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Sammanfattning 

Bakgrund: På akutmottagningen bedrivs den vård som behövs vid akuta skador eller 

sjukdomsfall. På akutmottagningen prioriteras livräddande insatser först och 

omvårdnadsbehov kan komma i andra hand. Omvårdnad ska ges på lika villkor till alla som är 

i behov av det. Svensk lagstiftning fastställer patientens rätt till att få information, vara 

delaktighet och ge samtycke till vården. Personcentrerad vård utgår från patienten som individ 

och ska anpassas efter hens behov. 

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av omvårdnad på 

akutmottagning. 

 

Metod: Studien genomfördes genom en deskriptiv design med systematiska sökningar. Elva 

kvalitativa vetenskapliga artiklar granskades kritiskt och sammanställdes genom en integrerad 

analys. 

 

Resultat: Patienter upplevde att de blev dåligt bemötta, inte litade på vårdpersonalen, att de 

fick dålig information och saknade möjlighet att vara delaktiga. Det fanns också patienter som 

beskrev att de anpassade sig för att inte störa vårdpersonalen. Andra patienter upplevde att 

personalen var kompetent och att de fick ett bra bemötande. 

 

Slutsats: Utifrån patienters beskrivning av deras upplevelser på akutmottagning framkom det 

att det finns brister gentemot den personcentrerade vården, grundläggande omvårdnad och 

svensk lagstiftning. Vårdpersonalen agerade främjar inte en personcentrerad vårdkultur och 

tillämpar inte heller den lagstiftning som är till för att garantera en god vård. 

 

Nyckelord: akutmottagning, omvårdnad, patientupplevelse, personcentrerad vård, svensk 

lagstiftning. 
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1. Inledning  

Under sjuksköterskeutbildningen har undervisningen återkommit till vikten av patientens 

perspektiv och att patienten ska vara central i alla omvårdnadshandlingar. Det kändes därför 

betydelsefullt att litteraturstudien skulle beskriva patientperspektivet. Vi, författarna av 

litteraturstudien, är båda intresserade av att arbeta inom akutvården. Det kändes därför viktigt 

att få en grundläggande förståelse för vad akutvård innebär för patienten innan vi ger oss ut i 

klinisk verksamhet som legitimerade sjuksköterskor. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Akutmottagning 

På akutmottagningen bedrivs avancerad akutsjukvård vid allvarliga skador och 

sjukdomstillstånd som kräver behandling snarast (Lundh & Malmquist, 2009). Wikström 

(2012) beskriver att akutmottagningen är en central sambandspunkt för den akuta sjukvården 

som har kontakt med sjukhusets andra avdelningar, röntgen, laboratorium, ambulanspersonal, 

SOS alarm och andra sjukhus. Akutmottagningen kan vara uppdelad i olika kliniker för 

kirurgi, ortopedi och medicin. Antalet klinker som finns på en akutmottagning varierar med 

sjukhusets storlek och den kompetens som finns tillgänglig. Ett interprofessionellt vårdteam, 

som bland annat innehåller sjuksköterskor, undersköterskor och läkare, jobbar tillsammans för 

att uppnå en effektiv och patientsäker vård. Varje person i teamet har sin specifika uppgift 

vilket framförallt märks i akuta situationer. Det är sjuksköterskan som är ansvarig för 

omvårdnaden på akutmottagningen (Wikström, 2012). 

 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30, kap. 3, 1 §) fastställs att den person som 

har det största behovet av hälso- och sjukvård ska få företräde till vården. För att snabbt och 

patientsäkert identifiera vilka patienter som är i störst behov av vård används triagering på 

akutmottagningar (Wikström, 2012), vilket minskar väntetider och ger ett fullgott medicinskt 

omhändertagande snabbare (Widgren, 2012). Triagering är ett bedömningsstöd baserat på 

patientanamnes och vitala parametrar som exempelvis blodtryck, saturation och temperatur 

(Wikström, 2012). Triageringen resulterar i att patienterna tilldelas olika färgkoder beroende 

hur brådskande deras vårdbehov är (Widgren, 2012). Patienter har beskrivit att de accepterade 

att de fick vänta om det var många patienter som behövde hjälp eftersom akuta fall 

prioriterades först (Sørlie, Torjuul, Ross & Kihlgren, 2006). Eftersom specialiserade 

akutläkare inte är vanligt förekommande i Sverige genomförs triageringen oftast av en 

triagesjuksköterska (Wikström, 2012). Rehman och Ali (2016) kom fram till att triagering 

ledd av sjuksköterska ökade tillfredsställelsen hos patienter då det minskade väntetiderna och 

gav en positiv upplevelse av vårdprocessen.  

 

2.2 Omvårdnad 

Meleis (2018) beskriver att sedan 1970-talet har omvårdnad grundats på fyra begrepp; 

människa, hälsa, miljö och omvårdande handlingar. Begreppet människa syftar till att 

patienten är en människa i en social kontext. Begreppet hälsa innebär att sjuksköterskan ska 

förstärka patientens hälsa och omvårdande handlingar är de åtgärder som kan användas för att 

främja den. Begreppet miljö innefattar allt från den fysiska miljön kring patienten till 

patientens sociala kontext, familj och sociala skyddsnät. Newman (1995) förklarar begreppen 

med att sjuksköterskan ska se patienten som människa och skapa en miljö runt patienten som 
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främjar hälsan. Genom att skapa en relation med patienten kan sjuksköterskan bedöma hur 

miljön kan utformas för att gynna patienten. Miljöanpassningen skapar en trygg zon runt 

patienter som känner sig sårbara (Edvardsson & Wijk, 2014). I ICN:s etiska kod beskrivs det 

att omvårdnad utgår ifrån fyra områden; förebyggandet av sjukdom, lindrande av lidande, 

främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa. Det är viktigt att omvårdnad sker genom en 

jämlik och socialt rättvis fördelning av resurser och ges på lika villkor till alla som är i behov 

av det oavsett ålder, kön, hudfärg, sexuell läggning, livsåskådning eller nationalitet (Svensk 

Sjuksköterskeförening [SSF], 2014). Även i patientlagen (SFS 2014: 821, kap 1, 6 §) beskrivs 

det att vård ska ges med respekt för alla människor lika värde. Sørlie et al., (2006) beskrev att 

patienter kände sig sårbara när de sökte akut vård. Patienter hade många frågor om sin vård 

och kände sig osäkra på vad som hände omkring dem. Patienter uttryckte att de kände sig 

trygga när de visste att de kunde ställa frågor till vårdpersonalen och att de blev tacksamma 

när de fick svar på sina frågor (Sørlie et al., 2006). Baldusdottir och Jonsdottir (2002) beskrev 

att det var viktigt vid akut omvårdnad att ge ett kompetent intryck, ge tydliga svar på 

patientens frågor, vara närvarande och att se den individuella patientens behov för att 

förmedla en känsla av trygghet till patienterna. 

 

I patientlagen (SFS 2014:821) beskrivs det i 1 §, kap. 4, att patienter ska ge samtycke till 

vård, i 1 §, kap. 3, att varje patient har rätt till information, och i 1 §, kap. 5, rätt till 

delaktighet i vården. Patienter som fick vård på akutmottagning beskrev att de tyckte det var 

viktigt att de blev uppdaterade om sin situation (Lyon & Paterson, 2009). I akuta situationer 

är det inte säkert att det finns tid och utrymme för att ge patienten information. När 

prioriteringen ligger i att rädda liv får etiska och psykosociala aspekter läggas åt sidan. 

