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Sammanfattning	1	
Patientbesöken på Sveriges akutmottagningar ökar stadigt. För att sortera och kategorisera 2	
patienter som inkommer till akutmottagningen används triagering där de mest akuta patienterna 3	
får hjälp först. Strategier som lugnande och informerande används av vårdpersonalen för att 4	
skapa en trygg miljö under vistelsen på akutmottagningen. Genom nationella undersökningar 5	
har det framkommit att det finns brister mellan vårdpersonal och patient när det gäller 6	
kommunikation och bemötande. Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers 7	
erfarenheter av att vara patient på en akutmottagning. Litteraturstudien är baserad på tio 8	
kvalitativa vetenskapliga studier vilka söktes fram genom databaserna Cinahl och Medline. 9	
Fem kategorier uppmärksammades i litteraturstudiens resultat. Patienterna ansåg att det var 10	
viktigt med ett bra bemötande och en god relation till vårdpersonalen. Patienterna hade en stor 11	
önskan om att bli uppmärksammade på akutmottagningen. Kommunikation var av stor vikt och 12	
patienterna hade både positiva och negativa erfarenheter av detta. Väntetiden var ett 13	
återkommande ämne och patienterna hade erfarenheter av såväl längre som kortare väntetider. 14	
Slutsatsen var att en god relation med kompetenta sjuksköterskor skapade trygghet och 15	
förtroende. Att vårdpersonalen anpassade sin kommunikation till varje enskild individ ansågs 16	
av patienten vara nödvändigt för att känna sig delaktig och insatt i vårdsituationen. Väntetiden 17	
tycktes ha en direkt inverkan på patienternas tillfredsställelse med vården. 18	

 19	
Nyckelord: akutmottagning, bemötande, erfarenheter, kommunikation, patient 20	
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Abstract	48	
The amount of patients in the Swedish emergency departments is steadily increasing. Triage is 49	
a way of sorting and categorizing the patients when arriving to the emergency department so 50	
that the most acute patients gets prioritized first. The caregivers are using strategies like 51	
calming and informing to create a safe and calming environment during the stay at the 52	
emergency department. National surveys have revealed that there is an insuffiency between 53	
caregivers and patients regarding communication and encounter. The aim with this literature 54	
study was to describe peoples’ experience of being a patient in an emergency department. This 55	
literature study is based on ten qualitative scientific studies that were systematically sought in 56	
the databases Cinahl and Medline. The result of this literature study is shown in five categories. 57	
The patients experienced that it was of great importance with a good encounter and a good 58	
relationship with the caregiver. The patients had a great wish to be acknowledged in the 59	
emergency department. The communication was important to the patients and they had both 60	
good and bad experiences of it. The waiting time was a recurring subject and the patients had 61	
experiences of both long and short waiting. The conclusion was that a good relationship with 62	
competent nurses created the feeling of safety and trust. To make the patients feel participating 63	
and informed it was of importance that the caregivers adapted their communication to the 64	
individual patient. The waiting times seemed to have a direct effect to the patients’ satisfaction 65	
with the care. 66	

 67	
Keywords: communication, emergency department, encounter, experiences, 68	
patient 69	
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Bakgrund	
År 2015 uppnådde antalet patientbesök på Sveriges akutmottagningar ca 2,5 miljoner, vilket 
är en ökning på 3 % sedan 2014. Vid 50 % av besöken uppgick väntetiden för patienter till 
mer än tre timmar. Ökning i väntetid har skett stadigt mellan åren 2010-2015 och den totala 
väntetiden har ökat med 31 minuter. En patientgrupp med mer ökade väntetider är patienter 
över 80 år där ökningen når 41 minuter (Socialstyrelsen, 2015). En stor del av de patienter 
som uppsöker akutmottagningar i Sverige och i andra delar av världen kommer på eget 
initiativ utan hänvisning från någon annan instans inom hälso- och sjukvården (Smith, 
Bouchoucha & Watt, 2016; Socialstyrelsen, 2015). När det gäller väntetid uppgav 67 % av 
deltagarna i en studie att det var acceptabelt att vänta mindre än sex timmar på att få hjälp på 
akutmottagningen. När patienter blev tillfrågade vad det värsta med väntetiden var svarade 
32,9 % att de två värsta aspekterna av tiden på akutmottagningen var att vänta på resultaten 
samt att det var obekvämt att sitta där (Gilligan et al., 2007).   
 
Strategier som vårdpersonal använder för att göra patientens erfarenhet av väntetiden 
hanterbar och omhändertagandet professionellt och tillitsfullt är att agera lugnande och 
informerande. Det används för att väntetiden inte ska öka oron hos patienter när det gäller 
deras hälsosituation. För att hålla patienterna lugna är det viktigt att även personalen är lugn. 
Det är viktigt att patienter känner sig säkra och omhändertagna och därför är information om 
hur akutmottagningen fungerar viktig. En informerad patient visar mindre irritation och rädsla 
(Burström, Starrin, Engström & Thulesius, 2013). I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 
1982:763) 2 §, fastställs att de patienter som har det största behovet av vård ska prioriteras 
först. Inom akutsjukvården kallas prioriteringen av behov för triage, där patienternas behov av 
vård bestäms. Systemet innebär att beslut snabbt kan utföras för att säkerställa att de patienter 
som är i ett mer akut behov av hjälp prioriteras först (Socialstyrelsen, 2015).  
 
Studier har visat att patienter som är tillfredsställda och nöjda med den vård de har mottagit 
på akutmottagningar ofta har en större följsamhet till efterkommande behandling, det leder till 
en ökad chans till bättre hälsa (Boudreaux & O’Hea, 2004; Rehman & Ali, 2016). När 
patienter har varit tillfredsställda med den vård som de har fått på akutmottagningen har det 
också haft en positiv påverkan på hur vårdpersonalen upplever sitt arbete (Söderström, 
Benzein & Saveman, 2003). Detta har även framkommit i internationella undersökningar 
(Rehman & Ali, 2016). Nationellt har undersökningar visat att patienter huvudsakligen är 
nöjda med bemötandet inom vården, men det inkommer även kritik till patientnämnderna som 
visar på brister i bemötande och kommunikation (Socialstyrelsen, 2011). 
 

Teoretiska	perspektiv	
• Vårdrelationen	

Relationer inom vården där patientens lidande lindras kan ses som vårdande relationer. 
Patienter kan uppleva vårdande relationer men även relationer som inte anses vårdande. Om 
en patient själv är aktiv i interaktionen kan en relation övergå till vårdande (Kasén, 2012). 
Vårdrelationen kan ses på olika sätt. Tre olika aspekter som används inom begreppet 
vårdrelation är värdeneutralt, värdepositivt och mångtydigt. Då vårdrelationen används i 
offentliga sammanhang beskrivs den som en relation mellan patient och vårdare utan 
ytterligare värderingar, det vill säga värdeneutralt. Om en vårdrelation är värdepositiv innebär 
det att relationen innebär positiva effekter för patienten. Vårdrelationen är mångtydig då 
begreppen vårdrelation och en vårdande relation används i en blandning. En vårdrelation kan 
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föra med sig något gott till patienten, men det finns även vårdrelationer som istället kan öka 
lidandet (Snellman, 2009). 
 
Vid varje mellanmänskligt möte uppstår en etiskt laddad situation och innefattar ett val, där vi 
kan välja att möta den andra personen med respekt eller välja att ignorera och undvika. 
Bemötandet till patienten kan leda till ett flertal olika resultat. Exempelvis kan olika typer av 
bemötande ge patienten negativa känslor som hopplöshet eller förlorat värde eller positiva 
känslor som tillgivenhet och en känsla av välbefinnande. Det finns patienter som känt sig 
förolämpade och ignorerade för att de inte blivit bemötta av vårdpersonalen på ett värdigt sätt. 
Ofta använder vårdpersonalen förklaringar som tidsbrist och stress. Det kan också bero på att 
vårdpersonalen och patienten ser mötet utifrån olika perspektiv. Patienter upplever relationen 
med sjuksköterskan som viktig där de önskar att bli bekräftade (Snellman, 2009). I en 
litteraturöversikt av Shattell (2004) framkom det att patienter önskar att lära känna 
sjuksköterskan och att bli tröstade. Patienterna hade erfarenhet av att vissa sjuksköterskor var 
kalla och inte hade tid för dem vilket gjorde att de kände sig utelämnade. Patienterna önskade 
att få känna sig respekterade och sedda som individer och inte som objekt. 
 

• Vårdande	kommunikation	
Omvårdnad och kommunikation har ett starkt samband vilket därmed innebär att 
kommunikation är en viktig aspekt för sjuksköterskan i mötet med patienten (Baggens & 
Sandén, 2009). En väl fungerande kommunikation mellan patient och vårdpersonal är en 
viktig faktor för att patienten ska känna sig tillfredsställd med vården som ges (Fredriksson, 
2003; Wysong & Driver, 2009). En vanlig indelning av begreppet kommunikation är 
emotionell och instrumentell kommunikation. Vid emotionell kommunikation är målet att 
patienten ska erfara en trygg miljö som gör det möjligt för patienten att berätta om sina 
upplevelser och då också känner sig förstådd. Ömsesidig respekt och att känna eller utföra 
tröst är också en del av den emotionella kommunikationen. Den instrumentella 
kommunikationen innebär att patienten får information om sitt tillstånd. Målet med den 
formen av kommunikation är att informera och förbereda patienten (Fredriksson, 2003).  
 
Hur patient och sjuksköterska använder sig av språket i sin kommunikation är direkt 
avgörande för hur de kommer att förstå varandra. Att med ord kunna beskriva sina 
erfarenheter samt att kunna ge tydlig information och förklara lägger grund för förståelse 
sinsemellan. Detta innebär att både patient och vårdpersonal är ansvariga för att 
kommunikationen ska bli välfungerande och vårdande (Baggens & Sandén, 2009). En stor del 
av den vårdande kommunikationen är att lyssna, vilket för vårdpersonalen inte enbart omfattar 
att höra patienten berätta utan också att tolka, förstå och bekräfta det patienten har berättat. 
Det krävs koncentration samt ett aktivt agerande från vårdpersonalen för att ge möjlighet för 
patienten att få både tid och utrymme att få känna, tänka och berätta (Fredriksson, 2003).  

Problemformulering	
Då antalet patientbesök på akutmottagningen i Sverige stadigt ökar påverkar det också 
väntetidens längd, hälften av personerna som sökt vård på akutmottagningen har fått vänta i 
mer än tre timmar. Patienter har erfarenheter av att inte bli uppmärksammade på 
akutmottagningar och att de inte blir bemötta på ett värdigt sätt, tidsbrist och hög 
arbetsbelastning används ofta som förklaring till detta från vårdpersonal. Patienter har uppgett 
att de önskar att få en bra relation med vårdpersonalen och att bli uppmärksammade. Då dessa 
behov inte alltid uppfylls är det viktigt att få utökad kunskap om personers erfarenheter vid 
besök på akutmottagningar. En utökad förståelse för vad personer som besökt en 
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akutmottagning anser vara viktigt kan vara en ingång till kommande förbättringsarbete inom 
omvårdnaden på akutmottagningar. 

