eller utslitna efter besöket. Resultatet påvisade att 33,9% var 

lättade medan 19,4% skattade ”varken eller”. Två patienter utelämnade sina svar 

angående huruvida vederbörande kände sig lättad eller orolig direkt efter besöket (figur 

1).

 

Figur 1. Lättad/ Orolig 

 

 

På frågan om de var glada eller ledsna efter besöket  fanns svarsalternativen graderade 

från ledsen, ganska ledsen, ledsen, varken eller, lite glad, ganska glad och glad. 30,6% 

skattade att de var ”glada”, 25,8% att de var ”lite glad”. Två patienter var ”ganska 

ledsna” (figur 2). 
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Figur 2. Glad/ Ledsen 

 

 

Flera av patienterna kände sig mer stärkt (21,0%) än utsliten (1,6%) när de lämnade 

akutflödet. Däremot påtalade 22,6% av patienterna att de kände varken eller. Några 

menade att de var ganska utslitna (8,1 %) (figur 3). 

 

 

Figur 3. Stärkt/ Utsliten 

 

Det framkom i resultatet att de flesta patienterna skattade sig själv som lugnade när de 

lämnde akutflödet. 33,3% var lugn, 18,3% ganska lugna och 1,5% kände sig endast lite 



 

19 

 

lugnade. Få påtalade att de lämnade akutflödet spända (1,7%). 18,3 % av patienterna 

kände sig ”varken eller ” direkt efter besöket (figur 4). 

 

Figur 4. Lugn/ Spänd 

 

Samband: 

Författarna undersökte även om det fanns ett samband mellan hur patienterna skattade 

att de fick information om sitt hälsotillstånd och upplevelsen efter besöket. Även 

undersöktes om det sågs ett samband mellan kommunikationen med vårdpersonalen och 

upplevelsen efter besöket. 

Korrelationsanalys genomfördes med Spearman´s test mellan information och 

upplevelse direkt efter besöket. Det framkom att det fanns ett signifikant samband 

Spearman`s test rs (60). 72, p<0,05. Resultatet påvisade också ett signifikant samband 

mellan kommunikationen och upplevelsen efter besöket Spearman´s test rs (60). 54, p 

<0,05. Även bristande kommunikation och upplevelse efter besöket var signifikant 

säkerställt med Spearman’s test rs (62). 46, p< 0,05. (tabell 6). Detta innebar en positiv 

korrelation eftersom värdena var positiva i alla testerna och det förklarades med att de 

som var nöjda med kommunikationen hade en positiv upplevelse och de som beskrev 

bristande kommunikation inte hade en lika positiv upplevelse efter besöket (Sundell 

2010) (tabell 6). 
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Tabell 6. Sambandsanalys 

Information   Information Upplevelse Kommunikation 

Brist i 

kommunikation 

 

Correlations 

coefficient 1 0,718 0,412 0,253 

 sig. (s- taild)   0 0,001 0,047 

 N  62 60 62 62 

       

Upplevelse       

 

Correlations 

coefficient 0,718 1 0,54 0,465 

 sig. (s- taild)  0  0 0 

 N  60 60 60 60 

       

Kommunikation       

 

Correlations 

coefficient 0,412 0,54 1 0,608 

 sig. (s- taild)  0,001 0  0 

 N  62 60 62 62 

       

Brist kommunikation 

Correlations 

coefficient 0,253 0,465 0,608 1 

 sig. (s- taild)  0,047 0 0  

 N  62 60 62 62 

       

 

8. Diskussion 

 

8.1 Huvudresultat 

Det som framkom i resultatet var att 73% av patienterna som besökte akutflödet i 

Mellansverige upplevde att de fick bra information om sitt hälsotillstånd, att de fick ett 

bra bemötande och kände sig väl omhändertagna. Patienterna skattade sina upplevelser 

efter besöket som positiva då det framkom i resultatet att de var lättade, lugnade, 

gladare och mer stärkt. Författarna ville se om det fanns ett samband mellan 

information, kommunikation och upplevelse direkt efter besöket. Resultaten påvisade 

ett signifikant samband mellan dessa faktorer. Fick patienten ett bra bemötande med 

god information och hade en bra kommunikation med vårdpersonalen blev också 

upplevelsen efter besöket mycket positiv.  
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8.2 Resultatdiskussion 