Information om vården får istället ges till patienten i efterhand (Wikström, 2012). Gordon, 

Sheppard & Anaf (2010) beskrev att patienter kom till akutmottagningen med rädsla för att 

deras skada eller sjukdom var livshotande. Trots det beskrevs att vårdpersonalen 

huvudsakligen fokuserade på patientens fysiska mående och medicinska undersökningar före 

patienters psykosociala och emotionella behov (Gordon et al., 2010). I en tidigare studie 

beskrev patienter att den medicinska vården och den personliga omvårdnaden var lika viktig 

för dem (Lyons & Paterson, 2009). Almerud Österberg (2014) sammanfattade vårdrelationen 

som grundläggande för akut omhändertagande. Suhonen et al., (2011) beskrev i sin studie att 

personcentrerad vård ledde till att patienter kände en större tillfredsställelse med vården.  

 

2.3 Personcentrerad vård 

McCormack och McCance (2010) beskriver att personcentrerad vård länge har varit ett 

begrepp inom omvårdnad. I grunden betyder det att patienten ska bli behandlad som en 

enskild individ med rättigheter som ska respekteras. Sjuksköterskan ska ta hänsyn till 

patientens erfarenheter och värderingar i vården. För att uppnå en personcentrerad vård ska 

sjuksköterskan besitta professionell kunskap och kompetens. Det är viktigt att sjuksköterskan 

är medveten om sina egna värderingar för att undvika att påverka patientens beslut. 

Sjuksköterskan ska ha god förmåga i kommunikation och ha viljan att ge patienten den bästa 

vården. Vården påverkas också av miljön där den utförs och är av betydelse för att bedriva 

personcentrerad vård. Arkitekturen, den estetiska miljön och kulturen på vårdinrättningen 

påverkar vårdmiljön. Vården ska ske i en miljö som främjar hälsa och återhämtning. Den 

fysiska miljön ska vara utformad med patienten i åtanke. Kulturen ska vara välkomnande och 

bjuda in patienten att vara delaktig i sin vård. Den personcentrerade vården är en process där 

patient och sjuksköterska ska vara jämlika i beslut, planering och genomförande av vården. 

Varje patient är en individ med rätten att bestämma över sitt eget liv och vara delaktig i 
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besluten kring sin egen vård. Sjuksköterskan ska underlätta deltagande för patienten genom 

att ge hen den information som behövs för att hen ska kunna fatta informerade beslut. 

Patienten ska få den fysiska och tekniska omvårdnad som är nödvändig, men samtidigt ska 

sjuksköterskan ta hänsyn till psykologiska-, sociokulturella-, utvecklande- och spirituella 

aspekter. Sjuksköterskan ska vara närvarande och erbjuda stöd för patienten i sitt vardagliga 

liv samt visa sympati och förståelse för patientens begränsningar (McCormack & McCance, 

2010). 

 

3. Problemformulering  

Omvårdnad beskrivs med begreppen människa, miljö, hälsa och omvårdande handlingar och 

är en helhetsbild där både medicinska behov och patientens personliga önskemål ska 

tillgodoses. I den akuta vården är det inte säkert att alla patienters behov kan tillgodoses 

eftersom akutmottagningen bedriver vård där de som är sjukast erhåller vård först. I tidigare 

forskning har patienter beskrivit att de tyckte det var lika viktigt med den personliga 

omvårdnaden som vården av det fysiska problemet. Patienten har enligt svensk lagstiftning 

rätt till att få information och vara delaktiga i sin egen vård. Det är viktigt att få utökad 

kunskap om patienters upplevelse av omvårdnaden på akutmottagning för att kunna 

identifiera om det finns områden som kan förbättras. 

 

4. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av omvårdnad på akutmottagning. 

 

5. Metod 

5.1 Design 

Studien genomfördes genom en deskriptiv design. Vetenskapliga artiklar identifierades 

genom systematiska sökningar i databaser. De vetenskapliga artiklarna granskades kritiskt 

och sammanställdes genom en integrerad analys (Kristensson, 2014). 

 

5.2 Sökstrategi 

Utifrån syftet identifierades nyckelbegreppen (Kristensson, 2014); omvårdnad, 

akutmottagning och patienters upplevelse. Begreppen ”omvårdnad” och ”akutmottagning” 

översattes till engelska med svensk MeSH till “nursing care” och “emergency service, 

hospital”. Nyckelbegreppet “patienters upplevelse” saknade översättning i svensk MeSH och 

därför användes den direkta översättningen “patient experience”. Indexord framtogs från 

respektives databas thesaurus och skilde sig därför åt beroende på vilken databas som 

användes (Kristensson, 2014). För att komplettera sökningen användes fritextsökningar där 

vissa hade trunkering (*) för att få alla ändelser på sökordet och på så sätt få en bredare 

sökning.  

 

Sökningarna genomfördes i databaserna Cinahl, Medline och PsycINFO. Sökningen började 

med att söka på varje sökord enskilt för att sedan kombinera dem genom att använda booleska 

sökoperatorer (Kristensson, 2014). Sökord som berörde samma nyckelbegrepp kombinerades 

med OR vilket gav en sökning inom respektive nyckelbegrepp. Sökningarna kombinerades 
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sedan med AND. Litteratursökningen begränsades till årtalen 2007–2017, peer reviwed samt 

att de skulle vara skrivna på engelska. Ytterligare en vetenskaplig artikel påträffades genom 

att manuellt söka igenom referenslistorna på de artiklar som var inkluderade i 

litteraturstudien, så kallad snowballing (Kristensson, 2014). Litteraturstudiens systematiska 

sökningar redovisas utförligt i sökmatris (bilaga 1). 

 

5.3 Urval 

Inklusionskriterier var att forskningen skulle överensstämma med syftet och kvalitativt 

beskriva patienters upplevelse av omvårdnad på akutmottagning. Forskningen skulle vara 

utförd i ett land som räknas till västvärlden (Nationalencyklopedin). Exklusionskriterier var 

forskning som undersökte någon annans upplevelse än patientens. Även studier där deltagarna 

var kognitivt nedsatta eller under 16 år samt studier som inte var primärkällor exkluderades. 

 

Urvalsförfarandet skedde i tre steg. Samtliga 2192 titlar som framkom i sökningarna lästes i 

urval ett. Sedan lästes 132 abstrakt med titlar som ansågs kunna svara mot syftet i urval två. I 

det tredje urvalet lästes artiklar vars abstrakt svarade mot syftet i sin helhet. Tio artiklar lästes 

i sin helhet individuellt av författarna som sedan diskuterade om artiklarna svarade mot syftet, 

samtliga inkluderades i studien. Ytterligare en artikel påträffades genom snowballing vilket 

resulterade i totalt elva artiklar till litteraturstudien. 

 

5.4 Granskning 

De valda studierna granskades kritiskt för att bedöma kvalitén och om de kunde inkluderas i 

litteraturstudien. Vid granskningen av de utvalda artiklarna användes Kristenssons (2014) 

kvalitativ bedömningsmall. Artiklarna lästes noggrant igenom för att kunna identifiera ett 

tydligt syfte och en väl beskriven urvalsprocess. Metod och design granskades för att 

kontrollera att de var tydligt beskrivna och gick att följa. Den viktigaste delen av 

granskningen ansågs vara granskningen av artiklarnas resultat för att inte riskera att presentera 

ett felaktigt resultat i litteraturstudien. Artiklarna behövde ha ett väl uppbyggt och lättläst 

resultat som inte var skrivet på ett missvisande sätt. Artiklar som redovisade tydliga citat i 

resultatet ansågs ha hög tillförlitlighet eftersom det blev transparant vad deltagarna hade 

uttryckt. Samtliga elva granskade artiklar ansågs ha god kvalité och inkluderades i studien. 

Styrkor och svagheter i de olika artiklarna specificeras i artikelmatrisen (bilaga 2).   