Syfte 
Syftet var att beskriva personers erfarenheter av att vara patient på en akutmottagning. 

Metod	

Design	
Metoden som valdes var en litteraturstudie med systematisk sökning som enligt Forsberg och 
Wengström (2016) betyder att systematiskt söka fram litteratur inom ett specifikt 
ämnesområde och kritiskt granska och sammanställa den. Designen är deskriptiv och endast 
kvalitativa studier har inkluderats och analyserats med hjälp av innehållsanalys. 
 

Sökstrategi	
Litteraturen har sökts fram från databaserna Cinahl och Medline. Nyckelord valdes utifrån 
syftet och resulterade i patient, erfarenhet och akutmottagning. För att översätta nyckelorden 
till engelska användes svenska MeSH. I första hand användes thesaurus, det vill säga 
databasernas olika ämnesord. Dessa benämns i de aktuella databaserna som Cinahl headings 
och MeSH-terms. Sedan användes fritextsökning för att komplettera sökningen vilket minskar 
risken att gå miste om relevant litteratur (Polit & Beck, 2012; Willman et al., 2011). För att få 
ett bredare resultat i fritextsökningen användes trunkering (*) för att utöka grundordet och få 
med flera olika ändelser (Polit & Beck, 2012).  
 
Sökningen började brett med enskilda sökord som sedan kombinerades genom de booleska 
termerna AND och OR vilket gav mer specifika sökresultat som passade till studiens syfte 
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). I en sökning i Cinahl användes till exempel 
ämnesordet Emergency service och fritextsökningen Emergency departmen* som 
kombinerades med den booleska termen OR. En sökning på enbart emergency service gav 
inte samma resultat som en sökning på fritextordet emergency departmen*. Sökningarna 
begränsades till årtalen 2007-2017. Ytterligare begränsningar gjordes till peer reviewed och 
engelskt språk. Två artiklar söktes även fram genom en manuell sökning i andra 
kandidatuppsatsers referenslistor. De systematiska sökningarna visas i sökmatris (Bilaga 1). 
 

Urval	
Inklusionskriterier var att studierna skulle handla om personer som hade sökt vård på en 
akutmottagning och deras erfarenheter. Exklusionskriterier var studier från länder som inte 
räknas till västvärlden, personer under 18 år, studier som inte handlade om patientens 
perspektiv och studier som inte var primärkällor. 
 
Först lästes samtliga 3749 titlar av artiklar som hittades i den systematiska sökningen. Utifrån 
titlarna valdes och lästes 81 abstrakt. Sedan lästes 30 artiklar i sin helhet. Totalt inkluderades 
tio vetenskapliga artiklar. Urvalsprocessen redovisas i litteraturstudiens sökmatris (Bilaga 1). 
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Granskning/värdering	
För att säkerställa kvalitén i artiklarna granskades elva utvalda artiklar genom användandet av 
en granskningsmall för kvalitativa studier från Statens beredning för medicinsk utvärdering 
[SBU], (2014). En artikel uteslöts efter granskning då den inte ansågs hålla tillräckligt god 
kvalitet. Värdering av kvalitet redovisas i artikelmatrisen (Bilaga 2). 
 

Bearbetning/analys	
För att bearbeta och analysera studiernas innehåll användes Graneheim och Lundmans (2004) 
analyssteg för kvalitativ innehållsanalys. Artiklarna lästes igenom upprepade gånger av båda 
författarna för att få en förståelse för dess innehåll. Meningsenheter som svarade på 
litteraturstudiens syfte markerades. Även omgivande text markerades för att inte förlora 
sammanhanget. Meningsenheterna kondenserades vilket innebär att de görs kortare utan att 
förlora dess innebörd (Graneheim & Lundman, 2004). I samma steg gjordes även en 
översättning av meningsenheterna. I nästa steg gavs meningsenheterna olika koder och som 
kortfattat beskriver meningsenheternas innehåll. Koderna grupperades och skapade kategorier 
vilket utgör resultatet till denna litteraturstudie. Enligt Graneheim och Lundman (2004) består 
kategorier av innehåll som har en enhetlighet i sitt syfte. Kategorier ska beskriva innehållet i 
texten. Innehållet bör inte falla utanför en kategori men inte heller passa in i mer än en 
kategori. Kategorierna som skapades i föreliggande litteraturstudie var: att få information, att 
vara delaktig, att känna trygghet och förtroende, att bli sedd och hörd och att vänta. Exempel 
på analysenhet visas i tabell 1. 
 
Tabell 1. Exempel på ett utdrag av dataanalysen av litteraturstudien. 

Etiska	överväganden	
Forsberg och Wengström (2016) menar att trovärdigheten i en litteraturstudie ökar om de 
inkluderade studierna är granskade av etikprövningsnämnder. Enligt principerna i 
Helsingforsdeklarationen (2013) bör vetenskapliga studier ha ett tydligt etiskt resonemang 
och vara granskade av den aktuella kommittén inom sitt område. Nio av de tio inkluderade 
studierna hade ett etiskt godkännande från etiska kommittéer. Studien som saknade etiskt 

Meningsenhet Kondenserad text Kod Kategori 

Moreover, those patients who had received 
sufficent information by asking and getting a clear 
and structured account had much easier to accept 
the time of waiting; ”If you recived information 
about your triage level it’s much easier to wait”. 
They were also more prepared to handle changes of 
both a positive and negative nature. 

Patienterna som fått 
information och en tydlig 
bild av triagenivån genom 
att fråga hade lättare att 
acceptera väntetiden och 
var mer förberedda för 
förändringar. 

Kommunikation  Att få information 

A patient said that it was particulary important with 
comfortable furniture: ”When you have pain in 
your bottom, it is very important to have a good 
chair”. 

En patient sade att det var 
speciellt viktigt med 
bekväma möbler. 

Miljö Att vänta 

Nurses who were percieved as being available, 
attentive, and responding appropriately to the 
patient’s needs were greatly appreciated by those 
they were tending to. 

Patienter uppskattade 
sjuksköterskor som var 
tillgängliga, 
uppmärksamma och 
svarade på ett bra sätt på 
patienternas behov. 

Engagemang Att bli sedd och hörd 
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godkännande hade konsulterat med en etisk kommitté som fastslog att ett godkännande inte 
var nödvändigt då patienterna blev intervjuade efter avslutad behandling. De flesta studierna 
hade även ett ytterligare etiskt resonemang inkluderat.  
 
En studie som först var aktuell till denna litteraturstudie exkluderades då det framkom att de 
deltagande patienterna erbjöds en möjlighet att vinna pengar om de deltog i studien. 
Författarna till föreliggande litteraturstudie ansåg att mutor skulle kunna påverka resultatet i 
studien och exkluderade därför studien. Objektivitet har eftersträvats vid tolkning av de 
inkluderade studiernas resultat och vid presentationen av resultatet och Polit och Beck (2012) 
menar att objektivitet innebär att forskarens förförståelse och tidigare erfarenheter inte 
påverkar resultatet. Ingen medveten förvrängning eller förfalskning ska förekomma. För att 
säkerställa detta har varje studie först lästs enskilt av varje författare och därefter diskuterats 
gemensamt. Resultatet från de inkluderade studierna har inte ändrats eller förvrängts, och 
noggrann översättning har utförts för att undvika att misstolka det ursprungliga resultatet. 

Resultat	
Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av att vara patient på en 
akutmottagning. Resultatet presenteras i fem kategorier. 
	

Att	få	infomation	
Patienters uppfattning om kommunikationen på akutmottagningen varierade och det ansågs 
viktigt att vara välinformerad, vilket kopplades till goda vårderfarenheter (Lyons & Paterson, 
2009). Patienter önskade att få hållas informerade om sin situation för att kunna behålla 
kontrollen, utan information gick den förlorad (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2012; 
Larsson Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo, 2004). Utan information menade 
patienter att det var lätt att tro det värsta (Lyons & Paterson, 2009). Brist på information 
bidrog till känslor av obehag, förvirring och missnöje (Dahlén, Westin & Adolfsson, 2012; 
Lyons & Paterson, 2009; Wiman, Wikblad & Idvall, 2007).  
 
Patienter var oroliga att missa relevant information och ville därför inte lämna väntrummet 
(Larsson Kihlgren et al., 2004). Patienter saknade information vid utskrivning, de hade 
önskemål om skriftlig information (Wiman et al., 2007). Attityden till vistelsen på 
akutmottagningen påverkades av mängden information som patienterna fick (Lyons & 
Paterson, 2009). Det fanns patienter som uppskattade när de fick lite information då de senare 
förstått att de blivit lågt prioriterade. Andra patienter tyckte inte att information om 
prioritering på akutmottagningen var nödvändig (Möller, Fridlund & Göransson, 2010). 
 
Patienter beskrev det som viktigt att veta vad vårdpersonalen utförde för handlingar kopplade 
till deras tillstånd (Dahlén et al., 2012; Larsson Kihlgren et al., 2004). Oro skapades för vissa 
patienter om de inte fick veta vad som dokumenterades (Dahlén et al., 2012). En patient 
uttryckte oro när sjuksköterskor gång på gång gick förbi utan att kommunicera (Nyström, 
Nydén & Petersson, 2003). Kommunikationen från vårdpersonalen var ofta kopplad till det 
fysiska tillståndet hos patienten och utfördes framför allt när prover togs. Ofta användes det 
medicinska språket inom kommunikationen till patienten. Det ledde till att vårdpersonalen 
och patienten inte alltid förstod varandra. Att själva få berätta om sina känslor visade sig vara 
viktigt för patienterna och när de inte förstod vårdpersonalen kände de att de inte kunde 
berätta sin egen version om sitt tillstånd. Otydlig information kunde leda till förvirring och 
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problem i samarbetet vilket gjorde att mer vårdpersonal än vanligt krävdes vid 
undersökningar (Larsson Kihlgren et al., 2004). 
 

Att	vara	delaktig	
Patienterna beskrev vikten av att helst i ett tidigt skede få möjlighet till att få känna sig 
delaktiga och få förklara varför de hade sökt sig till akutmottagningen. Ett vänligt mottagande 
av vården och att få skapa en god kontakt var viktigt (Larsson Kihlgren et al., 2004). En 
öppenhet erfarades med triagesjuksköterskan som ansågs vara ovärderlig (Möller et al., 2010). 
Det fanns patienter som var oroliga över att deras delaktighet i mötet inte ansågs viktigt 
(Elmqvist et al., 2012). En del patienter tyckte att det var viktigt att vara delaktig i beslut om 
inläggning och utskrivning (Larsson Kihlgren et al., 2004).  
 
När patienter fick information om vad som pågick och information om sitt tillstånd kände de 
sig delaktiga (Frank, Asp & Dahlberg, 2009). En del patienter fick upprepade gånger berätta 
om sina problem, det ansågs positivt eftersom de föredrog det framför att inte få prata om det 
alls (Larsson Kihlgren et al., 2004). Patienter kände sig delaktiga när de uppfattade sig viktiga 
för vårdpersonalen och när de erbjöds hjälp (Frank et al., 2009). När patienterna kände att 
omhändertagandet enbart handlade om prover och andra medicinska procedurer kände de sig 
inte delaktiga. De kunde stå utan en förklaring till varför undersökningarna genomfördes 
(Dahlen et al., 2012; Elmqvist et al., 2012). Patienterna uppfattade det som att deras möjlighet 
att bli delaktiga i sin vård var beroende av hur många andra patienter som fanns på 
akutmottagningen (Frank et al., 2009).  
 