Syfte med denna kvantitativa studie var att ta reda på hur patienterna skattade sin 

upplevelse av sitt besök på akutflödet i Mellansverige. I resultatet framkom att 73% av 

patienterna som besökte akutflödet upplevde att de fick bra information om sitt 

hälsotillstånd, att de fick ett bra bemötande och kände sig väl omhändertagna. Detta kan 

tolkas som att arbetet enligt Lean fungerar, att ingen tid läggs på onödigt dvs att 

patienten slipper upprepa sig och att olika undersökningar inte upprepas av olika 

vårdgivare. Det kan vara ett problem om kommunikationen och därmed interaktionen 

mellan sjuksköterska och patient uteblir. Resultatet av Spearman’s test stödjer 

Travelbees omvårdnadsteori vilken menar att interaktionen mellan patient och 

sjuksköterska ligger till grund för all omvårdnad (Kirkevold 2009; Jahren-Kristofferson 

2006). Strandås och Bondas (2017) kom i sin meta etnografiska studie fram till att 

sjuksköterske- och patientrelationen kan förbättra hälsa. Inte bara med avseende på 

fysiskt tillstånd och behandling utan även känslomässigt och psykologiskt 

välbefinnande. Sjuksköterske- och patientrelationen kan även öka patientens potential 

för att stärka den egna hälsan. I resultatet framkom också att 11,3 procent angav att de 

upplevde att andra kunde höra deras samtal med vårdpersonalen och 12,9 procent kände 

sig som en i mängden. Travelbee´s omvårdnadsteori menar att det är av största vikt att 

varje person ses som en unik person (Kirkevold 2009; Jahren-Kristofferson 2006). Att 

känna sig som en i mängden kan vara en baksida av att får vård där man arbetar enligt 

Lean modellen, då det innebär borttagande av allt onödigt, men det som är onödigt för 

någon kan vara nödvändigt för någon annan (Moraros, Lemstra, & Nwankwo 2016). I 

flera studier har det undersökts hur patienterna upplever att de blir omhändertagna i 

vården. I en studie från Brasilien (Silva, Paiva, Faria, Ohl & Chavaglia 2016) skattade 

hela 81 procent att omhändertagandet var mycket bra medan endast 53 procent uppgav 

att de var nöjda med hur de blev omhändertagna av vårdpersonalen på en kutmottagning 

i USA (Pines et al. 2008). I resultatet av föreliggande studie framkomatt majoriteten av 

patienterna skattade att de kände sig trygg och väl omhändertagen av vårdpersonalen. 

Liknande resultat kan ses i en studie av Muntlin, Gunningberg och Carlsson (2008) som 

genomfördes på en akutmottagning i Sverige. Där framkom att när patienterna upplevde 

trygghet kände de sig också omhändertagna vilket bidrog till att patienterna fick en 

positiv upplevelse av vårdpersonalen. Wiman, Wikblad och Idvall (2007) kom fram till 

att om patienten får bra information leder det oftast till att patienten känner sig 

bekräftad, lyssnad på, omhändertagen och får en bra upplevelse. Samma resultat kan ses 
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i ovanstående studie där många patienter som upplevde sig få bra information också 

skattade besöket i sin helhet som positiv. En välinformerad och delaktig patient är en 

patient som blir självständig och inte belastar sjukvården mer än nödvändigt vilket leder 

till kortare vårdtider. Det ses ett tydligt positivt samband mellan korrekt information, 

patientdelaktighet och resultat av behandling. Om patientens förväntningar av vården 

inte stämmer överens med den information som givits kan det leda till att patienten 

upplever att fel har begåtts (Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch 2008). Merparten av 

patienterna i föreliggande studie upplevde att kommunikationen med vårdpersonalen 

var mycket god. Enligt Fossum är kommunikationen mellan patient och vårdpersonal en 

förutsättning för ett bra bemötande och utbyte av information. En fungerande 

kommunikation är betydelsefull för att undvika att missförstånd uppstår (Fossum 2013). 