 

5.5 Analys och bearbetning  

Analysen genomfördes som en integrerad analys med induktiv ansats (Kristensson, 2014). De 

elva utvalda artiklarna skrevs ut och lästes separat av författarna i den första delen av 

analysen. Meningsbärande enheter som svarade mot litteraturstudiens syfte markerades med 

överstrykningspenna. Författarna jämförde vilka meningsbärande enheter de markerat som 

relevanta för litteraturstudiens resultat och formulerade preliminära subkategorier för att 

sortera upp resultaten. Författarna arbetade separat för att översätta och sortera in artiklarnas 

resultat under de preliminära subkategorierna. Författarna jämförde sedan hur resultatet 

sorterats och översatts för att säkerställa att inga missvisande eller felaktiga översättningar 

hade gjorts. Resultatet bearbetades gemensamt i flera omgångar för att identifiera 

subkategorier. Subkategorierna presenteras i resultattabell (bilaga 3) och i tabell 1 under 
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resultatredovisningen. Slutligen formulerades tre övergripande kategorier; att inte bli 

bekräftad, att inte bli omhändertagen och att bli bekräftad. 

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Kristensson (2014) beskriver att behovet av strukturerade etiska rekommendationer kring 

forskning uppkom efter andra världskriget och nazisternas experiment i koncentrationslägren. 

Idag utgår medicinsk forskning från helsingforsdeklarationen som fokuserar på deltagarnas 

rätt till information, självbestämmande och skyddandet av integritet. All forsknings 

potentiella nytta ska jämföras med och vara större än den skada som forskningen kan orsaka. 

Även i en litteraturstudie ska ett forskningsetiskt förhållningssätt användas för att granska 

etiken i de studier som sammanställs (Kristensson, 2014). I litteraturstudien var tio av de elva 

inkluderade artiklarna etiskt granskade och godkända av etiska kommittéer. Den elfte artikeln 

hade ansökt om godkännande hos en etisk kommitté men fått respons att ett etiskt 

godkännande inte var nödvändigt. 

 

Författarna av litteraturstudien har varit medvetna om den förförståelsen som fanns vid 

studiens start och haft den i åtanke under hela arbetet för att inte påverka resultatet. Ingen 

förfalskning, förvrängning eller uteslutning av resultat från artiklarna har medvetet 

förekommit. Artiklarnas resultat har noggrant översatts för att inte riskera feltolkningar. 

 

7. Resultatredovisning 

 

Kategorier Subkategorier 

 
 
Att inte känna sig bekräftad 

 
Att känna sig övergiven 
Att uppleva oro och rädsla 
Att inte få information 
Att känna sig kränkt 
 

 
 
 
Att inte känna sig 
omhändertagen 

 
Att mötas av bristande kompetens 
Att inte ha tillit till vården 
Att uppleva bristande vårdmiljö 
Att inte uppleva delaktighet 
Att behöva anpassa sig 
 
 

 
 
Att Känna sig bekräftad 

 
Att få ett bra bemötande 
Att uppleva effektiv vård 
Att känna trygghet 
Att uppleva delaktighet 
 

                         Tabell 1 - Översikt av kategorier och subkategorier 
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7.1 Att inte bli bekräftad 

7.1.1 Att känna sig övergiven 

Patienter beskrev att de upplevde brist på kontakt med vårdpersonalen under väntetiden och 

att det var långa mellanrum mellan kontakterna (Kilaru et al., 2016). Vidare berättade de att 

de upplevde att vårdpersonalen inte intresserade sig för dem under väntetiden (Dahlen, 

Westin & Adolfsson, 2012; Jangland, Kitson & Athlin, 2016; Kilaru et al., 2016; Olofsson, 

Carlström & Bäck-Pettersson, 2012) vilket gjorde att de kände sig övergivna, ensamma 

(Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2011; Olofsson et al., 2012) och förlorade friheten att 

förvalta sin egen tid (Elmqvist et al., 2011). Ett exempel var att vårdpersonalen inte 

uppmärksammade en patient som uppenbart var illamående under väntetiden (Jangland et al., 

2016). Andra patienter berättade att de själva var tvungna att be om hjälp av vårdpersonalen 

med praktiska saker som att ordna hemtransport och få hela kläder, vilket ledde till känslor av 

övergivenhet, skam och ibland ilska (Wiman, Wikblad & Idvall, 2007). Patienter uttryckte att 

de önskade att vårdpersonalen uppmärksammade och brydde sig mer om deras psykiska 

smärta (Warner, Saxton, Indig, Fahy & Horvat, 2012). Bristen på uppmärksamhet ledde till att 

patienter upplevde känslor av frustration (Dahlen et al., 2012; Frank, Asp & Dahlberg, 2009), 

hjälplöshet, sårbarhet, osäkerhet, förolämpning, förnedring och hindrade dem från att fullt 

uttrycka sig (Dahlen et al., 2012). Några patienter berättade att de var på akutmottagningen 

när personalgruppen bytte skift, vilket gjorde att de kände sig förbisedda (Dahlen et al., 2012). 

När patienter kände sig bortglömda kunde det leda till aggressivitet (Frank et al., 2009) eller 

känslor av frustration (Elmqvist et al., 2011). Patienter beskrev att de tyckte vårdpersonalen 

fokuserade enbart på det medicinska och glömde bort att se dem som personer med andra 

behov (Frank et al., 2009; Möller, Fridlund & Göransson, 2010). De tyckte att de inte fick 

någon omvårdnad under väntetiden (Dahlen et al., 2012; Warner et al., 2012).  

 

Patienter berättade att de befann sig i en omöjlig situation när de var oroliga över sitt tillstånd 

och hade smärta men inte fick kontakt med vårdpersonalen (Frank et al., 2009). Under 

väntetiden uttryckte patienter att de kände sig lämnade med obesvarade frågor (Elmqvist et 

al., 2011; Wiman et al., 2007). Patienter upplevde väntetiden som längre om de blev lämnade 

ensamma eller hade ont (Möller et al., 2010). De berättade att de undrade hur de skulle få 

uppmärksamhet från vårdpersonalen (Dahlen et al., 2012). Patienter beskrev en besvikelse när 

de hörde vårdpersonalen närma sig utanför undersökningsrummet men att ingen kom in 

(Elmqvist et al., 2011). Patienter upplevde att den höga arbetsbelastningen hos vårdpersonalen 

kunde vara anledningen till att de inte fick tillräcklig uppmärksamhet (Dahlen et al., 2012) 

och information (Stein-Parbury, Gallagher, Fry, Chenoweth & Gallagher, 2015).  

 

7.1.2 Att uppleva oro och rädsla 

Patienter beskrev att de kände sig oroliga när de kom till akutmottagningen för att de inte 

visste vad som skulle hända där och att de inte skulle kunna förklara sina symtom tillräckligt 

väl för personalen (Dahlen et al., 2012; Möller et al., 2010). De var oroliga över sitt 

sjukdomstillstånd (Kilaru et al., 2016; Möller et al., 2010), vad som var orsaken till det och 

vilken diagnos de skulle få (Möller et al., 2010). Patienter upplevde att vårdpersonal bara 

fokuserade på det medicinska och inte frågade om de var rädda trots att de fysiskt skakade av 

rädsla (Möller et al., 2010). Patienter berättade att de upplevde att vårdpersonalen var 

ineffektiv efter triageringen (Olofsson et al., 2012) och att väntetiden var lång (Kilaru et al., 

2016; Möller et al., 2010; Olofsson et al., 2012) vilket gjorde att de upplevde känslor av 

ångest och stress (Warner et al., 2012). Patienter beskrev en rädsla för att bli bortglömda 
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under tiden de väntade och de önskade mer kontakt med vårdpersonalen för att få bekräftelse 

(Dahlen et al., 2012; Elmqvist et al., 2011; Frank et al., 2009; Möller et al., 2010). Patienter 

berättade att de inte vågade lämna undersökningsrummet under väntetiden av rädsla för att 

missa vårdpersonalen (Elmqvist et al., 2011). 