Att	känna	trygghet	och	förtroende	
Patienter uppvisade ofta oro och hade behov att få känna trygghet och tillit till 
vårdpersonalens medicinska kompetens. Patienter som blev bedömda som icke-akuta var 
tvungna att lita på sjuksköterskans bedömning för att inte rädslan skulle ta över (Nyström et 
al., 2003). Många kände sig trygga av att vara på akutmottagningen då de räknade med att de 
skulle bli omhändertagna av kompetent vårdpersonal (Dahlen et al., 2012; Elmqvist et al., 
2012; Lyons & Paterson, 2009). Möller et al. (2010) angav att vårdpersonalen hade den 
kompetens som förväntades av patienterna och det skapade en känsla av trygghet.  
 
Ett bra första bemötande var viktigt och påverkade vårdvistelsen. Det första bemötandet från 
triagesjuksköterskan var betryggande och bedömningen som utfördes var effektivt och 
skicklig och visade på kompetens (Olofsson, Carlström & Bäck-Pettersson, 2012). Även 
patienterna i studien av Wiman et al. (2007) hade erfarenheter av en effektiv och engagerad 
vårdpersonal. Det gav dem känslor av förtroende och trygghet. En personlig kontakt där 
sjuksköterskorna visade förståelse och medkänsla och var tillgängliga och uppmärksamma 
gjorde att patienterna kände trygghet (Dahlen et al., 2012; Lyons & Paterson, 2009). Patienter 
var imponerade av vårdpersonalens omtanke, de var eftertänksamma, noggranna och gav ett 
lugnande intryck. De tyckte att vårdpersonalen var fantastisk (Möller et al., 2010). När 
sjuksköterskorna uppfattades som omtänksamma formades positiva och vårdande relationer 
(Dahlen et al., 2012). 
 
Patienterna beskrev att vikten inte låg i vad sjuksköterskorna gjorde utan attityden de hade till 
patienterna och deras anhöriga. Förtroendekänslor som gav trygghet skapades när 
vårdpersonalen var vänlig (Larsson Kihlgren et al., 2004). Patienter kände att sjuksköterskan 
hade en positiv inställning och gav god omvårdnad (Möller et al., 2010). Flera patienter tyckte 
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att de inte fick den vård de var berättigade till (Dahlen et al., 2012; Nyström et al., 2003). 
Missnöjet de kände för situationen diskuterades inte med vårdpersonalen då de var rädda att 
göra sig opopulära om de klagade. För att hålla en god relation till vårdpersonalen användes 
strategin att vara en god patient och därmed inte utmana sjuksköterskornas självförtroende 
(Nyström et al., 2003). Patienter ville inte klaga på den omvårdnad de fick på akuten för att de 
var rädda att bli ifrågasatta (Möller et al., 2010).  
 
Att träffa samma vårdpersonal under vistelsen på akutmottagningen ansågs vara viktigt och 
det skapade trygghet (Dahlen et al., 2012; Frank et al., 2009; Möller et al., 2010; Wiman et 
al., 2007). Trygghet och förtroende skapades även när sjuksköterskor visade ett empatiskt 
engagemang (Wiman et al., 2007). När en sjuksköterska engagerade sig gav det patienten 
möjlighet att kommunicera i lugn och ro utan stress (Frank et al., 2009). Förtroendet till 
sjuksköterskan bevarades om de följde upp de utlovade löftena som getts (Dahlen et al., 
2012). Vid långa väntetider ökade behovet att känna trygghet och förtroende för 
vårdpersonalen, och även behoven att bli sedd, hörd och involverad fick en större betydelse 
(Larsson Kihlgren et al., 2004). 
 

Att	bli	sedd	och	hörd 
Patienter önskade att få kontakt med vårdpersonalen under väntetiden. De ville få information 
och få möjlighet att ställa frågor (Larsson Kihlgren et al., 2004). Patienter uppskattade när 
vårdpersonalen presenterade sig med namn och var lyhörda för patientens behov. Det var 
även uppskattat när sjuksköterskor och läkare tog ögonkontakt och tog sig tid för dem. Det 
skapade en tacksamhet och patienterna lämnade akutmottagningen med färre negativa 
erfarenheter (Larsson Kihlgren et al., 2004). Patienter i studien av Olofsson et al. (2012) hade 
erfarenheter av att sjuksköterskan inte visade intresse för dem och de fick istället negativa 
associationer till akutmottagningen.  
 
En del patienter hade erfarenheter av att ses som en börda av vårdpersonalen och att de inte 
verkade bry sig om dem (Olofsson et al., 2012). Flera patienter erfarade att de inte var 
välkomna på akuten eftersom det redan var många patienter där. De kände att vårdpersonalen 
tyckte att de skulle sökt hjälp hos en vårdcentral istället (Möller et al., 2010). Även i studien 
av Nyström et al. (2003) berättar en patient att vårdpersonalen verkade tro att han kom till 
akuten utan anledning. En del patienter ville förmedla sin kritik men uppfattade det som att 
sjuksköterskorna inte var intresserade av att lyssna på klagomål (Frank et al., 2009). Patienter 
fick ofta höra att vårdpersonalen var underbemannad. Den informationen gav patienterna som 
inte var akut sjuka en känsla av att lägga mer press på sjuksköterskorna (Nyström et al., 
2003). Andra patienter hade erfarenhet av att de sjuksköterskor de träffade tog sig tid för dem 
trots den stressiga arbetsmiljön (Elmqvist et al., 2012; Lyons & Paterson, 2009; Olofsson et 
al., 2012). 
 
Ett bra första bemötande skapade förväntningar av att vara i fortsatt centrum under resten av 
vistelsen (Olofsson et al., 2012). Lidandet ökade när sjuksköterskorna uppfattades som 
osympatiska. Patienter kände sig utsatta när sjuksköterskorna inte förstod eller såg deras 
behov. Om deras symtom inte togs på allvar kände de sig maktlösa i förhållande till 
sjuksköterskorna (Dahlen et al., 2012). Patienterna var oroliga att bli ensamma och 
bortglömda i den främmande miljön (Larsson Kihlgren et al., 2004; Möller et al., 2010). 
Andra rädslor var rädsla att ramla ur sängen, att inte nå larm-knappen och att inte få 
smärtstillande vid behov (Larsson Kihlgren et al., 2004; Lyons & Paterson, 2009). Flera 
patienter saknade analgetika under väntetiden (Olofsson et al., 2012).  
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Patienter som inte hade livshotande skador uppgav att de inte kunde ta för givet att 
vårdpersonalen var intresserad av att lyssna på dem. De kände sig lågprioriterade på 
akutmottagningen. De såg situationen som en maktkamp där de var i underläge gentemot 
vårdpersonalen (Frank et al., 2009). Frustration och besvikelse uppstod när vårdpersonalen 
inte lyssnade på patienterna (Olofsson et al., 2012). Risken för att känna sig sårbar ökade hos 
den patientgrupp som inte var i akut behov av vård. Sårbarheten blev tydlig när patienterna 
kände sig övergivna av sjuksköterskorna. Patienter kände sig ignorerade när vårdpersonalen 
sprang fram och tillbaka utan att bry sig om dem (Dahlen et al., 2012). Andra icke-akuta 
patienter såg det som att sjuksköterskorna drog sig undan när det konstaterats att patienterna 
inte var svårt sjuka och de lämnades ensamma att vänta (Nyström et al., 2003; Wiman et al., 
2007). 
 
Patienter tyckte att vårdpersonalen ofta fokuserade på det medicinska tillståndet och glömde 
att uppmärksamma andra aspekter som t.ex. patientens psykiska behov. Det skapade 
frustration och gjorde så att patienterna kände sig sedda som objekt och inte som individer 
(Frank et al., 2009; Larsson Kihlgren et al., 2004; Möller et., 2010; Nyström et al., 2003). 
Patienter beskrev att den kontakt de fick med vårdpersonalen var när de skulle ta prover eller 
utföra omvårdnadsåtgärder (Frank et al., 2009). Vissa patienter uttryckte att sjuksköterskan 
verkade mer intresserad av att utföra medicinska uppgifter jämfört med omvårdnad. En del 
sjuksköterskor tog sig tid att lära sig mer om patienten medan de flesta inte gjorde det 
(Nyström et al., 2003). Vissa sjuksköterskor såg till patienternas hela livssituation och inte 
enbart den medicinska delen. En patient kände sig viktig för vårdpersonalen som såg att 
patienten kände smärta och förstod oron för familjen som var kvar hemma (Frank et al., 
2009). Det var vanligt att känna oro för andra delar än sitt medicinska tillstånd (Larsson 
Kihlgren et al., 2004). Andra patienter tyckte att vårdpersonalen hade svårigheter att förstå 
den smärta och obehag som fanns under väntan (Dahlen et al., 2012). Det fanns 
sjuksköterskor som var lyhörda och uppmärksamma och identifierade andra behov hos 
patienterna, som t.ex. behovet av en filt när de frös. Det ansågs viktigt och positivt för 
patienterna då många inte ville störa vårdpersonalen genom att be om sådana saker (Larsson 
Kihlgren et al., 2004). En patient kände sig blottad och nonchalerad när vårdpersonalen slängt 
en filt över honom utan förvarning. Han trodde då att han inte betydde något för 
vårdpersonalen (Olofsson et al., 2012).   
	

Att	vänta 
I studien av Lyons och Paterson (2009) kommenterade alla patienter väntetiden på 
akutmottagningen och det viktigaste vid ankomsten ansågs vara att omhändertagen och 
bedömd snabbt. Patienter tyckte att de fått för lite information om väntetidens längd och 
varför de väntade (Larsson Kihlgren et al., 2004; Lyons & Paterson, 2009; Möller et al., 
2010). Patienter som inte blev informerade om den långa väntetiden blev rastlösa, irriterade 
och upprörda (Larsson Kihlgren et al., 2004). Många patienter ansåg väntetiden som lång 
(Considine et al., 2010; Lyons & Paterson, 2009; Möller et al., 2010; Olofsson et al., 2012) En 
patient var orolig för att ha upprört vårdpersonalen och trodde det var anledningen till hans 
långa väntetid (Considine et al., 2010). 
 
Under väntetiden kände sig patienter ensamma och bortglömda (Möller et al., 2010; Olofsson 
et al., 2012). Det var vanligt att patienter inte ville skuldsätta vårdpersonalen på 
akutmottagningen utan istället hitta andra anledningar till sin väntetid (Considine et al., 2010; 
Dahlén et al., 2012; Larsson Kihlgren et al., 2004; Lyons & Paterson, 2009). En del patienter 
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lade skulden på personer de inte behövde träffa som chefer och politiker och tyckte att 
vårdpersonalen inte fick tillräckligt bra lön (Nyström et al., 2003). Generellt hade patienterna 
en insikt, förståelse och acceptans till det stora trycket som fanns på akutmottagningen (Lyons 
& Paterson, 2009). En patient blev förvånad över hur många personer som var på akuten och 
lade skulden på de som sökt vård för något de kunde fått hjälp med på en vårdcentral 
(Considine et al., 2010). Patienter hade en uppfattning om att anledningen till att de fick vänta 
var på grund av att andra patienter var i mer akut behov av hjälp (Considine et al., 2010; 
Möller et al., 2010; Nyström et al., 2003). 
 