Det framkom dock i resultatet att ett fåtal patienter bekräftade brister i 

kommunikationen mellan patient och vårdpersonal. Bland annat upplevdes svårigheter 

med att få kontakt med vårdpersonalen. God kontakt mellan patient och vårdpersonal är 

av vikt för att skapa en bra vårdrelation. Det leder till att patienterna upplever trygghet 

och därmed vågar öppna sig och ställa frågor som de annars kanske inte vågat ställa 

(Florin, Ehrenberg, & Ehnfors 2006). Svårigheter med att ställa frågor till 

vårdpersonalen eller att viktiga beslut togs ovanför patienternas huvuden framkom i 

resultatet av föreliggande studie, vilket kan leda till att patienten inte blir delaktig i sin 

vård. Att inte känna sig delaktig påverkar patienter negativt då de känner sig förbisedd, 

oviktig och upplever sämre omhändertagande (Paternotte et al. 2017). Otillräcklig 

information, empati och oengagerat uppträdande kan leda till onödig oro och minskat 

förtroende för hälso- och sjukvården. Vårdpersonal behöver förstå vikten av att ha ett 

empatiskt förhållningssätt. Ett empatiskt förhållningssätt innebär att bemöta patienter så 

som man själv vill bli bemött men också att som vårdpersonal kunna sätta sig in i 

patientens situation och upplevelser. (Jangland, Gunningberg & Carlsson 2008). En av 

de viktigaste faktorerna för att kunna säkerställa god vård är patientens delaktighet. Om 

patienten inte bjuds in att aktivt delta gällande sitt eget vårdande kan det vara svårt att 

uppnå god patientsäkerhet. Att som patient vara delaktig och engagerad i vården bygger 

oftast på en god kommunikation mellan patient och vårdpersonal. (Sahlström, Partanen, 

Rathert & Turunen 2016). En aspekt då det gäller brist i kommunikation mellan patient 

och vårdpersonal kan enligt Rundqvist (2012) vara att vårdpersonalen använder ” sitt 

språk” som inte är anpassat till patienten. Ord som patienten inte förstår. Det kan leda 

till att vårdpersonalen (oavsiktligt) intar en maktposition och patienten kan då hamna i 
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underläge och kan känna sig kränkt. Denna maktposition kan skapa en bristfällig 

kommunikation. En annan aspekt kan vara att patienten själv har dåligt självförtroende, 

inte litar på sig själv och därför inte vågar bli delaktig trots god kommunikation med 

vårdpersonalen och erbjudande om delaktighet (Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos 

2011). Enligt patientlagen (2014:821, kap 5) ska vården så långt som möjligt utformas 

och genomföras tillsammans med patienten och utgå från patientens önskemål och 

individuella förutsättningar. Socialstyrelsen (2015) påtalar också att patientsäkerheten 

kan riskeras om det sker brister i kommunikationen. När patienten inte förstår eller inte 

tar till sig information kan det leda till missförstånd som i värsta fall kan ge upphov till 

vårdskador. Det är också vårdpersonalens skyldighet att sträva efter hög patientsäkerhet 

genom att ge korrekt information samt göra patienten delaktig i omvårdnaden. 