 

7.1.3 Att inte få information 

Patienter beskrev att de inte fick någon information om varför de väntade (Dahlen et al., 

2012; Elmqvist et al., 2011; Jangland et al., 2016; Kilaru et al., 2016; Möller et al., 2010; 

Olofsson et al., 2012). Bristen på information om väntetiden ledde till att patienter kände sig 

ensamma, övergivna (Dahlen et al., 2012; Elmqvist et al., 2011; Möller et al., 2010), trötta, 

hopplösa (Dahlen et al., 2012; Möller et al., 2010), frustrerade (Kilaru et al., 2016) och arga 

(Olofsson et al., 2012). Patienter berättade att de hade förväntat sig en viss väntetid då deras 

tillstånd inte var livshotande, men väntade sig inte att väntetiden skulle vara oförutsägbar 

(Elmqvist et al., 2011). När patienter bad om information angående väntetiden upplevde dem 

att de inte fick något rakt svar och blev bemötta med arrogans och likgiltighet (Olofsson et al., 

2012). Patienter beskrev att de upplevde att de saknade information om hur processen såg ut 

på akutmottagningen vilket ledde till en känsla av osäkerhet (Elmqvist et al., 2011; Möller et 

al., 2010). Till exempel förklarade patienter att de trodde att akutmottagningen väntade dem 

när de var remitterade från en annan instans vilket ledde till förvirring (Elmqvist et al., 2011; 

Möller et al., 2010). Vissa patienter beskrev att de inte fick någon information om 

triagesystemet (Möller et al., 2010; Olofsson et al., 2012).  

 

Patienter beskrev en brist på information om deras aktuella tillstånd (Jangland et al., 2016) 

och behandling (Dahlen et al., 2012; Elmqvist et al., 2011; Stein-Parbury et al., 2015; Warner 

et al., 2012; Wiman et al., 2007) vilket ledde till känslor av ångest, oro (Dahlen et al., 2012), 

besvikelse och övergivenhet (Wiman et al., 2007). Vidare berättade patienter att de inte blev 

tillfrågade av vårdpersonalen vad de ville veta, det var personalen bestämde vilken 

information de fick ta del av (Frank et al., 2009). Patienter beskrev att de frågade upprepade 

gånger om sina provsvar utan att få svar (Warner et al., 2012). Bristen på information ledde 

till att de inte visste hur deras vårdplan såg ut (Elmqvist et al., 2011; Stein-Parbury et al., 

2015). Patienter uttryckte att de hade önskat mer skriftlig information om sin situation. 

(Warner et al., 2012; Wiman et al., 2007). 

 

7.1.4 Att känna sig kränkt 

Patienter beskrev att de upplevde vårdpersonalen som kyliga (Warner et al., 2012) och 

osympatiska (Dahlen et al., 2012). De upplevde att de blev behandlade med likgiltighet av 

vårdpersonalen (Dahlen et al., 2012; Olofsson et al., 2012) vilket ledde till att de kände sig 

osynliga (Dahlen et al., 2012), frustrerade och utanför (Olofsson et al., 2012). Patienter 

uttryckte att deras värdighet blev kränkt när de frågade vårdpersonalen om hjälp att komma 

till toaletten men blev avvisade och istället tillsagda att de fick sköta sina behov i sängen 

(Moss et al., 2015). Vidare beskrev patienter att de inte fick ett privat utrymme i form av ett 

eget undersökningsrum, vilket gjorde att de kände att deras värdighet och integritet blev 

kränkt (Jangland et al., 2016; Warner et al., 2012). Patienter berättade att de inte ansåg sig fått 

den vård de hade rätt till och kände att deras rättigheter hade kränkts (Dahlen et al., 2012).  
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7.2 Att inte bli omhändertagen 

7.2.1 Att mötas av bristande kompetens  

Patienter beskrev att deras uppfattning av vårdpersonalen kunde variera mellan att de var 

kompetenta och inkompetenta (Moss et al., 2015). De berättade att de kände att 

vårdpersonalen inte välkomnande dem på grund av att de inte hade allvarliga skador (Möller 

et al., 2010). Patienter som var pålästa om sitt tillstånd beskrev att de på grund av det möttes 

av en avvisande attityd från vårdpersonalen (Frank et al., 2009). En patient beskrev att hen 

hade smärtproblematik och att vårdpersonalen bemötte hen med dålig och dömande attityd 

när hen bad om smärtlindring (Moss et al., 2015). Patienter berättade att de saknade 

smärtlindring under väntetiden (Dahlen et al., 2012; Jangland et al., 2016; Kilaru et al., 2016; 

Olofsson et al., 2012) vilket ökade deras lidande (Dahlen et al., 2012). Vidare berättade 

patienter att det tog lång tid innan deras smärta uppmärksammades och behandlades, vissa 

patienter ansåg att sjukvården misslyckats med att identifiera ursprunget till deras smärta 

(Kilaru et al., 2016). En patient beskrev att klinikerna på akutmottagningen inte kunde komma 

överens om hens vårdplan och att det ledde till att hen åkte hem utan vårdplan (Moss et al., 

2015). Patienter uttryckte att de tyckte att de hade fått en felaktig behandling (Dahlen et al., 

2012; Kilaru et al., 2016; Moss et al., 2015) vilket ledde till flera besök hos sjukvården 

(Kilaru et al., 2016) och att tilliten till akutmottagningen sjönk (Kilaru et al., 2016; Moss et 

al., 2015).  

 

7.2.2 Att inte ha tillit till vården 

Vissa patienter berättade att de upplevde att vårdpersonalen inte såg hela bilden och inte tog 

deras problem seriöst (Moss et al., 2015). Patienter uttryckte att de inte trodde att personalen 

förstod hur mycket smärta de hade (Dahlen et al., 2012). Patienter beskrev att de uppfattade 

sitt sjukdomstillstånd som allvarligt och att de hade förväntat sig att få vård snabbare (Kilaru 

et al., 2016). Fortsättningsvis uttryckte patienter att triagesystemet var onödigt och orättvist 

(Möller et al., 2010). Patienter ansåg de fick vänta för länge i förhållande till den korta 

behandlingstiden (Olofsson et al., 2012). Patienter berättade att de ville veta vad 

vårdpersonalen dokumenterade om dem (Dahlen et al., 2012).  

 

7.2.3 Att uppleva bristande vårdmiljö  

Patienter förklarade att de tyckte undersökningsrummen på akutmottagningen kändes sterila 

och kala, de förstod att miljön behövde vara hygienisk men hade önskat mer hemtrevlig miljö 

(Elmqvist et al., 2011; Möller et al., 2010). Patienter berättade att möblerna på 

akutmottagningen var obekväma (Jangland et al., 2016; Möller et al., 2010). En patient bad 

om en kudde för bättre komfort, men fick aldrig någon vilket hen tyckte förvärrade väntetiden 

(Jangland et al., 2016). Patienter beskrev också att de inte blev erbjudna mat eller dryck 

(Dahlen et al., 2012; Olofsson et al., 2012) vilket var något de ansåg vara viktigt för att utstå 

den långa väntan (Dahlen et al., 2012). Patienter som led av diabetes berättade att ingen 

vårdpersonal hade uppmärksammat det och att de själva var tvungna att be om mat (Olofsson 

et al., 2012). En annan patient berättade att det fanns få toaletter på akutmottagningen och att 

det var lång kö dit (Jangland et al., 2016). Vissa patienter beskrev att de inte tyckte att miljön 

var betydelsefull eftersom de ansåg att få god vård var viktigare (Möller et al., 2010).  
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7.2.4 Att inte uppleva delaktighet  

Patienter beskrev motstridiga känslor när vårdpersonalen intresserade sig för den fysiska 

kroppen, men inte intresserade sig för att involvera dem i vården (Elmqvist et al., 2011). 