Många patienter tycktes missnöjda med väntetiderna men verkade anse att det var på grund av 
att det var väldigt många patienter och för låg bemanning (Dahlén et al., 2012; Lyons & 
Paterson, 2009; Nyström et al., 2003). Patienter kände ibland att de behövde välja mellan sin 
sympati till vårdpersonalen och sin oro om sin egen hälsa (Dahlén et al., 2012). En patient 
som väntade kände sig ändå glad för hen visste att vårdpersonalen gjorde sitt bästa (Lyons & 
Paterson, 2009). En patient uppfattade det som att väntetiden var beroende av vilken 
vårdpersonal hen fick möta och hade undvikit att söka vård på akutmottagningen för att slippa 
vänta på vårdpersonal som aldrig kom (Larsson Kihlgren et al., 2004). Det fanns patienter 
som hade erfarenhet av en kort väntetid (Considine et al., 2010; Lyons & Paterson, 2009; 
Möller et al., 2010). Patienter beskrev att en kort väntetid påverkade deras besök på 
akutmottagningen positivt (Considine et al., 2010; Lyons & Paterson, 2009). Det fanns 
patienter som tyckte att triageprocessen orättvis och onödig. Patienter som tidigare sökt vård 
på en annan instans antog att akutbesöket var inbokat och att vårdpersonalen var förberedda 
på att de skulle komma (Möller et al., 2010). Vissa patienter var bekymrade över att patienter 
som kommit dit efter dem fick behandling före utan någon förklaring (Considine et al., 2010; 
Olofsson et al., 2012).  
 
I studien av Dahlen et al. (2012) uppmärksammade patienterna olika delar som påverkade 
deras väntetid. När de basala behoven som mat, dryck och smärtstillning inte uppfylldes blev 
det svårare för dem att hantera väntetiden. Många patienter kom in trötta och med smärta. 
Vanligtvis togs smärtan hand om men smärta uppkom även av att ligga i sängen i ett dåligt 
läge (Larsson Kihlgren et al., 2004). En patient uttryckte att det var viktigt med bekväma 
möbler (Möller et al., 2010). Vissa deltagare hade varit på akutmottagningen tidigare och 
hade med sig anhöriga för att slippa vänta ensamma. De anhöriga användes till att söka 
kontakt med vårdpersonal efter en lång väntan och de fick även en roll att övervaka patientens 
tillstånd. En patient uttryckte att om hans fru inte varit med som sällskap hade han bara legat 
på en brits och stirrat upp i taket under väntetiden (Nyström et al., 2003). 
 
Patienter tyckte att miljön på akutmottagningen hade en roll vid långa väntetider (Elmqvist et 
al., 2012; Larsson Kihlgren et al., 2004; Lyons & Paterson, 2009; Möller et al., 2010). En del 
patienter saknade möjlighet till avskildhet då de fick vänta i korridoren eller i väntrummet 
(Larsson Kihlgren et al., 2004; Lyons & Paterson, 2009) En del fick vänta i ett 
undersökningsrum med vita väggar och starka lampor (Larsson Kihlgren et al., 2004). En 
patient förstod att rummen måste vara kala av hygieniska skäl men hade uppskattat en 
trevligare miljö för att avleda tankarna (Elmqvist et al., 2012). Patienter beskrev triagerummet 
som sterilt och dunkelt och tyckte att det liknade ett kontor, det fick dem att känna sig 
instängda. De hade föredragit blommor och ljusa färger med motiv på väggarna för att känna 
sig mer som hemma. Andra patienter ansåg att miljön var lugnande och smakfullt dekorerad 
för en person med rädsla och smärta. Vissa patienter tyckte inte att miljön hade någon 
betydelse då syftet med besöket var att få medicinsk vård (Möller et al., 2010). 
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Resultatsammanfattning	
Många patienter hade erfarenhet av en god vård och ett bra bemötande på akutmottagningen. 
En bra kommunikation och mycket information ansågs vara en viktig faktor för upplevelsen. 
En del patienter tyckte inte att de fick tillräckligt med information om vad som pågick samt 
hur länge och varför de behövde vänta. När patienterna var informerade och blev 
uppmärksammade kände de sig delaktiga i sin vård. Delaktighet ansågs viktigt och en del 
patienter var oroliga för att inte bli tagna på allvar. Många patienter litade på vårdpersonalens 
kompetens vilket skapade en trygghet i att vara på akutmottagningen. En personlig kontakt 
där vårdpersonalen visade förståelse skapade trygghet. Patienter kände en önskan av att bli 
sedda och hörda under sin vistelse. Vissa patienter ansåg att de blev ignorerade vilket bidrog 
till en ökad sårbarhet. Det framkom att patienter kände sig som objekt och inte individer när 
enbart det medicinska tillståndet uppmärksammades. Många patienter hade åsikter om 
väntetiden. Många fick vänta länge vilket ledde till negativa erfarenheter. Vårdmiljön hade 
också en inverkan på patienternas uppfattning om sitt besök på akutmottagningen. 

Diskussion	

Metoddiskussion	
En litteraturstudie valdes eftersom det är en bra metod för att samla det aktuella kunskapsläget 
inom ett ämne för att sedan kunna implementera fynd i resultatet till praktiken (Kristensson, 
2014). Litteraturstudien är baserad på kvalitativa studier eftersom kvalitativa studier fokuserar 
på uppfattningar, erfarenheter eller beskrivningar (Willman et al., 2011). Till en början lästes 
även kvantitativa studier som kunde varit aktuella till arbetet men eftersom en 
tillfredsställande mängd med kvalitativa studier hittades exkluderades de kvantitativa 
studierna i ett senare skede. Polit och Beck (2012) menar att användandet av både kvalitativa 
och kvantitativa studier ger en större bredd till litteraturstudien men eftersom författarna till 
den föreliggande litteraturstudien önskade att samla unika erfarenheter valdes bara kvalitativa 
studier. För att besvara litteraturstudiens syfte skulle en kvalitativ empirisk studie kunnat 
genomföras för att finna nya erfarenheter inom ämnet.  
 
För att finna tillräckligt omfattande datamaterial till en litteraturstudie bör fler elektroniska 
databaser användas vid sökningen	(Willman et al., 2011). Sökningar efter relevanta studier till 
att svara på syftet med litteraturstudien genomfördes därför i två databaser, Cinahl och 
Medline. Dessa databaser anses vara de mest användbara för sjuksköterskor (Polit & Beck, 
2012). En provsökning gjordes även i databasen Pubmed men inga nya relevanta studier 
kunde hittas och databasen exkluderades. Medline innehåller vetenskaplig litteratur som berör 
medicin och omvårdnad medan Cinahl har sin största inriktning inom omvårdnadsvetenskap. 
För att finna vetenskapliga studier som granskats av experter inom området innan publicering 
användes peer reviewed i databasen Cinahl vilket leder till att studiernas kvalitet säkras (Polit 
& Beck, 2012; Willman et al., 2011).  Det anses som en styrka i den här litteraturstudien. För 
att finna den senaste forskningen inom området begränsades sökningarna till åren 2007 – 
2017. Dock hittades två studier genom manuell sökning i andra kandidatuppsatsers 
referenslistor. Dessa två var från åren 2003 och 2004. Eftersom de ansågs mycket givande till 
arbetet och författarna ansåg att erfarenheterna fortfarande var aktuella inkluderades de trots 
en äldre publicering. Dessa två studier kunde sedan sökas fram i databasen Medline. 
 
Sökorden som användes valdes efter syftet. Sökorden varierade mellan de olika databaserna 
eftersom ämnesorden inte var identiska i Cinahl och Medline. Det är viktigt att utforska olika 
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sökstrategier för respektive databas då det inte är givet att en sökning som har gett bra resultat 
i en databas också generar gynnsamma träffar i en annan (Polit & Beck, 2012).  
I sökningarna blandades ämnesord med fritextord och trunkering för att utöka sökningen. För 
att kombinera sökorden användes de booleska termerna AND och OR. OR vidgade sökningen 
då flera ord med samma innebörd kunde användas och det minskade risken för att relevanta 
studier missades. AND gjorde sökningarna mer specifika till syftet och minskade antalet 
träffar för att göra sökresultatet mer hanterbart (Polit & Beck, 2012). Flera av sökningarna 
gav dock stora resultat vilket tog tid att bearbeta men ansågs nödvändigt för att inte gå miste 
om relevant litteratur. 
 
Några av de inkluderade studierna gick in på anhöriga och vårdares perspektiv. Där användes 
endast delarna som handlade om patienternas erfarenheter. Till en början begränsades 
sökningarna till länder från Europa för att undvika strukturella skillnader i sjukvården mellan 
världsdelarna. Begränsningen blev dock för stor och antalet relevanta träffar för få. Därför 
valdes att utvidga sökningen till västvärlden. Åtta av de tio inkluderade studierna är från 
Sverige, en är från Irland och en från Australien. Det bör tas i beräkning att det finns 
skillnader i sjukvården mellan olika länder och världsdelar och därför kan överförbarheten 
påverkas.  
 
För att säkerställa att studierna var tillförlitliga granskades de inkluderade studierna genom 
användandet av granskningsmallen för kvalitativ metod av Statens beredning för medicinsk 
utvärdering [SBU], (2014). Alla inkluderade studier ansågs vara av god kvalitet efter 
granskningen och styrkor och svagheter lyfts i arbetets artikelmatris (Bilaga 2). 
 
Två av de inkluderade studierna hade kombinerat observationer och patientintervjuer i sitt 
resultat, även observationerna inkluderades i litteraturstudien. Det kan påverka det 
huvudsakliga resultatet eftersom det inte nödvändigtvis belyser patienternas egna 
erfarenheter. Observationerna kan ha genomsyrats av observatörens förförståelse och 
uppfattning. Studierna hade olika syften vilket kan ha påverkat litteraturstudiens resultat. Det 
fanns variationer i populationen i studierna vilket kan ses som en styrka för att få ett varierat 
resultat då syftet var att beskriva patienters unika erfarenheter. Dock kan skillnader finnas 
mellan de olika patientgrupperna i hur de upplever sin vistelse på akutmottagningen. 
Triagering på en akutmottagning fungerar enligt en prioriteringsordning, det vill säga att de 
som är mest akut sjuka får vård först (Rehman & Ali, 2016; Socialstyrelsen, 2015). Det 
innebär att lågt prioriterade patienter får vänta längre och därmed finns det en risk att 
missnöjet hos den patientgruppen ökar.  
 