Föreligger språkförhinder kan detta äventyras. Något som tidigare diskuterats i 

resultatdiskussionen är att ett fåtal patienter upplever brist på kommunikation, svårighet 

med att få kontakt och kunna ställa frågor till vårdpersonalen. En aspekt kring detta som 

författarna funderar på är om det bland annat kan handla om språkförbistringar på grund 

av olika kulturer och därav upplevs brist i kommunikationen. Även om urvalet i studien 

är patienter som kan förstå svenska språket är det ju inte säkert att alla förstår den 

information de erhåller från vårdpersonalen. Enligt Wish Garret, Dicksson, Young, 

Klinken Whelan, Forero (2008) kan språkförbistringar leda till att viktig information 

missas vilket ses som ett återkommande problem både för patient och vårdpersonal. Om 

en patient inte behärskar språket ställs mindre motfrågor som kan leda till minskad 

delaktighet, felmedicineringar och dålig compliance. Följden kan bli att patienten 

känner sig dålig behandlad av vårdpersonalen och sjukvården (Wish Garret et al. 2008) 

 

8.3 Metoddiskussion 

Denna studie har genomförts som en enkätstudie med kvantitativ ansats. Författarna 

strävade efter stort urval för att få ett generaliserbart resultat, därmed valdes kvantitativ 

metod istället för kvalitativ metod (Polit & Beck 2008). Metoden som använts är en 

beskrivande tvärsnittsstudie vilket ger en kartläggning/bild av en population vid en viss 

tidpunkt eller under ett visst tidsintervall och den syftar till att ge kunskap om tillståndet 

där och då (Descombe 2014). Patient experience Questionnarie (PEQ), en befintlig 

reliabilitetstestad och validerad enkät som utvecklats i primärvården i Norge användes 

då den ansågs vara relevant för studiens syfte (Steine, Finset & Laerum 2001). 
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En svaghet med studien kan vara att författarna själva inte delade ut enkäten utan det 

skedde via personal i receptionen. Receptionspersonalen har kunnat glömma bort eller 

inte påmint varandra om att dela ut enkäterna till de som inkluderades i studien. Om 

författarna själva lämnat ut enkäten hade det kunnat underlättat för deltagarna att ställa 

frågor direkt om det uppstod några funderingar å andra sidan kan det upplevas som 

tvång att fylla i enkäten när personen som delat ut den står bredvid. Dock fick 

deltagarna möjlighet att fylla i enkäten hemma i lugn och ro. En etisk aspekt är om 

deltagarna vågade svara ärligt på enkäten om författarna själva skulle ha delat ut 

enkäterna. Det då båda författarna jobbar på det aktuella akutflödet och har mött 

deltagarna vid tidigare vårdtillfällen. En styrka kan då ses med studien att enkäterna 

istället delades ut via receptionen. En annan aspekt som kan ha påverkat 

svarsfrekvensen av enkäten var att det nyligen pågått flera andra patient-

enkätundersökningar i den aktuella regionen vilket ledde till att patienter tackade nej till 

deltagande när de tillfrågades av receptionspersonalen. Under datainsamlingens gång 

kontaktade författarna receptionspersonalen vid flertalet tillfällen, detta för att se om det 

fanns eventuella frågor som uppkommit från patienter eller personalen själva. Det som 

framkom var både positiv och negativ respons från patienterna men ingen hade frågor 

och funderingar kring själva enkäten. En del kommenterade att de nyligen deltagit i 

andra studier eller att de inte ville delta och andra att de gärna ville förmedla sina 

upplevelser. Receptionspersonalen upplevde ingen stress eller motvilja till att dela ut 

enkäterna utan var positiva och kände att de visste vad det handlade om och kunde 

förmedla detta på ett bra sätt till patienterna. Receptionspersonalen gjorde också 

bedömningen om patienten inkluderades i undersökningen vad gäller språkförståelse. 

197 enkäter lämnades ut och 62 stycken besvarades vilket innebar en svarsfrekvens på 

32 procent. Författarna anser att då studien är tidsbegränsad minskade möjligheten till 

en längre datainsamlingsperiod vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen. Möjlighet till 

utdelning av fler enkäter för att erhålla ökad svarsfrekvens och stärka 

generaliserbarheten ansågs inte möjligt (Polit & Beck 2008). Enkäten översattes från 

engelska till svenska av författarna vilket kan ses som en svaghet då översättningen i 

vissa fall kan ha gett upphov till tolkningar vad gäller frågor och svarsalternativ. I 

sektion ett ställdes frågan ” Vet du vad du kan förvänta dig från och med nu?” 