Patienter lät vårdpersonalen ta hand om den fysiska kroppen, men upplevde inte att de hade 

möjligheten till att delta och därmed förlorade friheten över sin kropp och sin tid (Elmqvist et 

al., 2011). Vidare beskrev patienter att de upplevde att vårdpersonalen tog många beslut om 

vården utan att fråga eller samråda med dem innan (Elmqvist et al., 2011). Patienter berättade 

att de ibland kände sig maktlösa mot vårdpersonalen (Dahlen et al., 2012; Frank et al., 2009), 

de upplevde att vårdpersonalen inte lyssnade på dem och att dem inte kunde påverka vården 

(Frank et al., 2009). Patienter uttryckte att de kände sig osäkra när möjligheten för dem att 

vara delaktiga i sin vård inte prioriterades av vårdpersonalen (Elmqvist et al., 2011). En 

patient beskrev att hen inte upplevde sig delaktig överhuvudtaget i sin vård (Wiman et al., 

2007). Patienter uttryckte en önskan om att få mer information för att kunna vara delaktiga i 

sin vård (Dahlen et al., 2012; Kilaru et al., 2016).  

 

7.2.5 Att behöva anpassa sig  

Patienter berättade att de accepterade och anpassade sig efter det system som fanns på 

akutmottagningen (Elmqvist et al., 2011; Frank et al., 2009). Patienter upplevde att 

vårdpersonalen var stressade och upptagna (Elmqvist et al., 2011; Warner et al., 2012) vilket 

gjorde att de utvecklade känslor av lojalitet mot vårdpersonalen (Dahlen et al., 2012; Elmqvist 

et al., 2011). Patienter beskrev att de upplevde sig vara en börda för vårdpersonalen (Olofsson 

et al., 2012). De berättade att de visade förståelse för personalens arbetssituation genom att 

inte störa (Elmqvist et al., 2011; Frank et al., 2009; Jangland et al., 2016; Stein-Parbury et al., 

2015) och samarbeta med vårdpersonalen (Stein-Parbury et al., 2015). Patienter upplevde att 

de ibland behövde välja mellan att sympatisera med vårdpersonalen eller kämpa för att få den 

vård de ansåg sig behöva (Dahlen et al., 2012). Patienter beskrev att de ibland låtsades vara 

nöjda för att ses som tillmötesgående av vårdpersonalen (Elmqvist et al., 2011). 

 

7.3 Att bli bekräftad 

7.3.1 Att få ett bra bemötande 

Patienter beskrev att de kände de sig väl omhändertagna när de fick uppmärksamhet och 

bekräftelse av vårdpersonalen (Elmqvist et al., 2011; Wiman et al., 2007). Patienter upplevde 

att de blev sedda som enskilda personer och behandlade med respekt och värdighet (Frank et 

al., 2009; Moss et al., 2015). Patienter som fick ett privat utrymme i form av en egen säng 

eller ett rum på akutmottagningen berättade att de var tacksamma och upplevde att deras 

värdighet blev skyddad (Warner et al., 2012). Vårdpersonalen blev beskriven som förstående 

över att patienter kände oro, rädsla och ångest över hela sin situation (Frank et al., 2009). 

Patienter beskrev att de upplevde vårdpersonalen som vänliga (Jangland et al., 2016; Kilaru et 

al., 2016), lugna, omtänksamma (Dahlen et al., 2012; Möller et al., 2010), lyhörda (Jangland 

et al., 2016), tillgängliga (Dahlen et al., 2012) och förstående (Warner et al., 2012). Patienter 

berättade att de blev erbjudna mat och dryck under väntetiden (Dahlen et al., 2012; Elmqvist 

et al., 2011) och en fastande deltagare berättade att hen fick hjälp av vårdpersonalen att fukta 

munnen vilket hen uppskattade (Jangland et al., 2016). 

 

Patienter beskrev att vårdpersonalen visade empati (Frank et al., 2009; Kilaru et al., 2016; 

Moss et al., 2015) och medlidande för dem (Warner et al., 2012). Vidare berättade patienter 
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att de uppskattade när vårdpersonalen presenterade sig och bjöd in till en dialog (Frank et al., 

2009; Olofsson et al., 2012) och när kommunikationen blev mer informell exempelvis när 

vårdpersonalen skämtade med dem (Wiman et al., 2007). Patienter berättade att de upplevde 

att triagesjuksköterskan var trevlig, gav dem uppmärksamhet (Möller et al., 2010; Olofsson et 

al., 2012) och visade dem respekt (Olofsson et al., 2012). Patienter beskrev att vårdpersonal 

tog sig tiden att förklara triagesystemet för dem (Olofsson et al., 2012) och att de fick 

information om väntetiden (Dahlen et al., 2012). Patienter som hade fått information om hur 

triagesystemet fungerade uttryckte att de accepterade att de fick vänta eftersom de som var 

sjukast fick vård först (Kilaru et al., 2016; Möller et al., 2010). Andra beskrev att de inte var i 

behov av information om hur triagesystemet fungerade eftersom de ansåg att det var 

meningslös kunskap för dem (Möller et al., 2010).  

 

7.3.2 Att uppleva effektiv vård 

Patienter berättade att de upplevde väntetiden till triagering som kort (Elmqvist et al., 2011; 

Kilaru et al., 2016; Olofsson et al., 2012; Stein-Parbury et al., 2015; Wiman et al., 2007). De 

beskrev mötet med triagesjuksköterskan som positivt och att de fick snabb och god vård under 

triageringen (Möller et al., 2010, Olofsson et al., 2012). Patienter uttryckte att de fick snabb 

(Jangland et al., 2016; Kilaru et al., 2016) och effektiv vård (Moss et al., 2015) vilket ledde 

till en positiv upplevelse av besöket på akutmottagningen (Kilaru et al., 2016). Vidare 

berättade de att de fick snabb och bra smärtlindring på akutmottagningen (Jangland et al., 

2016; Kilaru et al., 2016). Patienter beskrev att den sterila miljön på akutmottagningen var bra 

och lugnande för en orolig person med smärta (Möller et al., 2010). 

 

7.3.3 Att känna trygghet 

Patienter upplevde att vårdpersonalen på akutmottagningen hade hög kompetens (Dahlen et 

al., 2012; Elmqvist et al., 2011; Jangland et al., 2016; Kilaru et al., 2016; Moss et al., 2015; 

Möller et al., 2010; Wiman et al., 2007). Upplevelsen av att personalen var kompetent ledde 

till en känsla av trygghet (Dahlen et al., 2012; Elmqvist et al., 2011; Möller et al., 2010). 

Patienter uttryckte att de var tacksamma för den vård de fick på akutmottagningen (Elmqvist 

et al., 2011; Moss et al., 2015; Stein-Parbury et al., 2015). Patienter beskrev att de kände 

trygghet och förtroende för vårdteamet (Dahlen et al., 2012; Wiman et al., 2007) och att den 

känslan ökade när de kände sig bekräftade, hade personlig kontakt med personalen och hade 

möjlighet att uttrycka sig fritt (Dahlen et al., 2012).  

 

7.3.4 Att uppleva delaktighet  

Patienter berättade att de fick bra information om diagnos, tillstånd och behandling (Jangland 

et al., 2016). När patienter fick information kände de sig delaktiga i sin vård (Frank et al., 

2009; Jangland et al., 2016; Kilaru et al., 2016). En patient beskrev att vårdpersonalen 

respekterade hens val och värderingar (Moss et al., 2015). Patienter berättade att de 

uppskattade att vårdpersonalen använde ett språk som de förstod och kunde ta till sig (Frank 

et al., 2009; Olofsson et al., 2012; Warner et al., 2012). En annan patient beskrev att hen fick 

skriftligt information om sitt tillstånd som var hjälpsam (Warner et al., 2012). Patienter 

upplevde att de hade bättre möjligheter att vara delaktiga om det var få patienter på 

akutmottagningen eftersom vårdpersonalen skulle ha mer tid för dem (Frank et al., 2009).  
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8. Resultatsammanfattning 

Patienter vittnade om både bra och dåliga upplevelser av omvårdnaden på akutmottagningen. 