För att analysera studiernas resultat användes Graneheim och Lundmans (2004) analysmodell 
för kvalitativ innehållsanalys. Författarna analyserade och granskade studierna enskilt och 
jämförde sedan sina tolkningar. Detta för att få en större tyngd i analysen (Willman et al. 
(2011) Eftersom alla studier var gjorda på engelska föreligger det en risk för feltolkning men 
vid översättning har noggrannhet beaktats och meningarna diskuterats mellan författarna för 
att inte förlora dess ursprungliga innebörd. Kategorierna bearbetades och formades under 
arbetets gång för att försöka utesluta att data föll mellan eller passade in i flera kategorier 
(Graneheim & Lundman, 2004). Författarna ansåg att skapandet av kategorier var svårt då 
erfarenheter och även känslor är sammankopplade vilket gjorde det svårt att avgränsa 
kategorierna från varandra. 
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Resultatdiskussion	
En viktig del i resultatet av denna litteraturstudie är vikten av kommunikation och 
information. Baggens och Sandén (2009) menar att kommunikation och omvårdnad har ett 
samband och därför är kommunikationen en viktig uppgift för sjuksköterskan. Patienterna 
lyfte vikten av att vara välinformerade på akutmottagningen. De önskade att bl.a. få 
information på ett begripligt sätt om vilka åtgärder som utfördes och om sin väntetid. Brist på 
kommunikation och information ledde till oro och missnöje. Patienter beskrev att 
vårdpersonalen bara kommunicerade med dem när prover utfördes och förstod inte alltid 
vårdpersonalen då de kommunicerade med ett medicinskt språk. Det medicinska språket 
berörs även i andra studier där patienterna uppskattade när sjuksköterskorna anpassade sitt 
språk och då de inte gjorde det hade det en påverkan på patienternas välmående (Charlton, 
Dearing, Berry & Johnson, 2008; McCabe, 2014). Det visar på brister från vårdpersonalen 
gällande den emotionella kommunikationen som innebär att patienter ska få möjlighet att 
berätta om sina erfarenheter och känna trygghet (Fredriksson, 2003). Patientcentrerad 
kommunikation är en strategi som sjuksköterskan kan använda. Det innebär att 
kommunikationen anpassas till den unika personen och kan leda till att patienter lättare förstår 
information. Det kan ge patienten en mer individuellt anpassad omvårdnad och underlätta för 
patienten att förstå vad som kommuniceras (Charlton et al., 2008). 
 
För att en patient ska känna sig tillfredsställd med vården är det viktigt med en fungerande 
kommunikation (Ekwall, 2013; Fredriksson, 2003; Wysong & Driver, 2009). Det har visat sig 
att en otillfredsställande vård gör det svårare för patienten att kommunicera (Charlton et al., 
2008). Det innebär att tillfredsställelse med vården och god kommunikation är beroende av 
varandra. Det framkommer i litteraturstudien att patienter är oroliga för att inte kunna 
beskriva sitt tillstånd och enligt Baggens och Sandén (2009) är det grundläggande att patienter 
kan förklara och kommunicera kring sin situation. Det innebär att både vårdpersonal och 
patienter har ett ansvar för kommunikationen. Om patienterna är medvetna om det ansvaret 
tror författarna att det kan bidra till den oro patienterna känner men även att de känner sig som 
en viktig del i sin egen vård. Vårdpersonalen har ett ansvar att inte bara lyssna på patienten 
utan också att tolka, förstå och bekräfta det patienten berättar. Det ger möjlighet för patienten 
att tänka, känna och berätta (Fredriksson, 2003). Om vårdpersonalen tar sig tid och ger 
utrymme för patienten att förklara, ger det förutsättningar för att en god kommunikation 
mellan vårdpersonal och patient kan upprätthållas. Det kan leda till att oron för att inte kunna 
beskriva sitt tillstånd lindras. Genom en god kommunikation mellan sjuksköterska och patient 
kan patientens möjlighet till delaktighet öka. Det i sin tur kan leda till att patientens 
följsamhet till sin behandling förbättras (Charlton et al., 2008). 
 
Det framkom i litteraturstudien att relevant information om patienters tillstånd gjorde att de 
kände sig delaktiga i sin vård. När prover togs enligt rutin och patienterna inte fick tillräckligt 
med information om varför skapade det en känsla av att inte vara delaktig. Möjligheten till att 
bli delaktig ansågs av patienterna vara beroende av olika faktorer som t.ex. hur många 
patienter som var på akutmottagningen för tillfället. Ett bra första bemötande från 
vårdpersonalen var av stor vikt. Att få kontakt med vårdpersonalen var viktigt för patienterna 
och de uppskattade sjuksköterskor som uppmärksammade deras behov och var 
omtänksamma. När patienterna hade erfarenhet av att sjuksköterskorna var omtänksamma 
skapades positiva och vårdande relationer (Dahlen et al., 2012). Vårdrelationer som lindrar 
patienternas lidande kan ses som vårdande relationer men det finns även vårdrelationer som 
inte anses vårdande (Kasén, 2012). En sådan relation kan istället bidra till ökat lidande 
(Snellman, 2009).  
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För att en relation mellan en sjuksköterska och en patient ska utvecklas måste patienten 
uppfatta sjuksköterskan som genuint omhändertagande för patienten som person och som 
patient. Sjuksköterskan behöver också uppfattas som kompetent både inom sitt område och 
vid sin kommunikation. Det är viktigt att sjuksköterskan har en kombination av kunskap och 
erfarenhet. Det skapar förtroende hos patienter (Halldorsdottir, 2008). I föreliggande 
litteraturstudie framkom det att många patienter kände sig trygga av att vara på 
akutmottagningen och litade på vårdpersonalens kompetens. Det ansåg patienterna var 
betryggande trots att de var oroliga över sitt tillstånd. Vänlighet från vårdpersonalen var av 
stor betydelse för patienterna och det skapade förtroendekänslor och en känsla av trygghet 
(Larsson Kihlgren et al., 2004). Negativa erfarenheter fanns hos vissa patienter och uppkom 
när sjuksköterskorna inte visade intresse för dem (Olofsson, 2012). Resultatet i 
litteraturstudien visar att patienter lägger vikt i kompetensen hos vårdpersonalen men att det 
verkar vara minst lika viktigt för patienterna att vårdpersonalen är empatisk och 
uppmärksammar patienterna på akutmottagningen.  
 
Trots den kompetens vårdpersonalen har och den trygghet patienterna känner av att få hjälp 
av sjukvården så sker det ändå misstag inom vården som kan innebär risker för patienterna. 
Det har framkommit vid intervjuer av sjuksköterskor verksamma på akutmottagningar att det 
de anser är bland de främsta anledningarna till att patientsäkerheten riskeras är en hög 
arbetsbelastning och brister i kommunikation. Om risken resulterar i skada eller 
komplikationer för patienten kan det också innebära en längre behandling och vårdtid 
(Källberg, 2015). Den förlänga vårdtiden totalt i hela sjukvårdssystemet i Sverige motsvarar 
11,5 miljarder kronor i kostnad (Socialstyrelsen, 2014). En förlängd vårdtid innebär alltså inte 
bara ett ökat lidande för patienten utan också en större belastning för samhället. Den höga 
arbetsbelastningen uppmärksammades även som ett problem i föreliggande litteraturstudie. 
Patienter i en studie hade erfarenheten att de var tvungna att välja mellan oron för sin hälsa 
eller sin förståelse för vårdpersonalens situation (Dahlén et al., 2012). Arbetsbelastningen kan 
innebära en etisk stress för vårdpersonalen där de upplever att de inte har möjligheten att 
utföra de omvårdnadshandlingar de egentligen känner att patienten behöver, som exempelvis 
att ge stöd eller uppmärksamhet.  
 
En etiskt laddad situation uppstår när människor möts. Antingen görs valet att möta den andra 
personen med respekt eller så finns valet att ignorera (Snellman, 2009). Patienter har känt sig 
förolämpade och ignorerade när de inte bemötts på ett värdigt sätt. Att inte känna sig 
omhändertagen i en beroendeställning får patienter att känna sig mer sårbara och kan leda till 
en känsla av utanförskap (Halldorsdottir, 2008). Patienter i litteraturstudien hade erfarenheter 
av att känna sig som en börda för vårdpersonalen och att de inte kände sig sedda. Samma 
uppfattning hade patienter i en studie av Shattell (2004). I huvudsak framkom det i 
litteraturstudien att relationen med vårdpersonalen var viktig för patienterna och de ville inte 
framföra klagomål för att de var rädda att äventyra vårdrelationen. När patienter framförde 
kritik uppfattades det som att vårdpersonalen inte ville lyssna eller kom med ursäkter som att 
de var upptagna och underbemannade. Ofta användes strategin att vara en god patient för att 
inte utmana sjuksköterskornas självförtroende (Nyström, 2003).  
 
För att vårdrelationen ska bli vårdande och inte medföra lidande anser författarna att det är 
viktigt att patienterna få känna sig omhändertagna och får möjlighet att skapa en relation med 
vårdpersonalen med en fungerande kommunikation. Om patienterna känner en positiv relation 
till vårdpersonalen som inger trygghet kan det leda till att de istället för att undvika att 
framföra klagomål vågar uttrycka det de känner, vilket kan lyfta problemområden direkt som 
sedan kan tas i beaktande av vårdpersonalen. Författarna anser att det är viktigt med ett etiskt 
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förhållningssätt i arbetet med andra människor. Det framgår att patienter kan vara rädda att 
framföra vad de tycker eftersom de är oroliga över hur vårdpersonalen kommer reagera och 
det skulle också kunna påverka forskningen kring människor. Om patientintervjuer sker i 
anslutning till akutmottagningen medan en person fortfarande är patient kan det innebära att 
patienten är orolig att framföra sina verkliga känslor då det upplevas att det kan påverka 
kommande vård. Om dessa föreställningar fanns hos de deltagande patienterna kan det ha gett 
en påverkan på det slutgiltiga resultatet. 
 
Slutligen framkom det att långa väntetider var en viktig faktor för hur patienter uppfattade 
vistelsen på akutmottagningen. Många patienter hade erfarenhet av en lång väntetid 
(Considine et al., 2010; Lyons & Paterson, 2009; Möller et al., 2010; Olofsson et al., 2012). 
En del patienter hade korta väntetider vilket gav positiva erfarenheter (Considine et al., 2010; 
Lyons & Paterson, 2009). Resultatet av litteraturstudien visade att patienter saknade 
information om väntetiden vilket gjorde dem irriterade och rastlösa (Kihlgren, 2004). 
Patienter undrade varför andra patienter som kommit till akutmottagningen efter dem fick 
hjälp före (Considine et al., 2010; Olofsson et al., 2012). Därför anser författarna att det 
saknas information om hur systemet är uppbyggt på akutmottagningen. Mer information 
skulle kunna förbättra patienternas förståelse och erfarenhet av väntetiden. Enligt en 
sammanställning av Socialstyrelsen (2011) angående information på akutmottagningar 
svarade 61 % av patienterna att de inte fått någon information om hur prioriteringen fungerar. 
Förslagsvis skulle tydlig information om hur triageprocessen fungerar ges till patienterna 
redan vid ankomst. En studie av Papa et al. (2008) har framtagit en informationsfilm om vad 
patienterna kan förvänta sig på akutmottagningen. Det visade sig att patienter som fått ta del 
av videon uppfattade sitt besök mer positivt än de som inte sett den. Det visar på att mer 
information kan förbättra patientupplevelsen. Därför anser författarna att det är av stor vikt att 
hålla de väntande patienterna uppdaterade genom t.ex. informationsblad som finns 
lättillgängliga eller som tidigare nämnt genom en informationsfilm.  
 