Författarna anser att frågan kan förtydligas att det gäller patientens nuvarande 

hälsotillstånd för att undvika eventuella missförstånd. I sektion tre angående brister i 

kommunikation ingår två frågor som lämnar utrymme för tolkningar. En fråga om för 
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mycket tid spenderades på småprat, hur mycket är ”för mycket”. Betydelsen av småprat 

kan tolkas olika beroende på individ. Enligt svenska akademins ordbok (SAO) betyder 

småprat att kallprata, prata enkelt, prata om obetydliga ting (svenska akademins ordbok 

1979). Den andra frågan handlade om patienten upplevde att ” det var lite svårt att ställa 

frågor”. Författarna upplever att frågan kan tolkas olika beroende på om patienten 

upplever att det kan vara svårt att ställa frågor gällande sitt/sina hälsoproblem eller om 

det kan bero på att patienten upplever vårdpersonalen som oengagerad. I den femte 

sektionen kan upplevelse av att känna sig utsliten tolkas som att de var sjuka och kände 

sig utsliten av den anledningen och att svaret inte är kopplat till besöket utan till det 

egna tillståndet. 

 

9. Kliniska implikationer för omvårdnad 

Resultatet som framkom i föreliggande studie ger information om att arbete enligt Lean 

modellen på akutflödet i Mellansverige är uppskattat av patienterna. Det ger också 

positiv feedback till vårdpersonalen vad gäller bemötande och deras sätt att informera 

vilket bidrar till patientnöjdhet. Arbetssättet behöver dock fortsätta att utvecklas och 

anpassas efter patienters efterfrågan på vård men även efter personalens möjligheter att 

tillgodose detta. Resultatet kan även fungera som underlag för verksamhetsutvecklare 

och chefer inom den egna regionen men även för andra regioner som står inför liknande 

problem med ökad efterfrågan på vård inom primärvården och därmed svårighet att 

upprätthålla vårdgarantin. En negativ aspekt som bör beaktas är att det framkommit 

brister i kommunikationen mellan patient och vårdpersonal. Författarna anser att 

möjlighet till utbildning i samtalsmetodik bör ges till vårdpersonal för att minska risken 

för missförstånd. 

 

10. Förslag till fortsatt forskning 

Det är författarnas ambition att denna studie ska ge en uppfattning om hur patienter 

upplever bemötande, omhändertagande och information vid akutflödet som bedrivs av 

tre hälsocentraler i Mellansverige. Det resultat som framkom kan ge verksamheterna 

återkoppling och ligga till grund för fortsatt utveckling och förbättringsåtgärder. 

Författarna uppfattar att det saknas forskning som beskriver patienters upplevelse av att 

få akut vård vid mottagning där man arbetar enligt Lean modellen varför vidare 

forskning kan vara av värde. Det vore intressant att undersöka hur utfallet påverkas över 
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tid och göra en uppföljning då denna studie genomfördes redan 6 månader efter att det 

gemensamma akutflödet infördes. 

 

11. Slutsats 

Resultatet som framkom i denna kvantitativa studie påvisade att flertalet patienter 

skattade sin upplevelse av att få vård på akutflödet i Mellansverige som positiv. 

Att få vård på akutflödet där arbetet utförs enligt Lean modellen har enligt föreliggande 

studie visat sig vara bra. Patienterna skattade sin upplevelse om information angående 

sitt hälsotillstånd som bra, de skattade även att de fick den hjälp de behövde, och att 

besöken var effektiva. De flesta patienterna skattade att de fick bra bemötande, kände 

sig väl omhändertagna och hade en positiv upplevelse direkt efter besöket. 
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