När de upplevde en effektiv vård, ett bra bemötande och att vårdpersonalen uppmärksammade 

deras behov kände patienter sig bekräftade och väl omhändertagna. Patienter beskrev 

vårdpersonalen som kompetenta och uttryckte att de kände tillit för dem. Andra patienter 

upplevde att de inte fick någon uppmärksamhet från vårdpersonalen och uttryckte en oro för 

att bli bortglömda. Patienter berättade att vårdpersonalen fokuserade på den medicinska 

vården och inte såg till deras andra behov som hunger och att få hjälp till toaletten. 

Fortsättningsvis beskrev de att de hade önskat att vårdpersonalen uppmärksammade deras oro 

och rädslor. Vårdpersonalen gav patienter ett dåligt bemötande vilket gjorde att patienter 

kände sig kränkta och övergivna. Patienter berättade att de saknade information om vad som 

hände med dem och runt dem under vistelsen på akutmottagningen. Bristen på information 

ledde till att patienter upplevde negativa känslor och förlorade friheten att förvalta sin egen 

tid. Det ledde också till att patienter inte upplevde att de var delaktiga i sin vård. Patienter 

beskrev att de kände sig som en börda för vårdpersonalen som de uppfattade hade en stor 

arbetsbelastning. De anpassade sig efter kulturen på akutmottagningen för att inte störa 

vårdpersonalen. Vissa patienter uttryckte att de tyckte den fysiska miljön på 

akutmottagningen var bristfällig vilket förvärrade väntetiden.  

 

9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Sökningen skedde i tre databaser för att få ta del av så mycket som möjligt av det aktuella 

forskningsläget och därmed ge litteraturstudien god vetenskaplig grund. I litteraturstudiens 

sökning användes inte databasen PubMed, på grund av att databasen ansågs innehålla samma 

artiklar som Medline. Under arbetet med litteraturstudien uppdagades det att det kan finnas 

nyare artiklar i PubMed som ännu inte är publicerade i Medline. Det kan innebära att artiklar 

missats i sökningen.  

 

En av studiens styrkor var att sökningen grundades på flera testsökningar för att säkerställa att 

ingen aktuell forskning som berörde syftet uteslöts. Sökorden som användes i sökningarna 

utgick i första hand från svensk MeSH för att få en liknande sökning i de olika databaserna. 

Indexord identifierades i databasernas egna thesaurus. Sökningarna anpassades efter vilka 

indexord som förekom i databasens thesaurus. Det resulterade i att exempelvis “emergency 

department” och “emergency room” inte användes som sökord eftersom de inte förekom som 

indexord i någon av de använda databaserna. Sökord identifierades också genom att läsa 

nyckelbegreppen i relevanta artiklar som hittades i testsökningarna. På så sätt hittades 

sökordet “patient satisfaction”. För att få en bred sökning användes nyckelbegreppen och 

indexorden också som fritextsökningar.  

 

Under litteraturstudiens gång upptäcktes det att vissa fritextsökningsord som använts i 

sökningen Cinahl hade missats att användas i databaserna PsycINFO och Medline. Det var 

orden “patient satisfaction” och “emergency nursing” som inte använts som fritextsökning i 

PsycINFO och “patients attitudes” i Medline. Missarna berodde på att orden inte förekom i 

respektive databas thesaurus och kunde därför inte användas som indexord i sökningen, trots 

det borde orden används som fritextsökning. Det kan ha påverkat studiens resultat då 

relevanta artiklar kan ha missats i sökningarna utförda i PsycINFO och Medline. När felet i 
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sökningen upptäcktes gjordes en kontrollsökning för att utvärdera hur stort antal artiklar som 

eventuellt kunde fallit bort. Kontrollsökningen utfördes på samma sätt som den faktiska 

sökningen men inkluderade de missade fritextsökorden. Kontrollsökningen hade samma 

begränsningar som tidigare med undantag av sista publiceringsdatum som begränsades till 

20171131 eftersom det var det närmast till datumet litteraturstudiens sökning utfördes. I 

Medline tillkom 117 artiklar med fritextsökningen “patient attitudes” vilket antyder att det 

kan fallit bort relevanta artiklar. Eftersom det saknades två fritextsökningar i PsycINFO 

gjordes kontrollsökningen med båda fritextsökorden som kombinerades in med OR i 

respektive nyckelbegrepp. När båda fritextsökningsorden lades till i sökningen tillkom 35 nya 

artiklar vilket kan antyda att det missats relevanta artiklar även i PsycINFO. Ett observandum 

är att den faktiska sökningen utfördes 20171113 och 20171114. Det innebär att det kan ha 

publicerats nya artiklar under de dagar som tillkom i kontrollsökningen som inte var 

publicerade när litteraturstudiens sökning genomfördes. Därför går det inte att avgöra om nya 

artiklar tillkommit på grund av den ändrade sökningen eller av det ändrade sista 

publiceringsdatum. Det går inte heller att avgöra om eventuella nya artiklar i sökningen skulle 

varit relevanta mot litteraturstudiens syfte. Även om artiklar fallit bort i sökningen ansågs 

sökningarna vara breda och många relevanta artiklar hittades. Eftersom elva artiklar hittades 

och kunde användas i litteraturstudien ansågs resultatet få en god vetenskaplig grund.  

 

Så långt som möjligt användes samma begränsningar i samtliga sökningar. I Medline fanns 

inte begränsningen ”peer review” och därför kontrollerades att artiklarna var strukturerade 

med IMRAD; introduktion, metod, resultat och diskussion (Kristensson, 2014) i enlighet med 

andra vetenskapliga artiklar. Ett inklusionskriterie var att artiklarna skulle presentera 

forskning som var utförd i västvärlden, vilket innebär länder som är ledande industrinationer 

(Nationalencyklopedin), då det ansågs sannolikt att de länderna hade liknande förutsättningar 

för vården samt för att smalna av området till litteraturstudien. Åldersgränsen för vilka som 

deltagit i artiklarnas studier drogs vid 16 år då personer i denna ålder i Sverige har rätt att 

arbeta en heltidstjänst, flytta hemifrån och sluta skolan (Barnombudsmannen, 2015). Med det 

i åtanke ansågs personer från 16 år kunna ta ett informerat beslut att delta i en studie. 

 

Många av artiklarna i sökningen föll bort eftersom flertalet var ur ett perspektiv som beskrev 

vårdpersonalens eller anhörigas upplevelse. Artiklarnas perspektiv kunde urskiljas redan i 

läsningen av i artikeltitlarna därav var bortfallet från antal lästa titlar till antal lästa abstrakt 

stort. Bortfallet påverkades även av att kvantitativa artiklar och artiklar som inte svarade mot 

litteraturstudiens syfte exkluderades i läsning av abstrakt. I litteraturstudien exkluderades 

kvantitativa artiklar eftersom det ansågs att kvalitativa artiklar gav djupare beskrivningar av 

patienters upplevelser till resultatet samt att det gjorde litteraturstudien smalare. Det kan ha 

påverkat resultatet och därför bör även kvantitativa artiklar inkluderas om det i framtiden 

skulle göras en större litteraturstudie med liknande syfte, det för att inkludera hela 

forskningsläget. Vissa artiklar som framkom i sökningen hade förutom att intervjuat patienter 

även intervjuat anhöriga och vårdpersonal. De artiklar där det inte tydligt redovisades vem 

som uttryckte vad exkluderades. Några av artiklarna som inkluderades i litteraturstudien hade 

blandade studiegrupper men de redovisade tydligt vad som var patienters upplevelse. I 

bearbetning av de artiklarna var författarna noggranna för att säkerställa att endast upplevelser 

beskrivna av patienter förekom i litteraturstudiens resultat.  