Eftersom flera inkluderade studier i litteraturstudien hade syftet att beskriva äldre patienters 
erfarenheter av akutmottagningar så är en stor del av resultatet utifrån äldre patienters 
perspektiv. Enligt Socialstyrelsen (2015) är en tredjedel av de som söker vård på 
akutmottagningen 70 år eller äldre. Rapporten från Socialstyrelsen (2015) visar även att äldre 
patienter över 80 år får vänta längre på hjälp än yngre patienter. Eftersom resultatet av 
litteraturstudien visar att längre väntetider leder till större missnöje kan deltagarnas ålder haft 
betydelse för det slutgiltiga resultatet. Det kan anses som en styrka i resultatet att många 
patienter i studierna var äldre då det speglar verkligheten av populationen på 
akutmottagningar i Sverige. 
 
Socialstyrelsen (2015) fastslår att längden på väntetiden inte påverkas av vilket kön 
patienterna har. Sammanlagt i de tio inkluderade studierna medverkade 175 personer. 
Könsfördelningen är inte helt jämn då det var 99 kvinnor och 76 män som deltog. Enligt 
Socialstyrelsen (2011) har kvinnor generellt sett erfarenheter av ett sämre bemötande inom 
vården. Hade populationen i studierna varit jämnt fördelad mellan könen kan möjligtvis 
resultatet visat mer positiva erfarenheter. Enligt International council of nurses [ICN] (2014) 
ska sjuksköterskan arbeta för jämlikhet och social rättvisa. Därför anser författarna att det är 
viktigt att vidare undersöka varför kvinnor upplever ett sämre bemötande inom vården än 
män. Om orsaken kan vara diskriminering i bemötandet eller om det finns andra orsaker. 
Määttä och Öresland (2009) uppger att kvinnlig vårdpersonal uttryckt att de prefererar att 
vårda manliga patienter framför kvinnliga. Eventuellt kan denna uppfattning genomsyra 
vårdpersonalens omvårdnad och även möjligtvis urskiljas av de kvinnliga patienterna. 
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Slutsats	
I föreliggande litteraturstudie framkom det att personer på akutmottagningar har många olika 
erfarenheter. Patienterna ansåg att det viktigaste var att bli omhändertagna på ett betryggande 
och kompetent sätt som grundades i att få vara välinformerade, känna sig trygga och sedda. 
Att få kommunicera var viktigt och även centralt för att patienterna skulle få känna sig 
delaktiga i sin egen vård. Negativa erfarenheter uppmärksammades som var kopplade till 
bemötande, vårdrelation och kommunikation. Ett centralt problem var att patienterna saknade 
information eller inte förstod den informationen som gavs vilket ledde till oro och missnöje. 
För att skapa en bättre patientmiljö behövs mer information ges på ett begripligt sätt, vilket 
bättre skulle kunna uppnås genom att vårdpersonalen använder sig mer av patientcentrerad 
kommunikation då det framkom att användandet av ett medicinskt språk ofta förekom på 
akutmottagningen. 

Kliniska	implikationer	
En ökad insikt i vad patienter har för erfarenheter under sitt besök på akutmottagningen kan 
bidra till framtida förbättringar inom omvårdnaden utifrån patienternas perspektiv. Att arbeta 
för tillfredställelse hos patienterna är av stor betydelse då en nöjd patient ofta är mer följsam 
till efterkommande vård vilket i sin tur leder till bättre hälsa. Att sträva efter en bättre hälsa på 
individnivå kan öka förutsättningarna för en genrellt bättre hälsa i samhället. I litteraturstudien 
framkom det att flera patienter saknade en förståelse för hur akutmottagningens 
prioriteringssystem fungerade, vilket sannolikt kommer från en brist på information från 
vårdpersonalens sida. Genom att aktivt arbeta för att förbättra informationen för patienterna, 
så att den blir mer lättillgänglig och lättförstådd, kan missförstånd undvikas. Genom att få 
information om hur systemet på akutmottagningen fungerar redan vid ankomst kan 
patienterna också känna sig mer förberedda på hur deras vistelse kommer att se ut. 

Forskningsimplikationer	
Eftersom resultatet i föreliggande litteraturstudie visar på flera områden som kan förbättras 
inom omvårdnaden på akutmottagningen behövs ytterligare forskning inom respektive 
område som i studien har uppmärksammats som förbättringsområden. Exempelvis kan mer 
forskning utföras inom hur kommunikation kan anpassas för att patienter ska känna mer 
förståelse och bli mer tillfredsställda med sin vård. Personcentrerad kommunikation har visat 
sig uppskattat hos patienter och bör därför utforskas, implementeras och utvärderas för att 
skapa en fungerande strategi för kommunikation inom omvårdnad. Ett annat område som bör 
belysas ytterligare är hur patienternas väntetid kan förbättras då resultatet i litteraturstudien 
visat att väntetiden var en betydande faktor för hur patienterna uppfattade sitt besök. Framtida 
forskning som fokuserar på vad som är viktigt ur patienternas synpunkt under väntetiden kan 
bidra till nya tillvägagångssätt för att förbättra patienternas erfarenheter av sitt besök. Ett 
genomförande av fler kvalitativa och kvantitativa studier inom området skulle kunna skapa ett 
bredare kunskapsläge som kan generera i att fler strategier kan implementeras för att öka 
patienttillfredsställelsen på akutmottagningar. 
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Bilaga 1. Sökmatris 
 
CH - Cinahl headings 
MT - Mesh terms 
* - Trunkering 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Datum Databas Sökord 
 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar i 
fulltext 

Inkluderade 
artiklar 

170127 Cinahl (CH) Emergency 
service OR 
Emergency 
departmen* 

52,657    

  Patient experien* 111,181    
  Kombinerade alla 

sökningar med 
”AND” 

2,898    

  Begränsning (peer 
reviewed, english, 
2007-2017) 

1,871 21 6 3 

Datum Databas Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar i 
fulltext 

Inkluderade 
artiklar 

170127 Cinahl (CH) Patients OR 
(CH) Emergency 
patients 

13,501        
 

 
 

  

  (CH) Emergency 
service OR (CH) 
Emergency medical 
services 

53,995    

  (CH) Patient 
satisfaction 

38,910    

  Kombinerade alla 
sökningar med 
”AND” 

174    

  Begränsning (peer 
reviewed, english, 
2007-2017) 

88 11 6 0 



	 	 	
	 	 	
	

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Datum Databas Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar i 
fulltext 

Inkluderade 
artiklar 

170127 Cinahl (CH) Patients OR 
(CH) Emergency 
patients 

13,501           

  (CH) Emergency 
service OR (CH) 
Emergency medical 
services 

53,995    

  Patient experien* 111,181    
  Kombinerade alla 

sökningar med 
”AND” 

242    

  Begränsning (peer 
reviewed, english, 
2007-2017) 

159 12 5 3 

Datum Databas Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar i 
fulltext 

Inkluderade 
artiklar 

170130 Medline (MT) Patients 18,210     
 

 
 

  

  (MT) Emergency 
service, hospital OR 
(MT) Emergency 
medical services 

84,053    

  (MT) Patient 
experien* 

216,468    

  Kombinerade alla 
sökningar med 
”AND” 

22    

  Begränsning (peer 
reviewed, english, 
2007-2017) 

15 4 3 0 



	 	 	
	 	 	
	

Datum Databas Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar i 
fulltext 

Inkluderade 
artiklar 

170130 Medline (MT) Emergency 
service, hospital OR 
Emergency depart* 

182,377       
 

 
 

  

  Patient* 5,677,114    
  Experien* 871,982    
  Nurs* 724,517    
  Kombinerade alla 

sökningar med 
”AND” 

1,596   
 
 

 

  Begränsning (peer 
reviewed, english, 
2007-2017) 

1,052 18 4 1 

 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Datum Databas Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar i 
fulltext 

Inkluderade 
artiklar 

170130 Medline (MT) Patient 
satisfaction  

66,126      
 

 
 

  

  (MT) Emergency 
service, hospital 

50,712    

  Kombinerade alla 
sökningar med 
”AND” 

1,178    

  Begränsning (peer 
reviewed, english, 
2007-2017) 

564 15 6 1 



	 	 	
	 	 	
	

Bilaga 2. Artikelmatris 
 

 
 
 
 
 

Författare, artikelns 
titel, tidsskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

 
Considine, J., Smith, R., 
Hill, K., Weiland, T., 
Gannon, J., Behm, C., ... 
& McCarthy, S. (2010). 
Older peoples’ 
experience of accessing 
emergency care. 
Australasian Emergency 
Nursing Journal, 13(3), 
61-69. 
 
Australien 

 
Att beskriva äldre 
patienters 
uppfattningar av att få 
tillgång till vård på 
akutmottagning. 

 
Kvalitativ metod 
Deskriptiv 
 
Metod 
Datainsamlingsmetod: Observationer och 
semistrukturerade intervjuer som spelades in och 
transkriberades.  
Analysmetod: Induktiv analys 
 
Population/studiegrupp 
Inklusionkriterier: Patienter på akutmottagningen 
som var 65 år eller äldre och hade förmåga att ge 
informerat samtycke 
 
Exklusionskriterier: Inte beskrivet 
 
Urval 
Ett bekvämlighetsurval gjordes på tre deltagande 
akutmottagningar i Victoria Australien.  
Antal deltagare i studien var från början 30 patienter 
och 12 medföljande vårdgivare. 3 patienter föll bort 
ur studien vilket resulterade i att studiegruppen blev 
27 patienter och 12 vårdgivare med medelåldern 
77,1 år. 
17 kvinnor och 13 män medverkade. 
 
 

 
Styrkor 
Studiens resultat svarade 
till syftet.  
 
Många citat är inkluderade 
i studiens resultat. 
 
Alla forskare granskade 
observationsmaterialet. 
 
Två forskare analyserade 
datamaterialet oberoende 
av varandra. 
 
Svagheter 
Forskarnas förförståelse 
tas inte upp i studien. 
 
Det finns ingen 
information om ifall data 
och analysmättnad rådde. 
 

 
Patienterna erfarade väntetiden 
som frustrerande. De hade 
olika uppfattningar om varför 
de fick vänta. Några deltagare 
beskrev väntetiden som kort 
och smidig.  
 
En patient var förvånad över 
den stora mängden patienter på 
akutmottagningen men ville 
inte lägga skulden på sjukhuset 
utan istället på de som sökte 
vård för något de kunde fått 
hjälp med på vårdcentralen. 
 
Undersökningarna på 
akutmottagningen ansågs vara 
professionellt utförda. 