 

Vid granskningen av artiklarna användes den kvalitativa granskningsmallen som beskrivs av 

Kristensson (2014) eftersom den ansågs trovärdig och lättanvänd. Kristensson (2014) ingår 

också i den obligatoriska kurslitteraturen för sjuksköterskeprogrammet vid Örebro Universitet 
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vilket gjorde att granskningsmallen ansågs vara pålitlig. En av artiklarna i studien saknade 

godkännande från en etisk kommitté. Forskarna hade kontaktat en etisk kommitté och fått 

respons att etiskt godkännande inte var nödvändigt då studien inte ansågs påverka patienter 

psykiskt eller fysiskt. Forskarna följde de fyra centrala forskningsetiska principerna som 

återfinns i helsingforsdeklarationen (Kristensson, 2014); autonomiprincipen, nyttoprincipen, 

inte skada- principen och rättviseprincipen. 

 

Bearbetning av data från artiklarna skedde i flera steg där författarna arbetade enskilt för att 

identifiera de delar av resultaten som var relevanta för syftet. Genom att bearbeta artiklarna 

enskilt minskades risken för förvrängning av resultatet. I bearbetningen av resultatet 

omformulerades subkategorierna flertalet gånger för att försöka strukturera resultatet på ett 

sätt som var lättförståeligt och lätt att följa för läsaren. Det blev tydligt att många av 

patienternas upplevelser beskrev liknande känslor i olika situationer.  På grund av det är 

subkategorierna och till viss del kategorierna överlappande i resultatet. Översättningen av 

artiklarnas resultat kontrollerades separat av författarna och sedan gemensamt för att se att 

översättningen var korrekt och sanningsenlig. Författarna var medvetna om sin förförståelse 

och har aktivt jobbat med att vara neutrala i bearbetning och analys av insamlat material 

under hela litteraturstudiens gång.  

 

I litteraturstudien används ofta begreppet “vårdpersonal”. Där “vårdpersonal” har använts har 

det varit osäkert vilken profession som åsyftades av deltagarna och därför har det valts att 

använda ett mer omfattande begrepp för att inte förvränga resultatet. Eftersom syftet var att 

beskriva patienters upplevelser ansågs uppfattningen av all vårdpersonal som utför 

omvårdande handlingar vara av intresse för litteraturstudiens resultat. Sjuksköterskan är högst 

ansvarig för omvårdnaden i vården och därför används ”sjuksköterska” när omvårdnad 

diskuteras i resultatdiskussionen.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Det har tydligt framkommit att det finns brister inom flera områden av omvårdnaden på 

akutmottagningar. I diskussionen ställs de brister som framkommit mot svensk lagstiftning, 

den personcentrerade vården och grundläggande omvårdnadsbegrepp. 

 

Resultatet ansågs kunna representera båda könen. Av alla studier som användes till resultatet 

var det tre studier som inte beskrev fördelningen mellan män och kvinnor. I de övriga 

studierna var fördelningen relativt jämn varav lite fler kvinnor. Det berodde på att en av 

studierna undersökte upplevelsen hos gravida kvinnor på akutmottagning vilket betydde att 

bara kvinnor deltog i den studien. Studierna hade även god spridning i åldern mellan 

deltagarna. Tre studier beskrev inte åldern på deltagarna, men i de övriga studierna kunde det 

utläsas att det totala åldersspannet varierade från 19 år till 94 år. Två av studierna undersökte 

endast äldre personer över 65 vilket kan ha påverkat resultatet. I resultatet för litteraturstudien 

går det inte att utläsa om män och kvinnor hade olika upplevelser.  

 

9.2.1 Patienten som individ  

Inom den personcentrerade vården ska patienten ses som en unik individ med rättigheter som 

ska respekteras. Sjuksköterskan ska anpassa sitt bemötande efter patientens sinnesstämning 

(McCormack & McCance, 2010). Meleis (2018) förklarar också att omvårdnad utgår från 

människan som enskild individ. I studien av Bourdreaux och O’Hea (2004) beskrevs att ett 
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bra bemötande var den största faktorn för att patienter ska vara tillfredsställda med vården. I 

resultatet beskrev patienter att de blev bemötta med kyla, likgiltighet och arrogans. Patienter 

berättade att de kände sig ifrågasatta och inte fick stöd från vårdpersonalen. Wiman och 

Wikblad (2004) beskrev att det var vanligt att sjuksköterskor på akutmottagningen visade 

bristande känslomässigt engagemang för patienten. Beteendet beskrevs som ett icke-vårdande 

möte mellan patient och sjuksköterska. Ur ett personcentrerat perspektiv är det viktigt att det 

finns en fungerande relation mellan patient och sjuksköterska för att ge ett gott 

omhändertagande (McCormack & McCance, 2010) och i patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659, kap. 6, 1 §) beskrivs det att patienter ska behandlas med respekt och omtanke. En 

annan upplevelse som framkom i resultatet var att patienter fick ett bra bemötande av 

vårdpersonalen. De beskrev vårdpersonalen som vänliga, förstående och lyhörda för deras 

behov samt att de kände att de blev bemötta med empati och respekt. Andra patienter beskrev 

att de kände att deras integritet, värdighet och rättighet till vård blev kränkt under besöket på 

akutmottagningen. Patienters integritet ska respekteras enligt patientlagen (SFS 2014:821, 

kap. 4, 1 §).  

  

Enligt patientlagen (SFS 2014:821, kap. 6, 1 §) ska patienters behov av trygghet, kontinuitet 

och säkerhet tillgodoses. Patienter berättade att när de kände sig bekräftade ökade deras 

känsla av trygghet, vilket även Sørlie et al., (2006) beskrev i deras studie. I resultatet 

framkom det att vissa patienter tyckte de fick uppmärksamhet av vårdpersonalen. Samtidigt 

beskrev andra patienter att de inte ansåg sig få tillräckligt med kontakt och uppmärksamhet. 

Bristen på uppmärksamhet ledde till att de förlorade friheten att förvalta sin egen tid och de 

beskrev känslor av övergivenhet, ensamhet, frustration och rädsla för att bli bortglömda. Även 

i Eriksson och Svedlunds (2007) studie beskrevs liknande känslor hos patienter när de inte 

blev bekräftade av vårdpersonalen och att patienter fick kämpa för att få uppmärksamhet. I 

litteraturstudiens resultat berättade patienter att de upplevde att vårdpersonalen endast 

fokuserade på och intresserade sig för deras fysiska besvär medan de andra behoven, så som 

rädslor och hunger, blev bortprioriterade. För att bedriva personcentrerad vård ska 

sjuksköterskan ta hänsyn till alla patientens behov samtidigt som hen bedriver medicinsk 

omvårdnad (McCormack & McCance, 2010). Meleis (2018) beskriver begreppet omvårdande 

handlingar inom omvårdnadsvetenskapen, begreppet innefattar alla handlingar som utförs 

medvetet för att patienten ska känna sig omhändertagen. En omvårdande handling är allt från 

att erbjuda en orolig patient en hand att hålla i till symtomlindring och att lugna patienten 

genom ett vardagligt samtal. Eftersom flertalet patienter ansåg att de inte fått tillräckligt med 

uppmärksamhet och bekräftelse kan det antas att fick de inte sitt behov av trygghet 

tillfredsställt. Patienter trodde att en anledning till brist på information och uppmärksamhet 

kunde vara den höga arbetsbelastningen hos vårdpersonalen. 

 

9.2.2 Professionell kunskap  

Enligt McCormack och McCance (2010) ska sjuksköterskan besitta professionell kunskap och 

vara kunnig inom sitt område. I resultatet beskrev patienter att de ansåg att personalen var 

kompetent och att de kände sig trygga på akutmottagningen. Calman (2006) menade att när 

patienter uppfattade vårdpersonalen som kompetenta kände de trygghet. Samtidigt beskrevs 

det i resultatet att patienter kände att de inte blev involverade i sin vård. Enligt svensk 

lagstiftning ska sjukvården så långt som möjligt anpassas efter patienten (patientlag, SFS 

2014:821, kap. 5, 1 §), det fastställs även att patienter har rätt till information (patientlag, SFS 

2014:821 kap. 3, 1 §). Ändå beskrev patienter i resultatet att de upplevde brist på information 

under besöket, både angående sitt fysiska problem och hur systemet på akutmottagningen 
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fungerade. Det ledde till många negativa känslor såsom oro, frustration och besvikelse. 