	 	 	
	 	 	
	

 

 
 
 
 
 
 

Författare, artikelns 
titel, tidsskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

 
Dahlen, I., Westin, L., & 
Adolfsson, A. (2012). 
Experience of being a 
low priority patient 
during waiting time at an 
emergency department. 
Psychology research 
and behavior 
management, 5, 1. 
 
 
Sverige 
 

 
Att illustrera 
upplevelserna hos lågt 
prioriterade patienter 
under deras väntetid på 
akutmottagningen 

 
Kvalitativ metod 
 
Metod 
Datainsamlingsmetod: Narrativa intervjuer  
Analysmetod: Hermeneutisk fenomenologisk ansats 
 
Population/studiegrupp 
Inklusionkriterier: Patienter som väntat längre än 3 
timmar på akutmottagningen som var äldre än 18år.  
 
Exklusionskriterier: Gravida kvinnor, patienter under 
18år och patienter som fått vård tidigare av 
vårdpersonalen som ingick i studien. 
 
Urval 
Med hjälp av en sjuksköterska inom information och 
teknik skickades 60 brev hem till möjliga deltagare i 
Skaraborg. 19 patienter ville delta i studien. Av dessa 
var bortfallet 5 stycken vilket lämnade kvar 14 
deltagare till studien. Medianåldern var 66,3 år. 
9 kvinnor och 5 män medverkade. 
 

 
Styrkor 
Analysmetoden är väl 
beskriven. 
 
Citat inkluderas vilket 
hjälper till att öka 
trovärdigheten. 
 
Alla forskare hade tillgång 
till materialet och fick vara 
med och godkänna 
analysen. 
 
Intervjuerna är bra 
beskrivna. 
 
Svagheter 
Det framgår inte vem som 
genomfört analysen eller 
om den gjorts tillsammans. 
 
Forskarnas förförståelse 
diskuteras inte. 
 
Det finns ingen 
information om ifall data 
och analysmättnad rådde. 
 

 
När patienterna etablerade en 
kontakt med vårdpersonalen 
ökade deras känsla av trygghet 
 
En faktor till att patienterna 
kände sig otrygga var när de 
inte fick information om 
väntetiden eller procedurerna 
som utfördes av personalen, 
bristen på informationen bidrog 
också till att patienterna inte 
kände sig delaktiga 
 



	 	 	
	 	 	
	

Författare, artikelns 
titel, tidsskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

 
Elmqvist, C., Fridlund, 
B., & Ekebergh, M. 
(2012). On a hidden 
game board: the 
patient’s first encounter 
with emergency care at 
the emergency 
department.  
Journal of clinical 
nursing, 21(17‐18), 
2609-2616. 
 
Sverige 

 
Beskriva och förstå 
patientens första möte 
med akut omvårdnad 
på akutmottagningen, 
upplevt av patienten, 
anhöriga och personal 
från olika professioner. 

 
Kvalitativ studie 
Deskriptiv 
 
Metod 
Datainsamlingsmetod: Intervjuer med öppna frågor 
som spelades in och transkriberades av 
huvudforskaren. 
Analysmetod: Fenomenologisk 
 
Population/studiegrupp 
Inklusionskriterier: Patienter som kommit till 
akutmottagningen på olika sätt och som hade olika 
besvär och blev triagerade till olika nivåer. 
Exklusionskriterier: Ej beskrivet 
 
Urval 
I samråd med forskarna valde den ansvarige för 
akutmottagningen ut deltagarna och fick deras 
medgivande. 14 personer deltog. 4 patienter, 2 
anhöriga, 4 sjuksköterskor, 1 sjuksköterskeassistent 
och 3 läkare. 
8 kvinnor och 6 män medverkade. 
 

 
Styrkor 
Analysmetoden är väl 
beskriven. 
 
Citat inkluderas vilket 
hjälper till att öka 
trovärdigheten. 
 
Alla forskare hade tillgång 
till materialet och fick vara 
med och godkänna 
analysen. 
 
Intervjuerna är bra 
beskrivna. 
 
Svagheter 
Det framgår inte vem som 
genomfört analysen eller 
om den gjorts tillsammans. 

 
Patienterna kände trygghet av 
att vara på akutmottagningen då 
de visste att de skulle få god 
medicinsk vård.  
 
De var oroliga över att deras 
tankar, känslor och önskan om 
att få delta inte skulle anses vara 
viktigt.  
 
När patienterna inte fick någon 
information om sin situation 
kände de att de förlorade 
kontrollen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	
	 	 	
	

Författare, artikelns 
titel, tidsskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

 
Frank, C., Asp, M., & 
Dahlberg, K. (2009). 
Patient participation in 
emergency care–a 
phenomenographic study 
based on patients’ lived 
experience. 
International Emergency 
Nursing, 17(1), 15-22. 
 
Sverige 

 
Syftet var att beskriva 
patienters olika 
kvalitativa 
uppfattningar av 
patientdeltagande i 
vården på en 
akutmottagning 

 
Kvalitativ metod 
Deskriptiv 
 
Metod 
Datainsamlingsmetod: Intervjuer med öppna frågor 
som konstruerades av huvudförfattaren. Intervjuerna 
spelades in och blev transkriberade.  
Analysmetod: Fenomenologisk ansats med en 
epistemologisk bas i livsvärldsteorin 
 
Population/studiegrupp 
Inklusionskriterier: Patienter med olika medicinska 
problem på en akutmottagning. Att patienterna talade 
ett språk som forskaren som intervjuade förstod.  
Exklusionskriterier: Ej beskrivet 
 
Urval 
Ett strategiskt urvalsförfarande för att variation i 
populationen. 9 patienter deltog i åldern 26-73 år. 
4 kvinnor och 5 män medverkade. 
 

 
Styrkor: 
Forskningsprocessen och 
analysen är väl beskriven. 
 
Citat stärker 
trovärdigheten. 
 
Väl beskrivet hur 
intervjuerna genomförts 
 
Författarna resonerar kring 
sin egen förförståelse. 
 
Svagheter: 
Överförbarheten är svår att 
utvärdera då endast 4 
patienter var inkluderade i 
studien. 
 
Det finns ingen 
information om ifall data 
och analysmättnad rådde. 
 

 
Patienter i studien ansåg att 
kontakten med vårdersonalen 
var fokuserad på de medicinska 
aspekterna. Patienterna tyckte 
att de fick kontakt när 
vårdpersonalen skulle utföra 
prover. Patienterna önskade 
generellt mer kontakt. 

Deltagarna önskade få mer 
information om sin situation, 
och det visade sig att när 
patienterna var informerade 
hade de mer kontroll över 
situationen.  

Patienterna ansåg sig vara lågt 
prioriterade på 
akutmottagningen. En del 
patienter ansåg att 
vårdpersonalen behandlade dem 
bra. Patienterna lade vikt vid att 
vårdpersonalen såg de som 
individer och inte enbart deras 
medicinska tillstånd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	
	 	 	
	

Författare, artikelns 
titel, tidsskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

 
Larsson Kihlgren, A., 
Nilsson, M., Skovdahl, 
K., Palmblad, B., & 
Wimo, A. (2004). Older 
patients awaiting 
emergency department 
treatment. Scandinavian 
journal of caring 
sciences, 18(2), 169-176. 
 
Sverige 

 
Syftet var att beskriva, 
genom observationer 
och intervjuer med 
patienter äldre än 75 år 
och deras anhöriga som 
följde med dem till 
sjukhuset, 
förhållandena och 
händelserna som 
utspelade sig under 
deras besök på 
akutmottagningen. 

 
Kvalitativ metod 
 
Metod 
Datainsamlingsmetod: Observationer och 
uppföljande intervjuer  
Analysmetod: Grounded theory  
 
Population/studiegrupp 
Inklusionskriterier: Patienter över 75 år i akut behov 
av vård 
Exklusionskriterier: Patienter som direkt blev 
diagnostiserade med frakturer samt patienter med 
misstänkt hjärtinfarkt.  
 
Urval 
Deltagarna valdes genom att ett bekvämlighetsurval 
gjordes av en sjuksköterska när patienterna kom till 
akutmottagningen. Målet var att få tillräckligt många 
deltagare till studien för att nå datamättnad.  
20 patienter deltog i studien, det fanns inget bortfall. 
14 kvinnor och 6 män medverkade.  

 
Styrkor 
Citat finns i studien. 
 
Forskarna redogjorde att 
data och analysmättnad 
rådde. 
 
Det framgår hur analysen 
gått till och vem som 
analyserat. 
 
Svagheter 
Flera forskare gjorde 
intervjuerna vilket kan leda 
till att intervjuerna inte blir 
utformade på samma sätt. 
 
Forskarnas förförståelse 
finns inte beskriven. 

 
Miljön var viktig vid långa 
väntetider. Patienter hade 
erfarenheter av en brist på 
avskildhet, hårda sängar och 
starka lampor.  
 
En stor del av väntetiden ansågs 
gå till att vänta på vårdpersonal 
och provresultat. Ofta var 
patienterna tunt klädda men 
ville inte fråga vårdpersonalen 
om filtar eller annan hjälp. 
Patienterna var inte alltid 
informerade om varför de 
behövde vänta så länge och det 
gjorde dem irriterade. Ju längre 
patienterna väntade desto större 
blev behovet av tillit till 
vårdpersonalen.  
 
Omvårdnaden var framförallt 
fokuserad på det medicinska 
men det observerades att 
omvårdnaden sköttes olika 
beroende på vilken vårdpersonal 
som arbetade. Många patienter 
uttryckte tillit till 
vårdpersonalens kompetens.  
 
Informations ansågs viktigt och 
otydliga instruktioner skapade 
oro och förvirring hos 
patienterna. Patienter uppgav att 
det fanns uppmärksamma 
sjuksköterskor som såg till deras 
behov och uppfyllde dem. 



	 	 	
	 	 	
	

 
Författare, artikelns 
titel, tidsskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

 
Lyons, I., & Paterson, R. 
(2009). Experiences of 
older people in 
emergency care settings. 
Emergency Nurse: The 
Journal Of The RCN 
Accident And 
Emergency Nursing 
Association, 16(10), 26-
31. 

Irland 

 

 
Syftet var att utforska 
aspekter av 
akutomvårdnad som är 
viktig för äldre 
patienter som 
behandlades på Royal 
Infirmary of Edinburgh 
och att fastställa om 
deras specifika behov 
uppnåddes. 

 
Kvalitativ metod 
 
Metod 
Datainsamlingsmetod: Djupintervjuer med öppna 
frågor som spelades in och transkriberades.  
Analysmetod: Grounded theory 
 

Population/studiegrupp 
Inklusionskriterier: Patienter som var över 65 år, som 
var tillräckligt friska för att delta och ge informerat 
samtyckte. 
Exklusionskriterier: Ej beskrivet 
 
Urval 
Ett ändamålsenligt urval utfördes. En sjuksköterska 
identifierade möjliga deltagare och en 
forskarassistent som inte arbetade inom vården 
frågade patienterna om de ville delta.  
20 patienter mellan 66-94 år deltog i studien.  
11 kvinnor och 9 män medverkade. 

 
Styrkor 
Studiens resultat svarar till 
syftet.  
 
Forskarna har beskrivit 
metoden tydligt, vilket 
också gör det möjligt att 
överföra studien till en 
liknande situation.  
 
Många citat finns utskrivna 
vilket stärker studiens 
giltighet.  
 
Forskarna diskuterar sin 
förförståelse för ämnet.  
 
Svagheter 
Längden på intervjuerna 
som utfördes skiljde från 
10 min till 50 min, det kan 
ha påverkat resultatet.  
 
Bara huvudforskaren har 
analyserat materialet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patienterna ansåg att det 
viktigaste var att få information 
om deras tillstånd och få det 
åtgärdat. De tyckte också att det 
var viktigt att bli 
omhändertagna på ett 
personcentrerat sätt.  
 
Patienterna hade tillit till 
vårdpersonalens kunskap och 
omdöme. De uppskattade 
sjuksköterskornas förmåga att 
göra det bekvämt för dem.  
 
Uppfattningen om 
kommunikationen på 
akutmottagningen varierade 
men alla patienter ansåg att det 
var viktigt att hållas 
uppdaterade.  
 
Alla patienter kommenterade 
väntetiderna och tyckte att det 
var viktigt att få vård snabbt. 
Erfarenheterna av väntetiden 
varierade hos patienterna.  
 
Patienterna nämnde flera olika 
fysiska behov på 
akutmottagningen, t.ex. närhet 
till toalett och personlig hygien. 



	 	 	
	 	 	
	

 
Författare, artikelns 
titel, tidsskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

 
Möller, M., Fridlund, B., 
& Göransson, K. (2010). 
Patients’ conceptions of 
the triage encounter at 
the emergency 
department. 
Scandinavian journal of 
caring sciences, 24(4), 
746-754. 
 
Sverige 

 
Syftet var att beskriva 
patienters uppfattning 
av triagemötet på 
akutmottagningen 

 
Kvalitativ metod 
 
Metod 
Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer.  
Analysmetod: Fenomenografisk metod. 
 

Population/studiegrupp 
Inklusionskriterier: Vuxna patienter som blev 
triagerade under vardagar kl. 9-21.  
Exklusionskriterier: De som inte kunde kommunicera 
på svenska. 
 
Urval 
Patienterna blev utvalda av huvudforskaren genom 
ett ändamålsenligt urval. 20 patienter i åldrarna 21-86 
år deltog i studien. 
10 kvinnor och 10 män medverkade. 

 
Styrkor 
Studiens resultat svarar till 
syftet.  
 
Det finns mycket citat i 
studiens som stärker 
giltigheten. 
 
Metoden är väl beskriven 
och alla forskare har 
deltagit i analysen av 
materialet vilket stärker 
tillförlitligheten.  
 
Forskarna redogjorde i 
studien för att datamättnad 
rådde.  
 
Forskarna diskuterade sin 
förförståelse för ämnet.  
 
Svagheter  
Några av intervjuerna 
utfördes medan patienten 
väntade på undersökning, 
blodprov eller röntgen 
medan de andra 
intervjuerna utfördes efter 
undersökningen var 
genomförd. Skillnaden 
mellan intervjuerna kan ha 
påverkat resultatet. 
 
 
 

 
Patienterna var oroliga för att 
inte kunna beskriva sina 
symtom och vilken diagnos de 
skulle få. De var också rädda för 
att bli bortglömda i väntrummet. 
En del patienter kände att de 
inte var välkomna på 
akutmottagningen, och att de 
skulle sökt vård någon 
annanstans.  
 
Patienterna erfarade ett bra 
bemötande från 
triagesjuksköterskan. De var 
imponerade av vårdpersonalens 
omtanke. Patienter kände sig 
trygga när de kom till 
akutmottagningen.  
 
En del patienter ansåg att 
triageprocessen var onödig. De 
flesta patienter accepterade 
prioriteringen på mottagningen, 
men det fanns de som tyckte att 
det var ett orättvist system. 
Patienter klagade över bristen 
på information, men det fanns 
patienter som fick information 
genom att fråga och hade då 
lättare att acceptera väntetiden. 
Miljön påverkade patienterna 
under väntetiden. Flera patienter 
tyckte att miljön var steril och 
otrevlig.  



	 	 	
	 	 	
	

 
Författare, artikelns 
titel, tidsskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

 
Nyström, M., Nydén, K., 
& Petersson, M. (2003). 
Being a non-urgent 
patient in an emergency 
care unit—a strive to 
maintain personal 
integrity. Accident and 
Emergency Nursing, 
11(1), 22-26. 
 
Sverige 

 
Syftet var att analysera 
och beskriva 
upplevelser av att vara 
en icke akut patient på 
en akutmottagning.  

 
Kvalitativ metod 
Deskriptiv 
 
Metod 
Datainsamlingsmetod: Djupintervjuer som spelades 
in och transkriberades.  
Analysmetod: Interpretativ fenomenologisk analys.  
 

Population/studiegrupp 
Inklusionskriterier: Ej beskrivet  
Exklusionskriterier: Ej beskrivet 
 
Urval 
Urvalsförfarande finns ej beskrivet. 
11 patienter i åldrarna 52-88 år med olika 
erfarenheter från olika akutmottagningar deltog i 
studien. 
6 kvinnor och 5 män medverkade. 

 
Styrkor 
Resultatet svarar till 
studiens syfte.  
 
Studien har flera citat som 
stärker dess giltighet.   
 
Svagheter 
Metoden diskuteras inte av 
forskarna och studiens 
tillförlitlighet sänks av att 
forskarna inte har beskrivit 
vem eller vilka som utfört 
intervjuerna eller analysen. 
 
Den bristfälligt beskrivna 
metoden gör det svårt att 
överföra studien till ett 
liknande sammanhang.  
 
 
 
  

 
Sjuksköterskornas rutinarbete 
uppfattades som rörigt. 
Patienterna försökte få en bild 
över situationen. Patienterna 
tyckte att det var svårt att bli 
sedd efter att de akuta 
patienterna hade tagit hand om.  
 
Patienterna uppfattade att 
vårdpersonalen ofta berättade 
att de var underbemannade 
därmed hade tidsbrist. Trots 
detta kände sig många patienter 
säkra av att vara på 
akutmottagningen.  
 
Patienterna kände sig missnöjda 
med omvårdnaden och försökte 
hitta ursäkter till varför 
vårdpersonalen inte hade tid för 
dem. Patienterna uppfattade att 
det som tog upp 
sjuksköterskornas tid var att 
vänta på provsvar och läkarnas 
ordinationer. Patienterna kände 
sig som objekt för 
vårdpersonalen.  
 
Patienter som hade varit på 
akutmottagningen tidigare ansåg 
att det var viktigt att ta med sig 
en anhörig för att hantera 
väntetiden.  
 

 



	 	 	
	 	 	
	

Författare, artikelns 
titel, tidsskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

 
Olofsson, P., Carlström, 
E. D., & Bäck-
Pettersson, S. (2012). 
During and beyond the 
triage encounter: 
Chronically ill elderly 
patients’ experiences 
throughout their 
emergency department 
attendances. 
International emergency 
nursing, 20(4), 207-213. 
 
Sverige 

 
Att utforska och 
beskriva upplevelserna 
hos en grupp av 
kroniskt sjuka äldre 
patienter under deras 
möte med triagering 
och efterföljande 
vistelse på 
akutmottagningen. 

 
Kvalitativ metod 
Deskriptiv 
 
Metod 
Datainsamlingsmetod: Intervjuer med öppna frågor 
för att få en djup förståelse för materialet. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades. 
Analysmetod: Fenomenologisk ansats 

Population/studiegrupp 
Inklusionskriterier: Svensktalande, diagnostiserade 
med minst tre tillstånd, hade besökt 
akutmottagningen minst 3 tillfällen under 1 år. 
Prioriterade som gröna eller gula. 
Exklusionskriterier: Ej beskrivet 
 
Urval 
Urvalsförfarande finns inte beskrivet. 
14 patienter mellan åldrarna 71-90 år. 
9 kvinnor och 5 män medverkade. 
 
 

 
Styrkor 
Studiens metod är väl 
beskriven och dess resultat 
svarar till syftet.  
 
Det finns många citat som 
stärker studiens giltighet.  
 
Det är en forskare som har 
utfört intervjuerna 
 
Alla forskare i studien har 
analyserat intervjuerna.  
 
Då metoden är väl 
beskriven anses studien 
kunna överföras till ett 
liknande sammanhang. 
 
Svagheter 
Forskarna har inte 
diskuterat sin förförståelse 
för ämnet.  
 

 
Deltagarna tyckte att 
triageringen gick snabbt och 
effektivt. De ansåg att 
sjuksköterskan lyssnade på dem 
och lät det ta den tid det tog.  
 
Likgiltighet och ett 
ouppmärksamt beteende från 
personalen under väntetiden 
bidrog till att patienterna kände 
sig övergivna och frustrerade. 
Det skapade en ihållande 
negativ association till 
akutmottagningen. Några 
patienter uppfattade det som att 
de var en börda för 
vårdpersonalen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	
	 	 	
	

Författare, artikelns 
titel, tidsskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

 
Wiman, E., Wikblad, K., 
& Idvall, E. (2007). 
Trauma patients’ 
encounters with the team 
in the emergency 
department - A 
qualitative study. 
International Journal of 
Nursing Studies, 44(5), 
714-722. 
 
Sverige 

 
Syftet var att utforska 
traumapatienters 
uppfattningar av mötet 
med traumateamet. 

 
Kvalitativ metod 
Explorativ 

Metod 
Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer 
som spelades in och transkriberades. 
Analysmetod: Kontextuell analys 

Population/studiegrupp 
Inklusionskriterier: Patienter som varit utsatta för 
hög-energi våld utan livshotande skador. Som var vid 
fullt medvetande under hela vårdtiden. Vårdtiden 
skulle varit under 24 timmar med efterföljande 
utskrivning. Deltagarna skulle tala svenska och vara 
äldre än 18år. 
 
Exklusionskriterier: Ej beskrivet 
 
Urval 
Ett ändamålsenligt urval användes där deltagarna 
blev tillfrågade att delta av en sjuksköterska. 50 % av 
de tillfrågade ville inte delta i studien. 23 patienter i 
åldrarna 19-71 inkluderades i studien.  
11 kvinnor och 12 män medverkade. 
 

 
Styrkor 
Forskarna beskrev sin 
förförståelse för ämnet i 
studien.  
 
Det var tydligt beskrivet 
vem som utfört 
intervjuerna. 
 
Alla forskare i studien 
analyserade materialet 
 
Väl beskriven metod.  
 
De många citaten i studien 
stärker studiens giltighet.  
 
Svagheter 
Det saknas information om 
ifall datamättnad rådde.  
 

 
I resultatet framkom tre 
kategorier som redovisade olika 
sätt att vara med patienten, 
instrumentellt, uppmärksamt 
och oengagerat.  
 
När vårdpersonalen hade en 
kombination av instrumentellt 
och uppmärksamt sätt så blev 
patienterna trygga, nöjda och 
bekväma. Det oengagerade 
sättet att vara skapade 
missnöjde och en känsla av att 
vara övergiven. 

	