Patienterna berättade också att vårdpersonalen inte frågade dem vad de ville veta utan 

bestämde vilken information de fick ta del av. Liknande beskrevs i en tidigare studie av 

Eriksson och Svedlund (2007) där informationen som patienter fick hade blivit levererad på 

vårdpersonalens villkor.  

 

Patienter idag är välinformerade om sina tillstånd och vårdpersonalen behöver ha tilltro till 

individens kunskap och stötta individen genom vården (Meleis, 2018). I den personcentrerade 

vården beskrivs att patienter har rätt till att vara delaktiga i sin vård och att sjuksköterskan ska 

möjliggöra det genom att ge information till patienten (McCormack & McCance, 2010). 

Patienter som fick information ansåg sig delaktiga, samtidigt vittnande de om bristande 

information. Det ledde till att patienter upplevde att inte hade möjlighet att delta i vården och 

kände att de förlorade sin frihet över situationen och sin kropp. Patienter kände sig maktlösa 

gentemot vårdpersonalen och berättade att personalen tog många beslut om vården utan att 

konsultera med dem. Det är en allvarlig brist i vården eftersom patientlagen (SFS 2014:821, 

kap 4, 1 §) fastställer att vård inte får utföras utan patientens samtycke och att patientens 

självbestämmande ska respekteras. Det innebär att när vårdpersonalen inte ger patienten 

möjlighet till delaktighet bryter de mot lagen. Vissa patienter berättade att de trodde att 

anledningen till att de inte fick möjlighet att delta var att vårdpersonalen prioriterade bort det. 

Andra trodde det skulle få större möjlighet att delta om det var färre patienter på 

akutmottagningen.  

 

9.2.3 Vårdmiljön 

McCormack och McCance (2010) beskriver vårdmiljön både som kulturen på 

vårdinrättningen och den fysiska miljön där vården bedrivs. Det är även ett centralt begrepp 

inom omvårdnad och sjuksköterskan ska anpassa miljön utifrån patienten (Meleis, 2018). I 

resultatet berättade patienter att de anpassade sig efter kulturen på akutmottagningen och 

låtsades vara nöjda med vården eftersom de inte ville vara en börda för den redan högt 

belastade vårdpersonalen. Den höga arbetsbelastningen för vårdpersonalen kan antas bero på 

bristande bemanning på akutmottagningen. McCormack och McCance (2010) beskriver att 

för att skapa en personcentrerad vårdmiljö behöver arbetsplatsen ha tillräckligt med 

arbetskraft för att möta vårdbehovet. Inspektionen för vård och omsorg [IVO] (2015) 

beskriver att otillräcklig bemanning och hög arbetsbelastning på vårdpersonalen är 

patientsäkerhetsrisker på akutmottagningar. IVO (2015) betonar också att det är vårdgivaren 

som ansvarar över patientsäkerheten och som ska garantera att bemanningen överensstämmer 

med vårdbehovet. Det fastställs även i HSL (SFS 2017:30 kap. 5, § 2) att verksamheten ska 

ha tillräckliga personalresurser för att kunna bedriva god vård. I resultatet framkom det att 

patienter ibland upplevde att de behövde välja mellan att sympatisera för vårdpersonalen eller 

säga ifrån och kräva att få den vård de ansåg sig behöva. Liknande beskrevs i en studie av 

Calman (2006) som även beskrev att patienter inte såg vad de skulle vinna på att säga ifrån 

eftersom de bedömde att de hade möjligheten att välja en annan vårdgivare. Det går att 

resonera kring om det är rimligt att patienter ska känna att de behöver anpassa sig efter 

vårdpersonalens arbetsbörda eftersom det är vårdgivaren som ska garantera att det finns 

tillräckligt med resurser. Patienter borde inte känna sig ansvariga för vårdpersonalens 

arbetssituation på akutmottagningen. De borde inte heller känna att de behöver sätta sin egen 

hälsa i andra hand för att hjälpa vårdpersonalen. Det kan anses extra viktigt att bemanningen 

möter vårdbehovet på akutmottagningar eftersom patienter som söker sig dit anser att de är i 

behov av akut vård. 
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Miljön innefattar allt från vårdpersonalen och anhörigas beteende kring patienten till 

undersökningsrummets utformning och inredning (Meleis, 2018). I resultatet framkom att 

patienter var missnöjda med den fysiska miljön på akutmottagningen. Det lyftes bland annat 

fram att möblerna var obekväma och att det fanns för få toaletter. McCormack och McCance 

(2010) beskriver att den fysiska miljön har stor betydelse för återhämtning och främjande av 

hälsa. I resultatet beskrev vissa patienter att de önskade en mer hemtrevlig miljö på 

akutmottagningen, medan andra beskrev att den avskalade och sterila miljön var lugnande. I 

resultatet beskrevs även brist på avskildhet på akutmottagningen som skadade patienters 

integritet. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30, kap. 5, 2 §) ska lokalerna vara 

anpassade till den vård som bedrivs för att kunna ge god vård. Det kan diskuteras om 

akutmottagningarnas lokaler är tillräckligt anpassade för patientens behov och den omvårdnad 

som ges på akutmottagningar.  

 

9.2.4 Samhällets lagar i vårdens kultur  

Det grundläggande målet för omvårdnad är att främja individens hälsa. Hälsa innebär inte 

bara avsaknad av sjukdom, vården ska se till hela människan för att främja hens välmående. 

Hälsa grundas i den miljö vården sker och gynnas av omvårdande handlingar (Meleis, 2018). 

McCormack och McCance (2010) beskriver vilken nytta den personcentrerade vården gör i 

praktiken. De förklarar att när det bildas en personcentrerad vårdkultur ökar patientens 

delaktighet och tillfredsställelse med vården. Den ger också en bättre terapeutisk miljö och 

ökad känsla av välmående. I resultatet påvisades många negativa upplevelser hos patienter, 

bland annat maktlöshet gentemot vårdpersonalen. Det kan resoneras kring om det är på grund 

av att det råder en dålig vårdkultur på akutmottagningar. Det kan bero på den höga 

arbetsbelastningen på vårdpersonalen eller att synen på patienten som underställd 

vårdpersonalen fortfarande lever kvar.  

 

Mycket av det som beskrivs inom omvårdnad och den personcentrerade vården förekommer 

även i den svenska lagstiftningen och blir därmed något som ska efterföljas. Patientlagen 

(SFS 2014:821) skapades specifikt för att tydliggöra och stärka patientens ställning inom 

vården (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2017). Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys (2017) utvärderade om patientlagen uppfyllde sitt syfte och fastslog att 

patienters ställning inte hade stärkts sedan lagen infördes. Det berodde framförallt på att 

patienter saknade kunskap om sina rättigheter och att vården saknade förutsättningar för att 

efterfölja lagen. De förutsättningarna som behövdes förbättras var bland annat; vårdkultur 

som främjar patientens ställning, vårdpersonalens kännedom om lagen samt konkreta verktyg 

för att kunna tillämpa lagen (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2017). I 

litteraturstudiens resultat påvisades det tydligt att lagstiftningen inte efterföljs inom många 

områden på akutmottagningar. Om lagen efterföljdes bättre kan det antas att patienters 

upplevelse av omvårdnaden på akutmottagning skulle förbättras. 

 

Det går att resonera kring om det var lämpligt att ställa resultatet mot svenska lagar eftersom 

resultatet inkluderade studier utförda utomlands. De flesta av studierna (64%) som 

inkluderades i litteraturstudiens resultat var utförda i Sverige. De övriga studierna i 

litteraturstudiens resultat var utförda i Australien (27%) och USA (9%). I dessa länder finns 

liknande lagbestämmelser (https://www.safetyandquality.gov.au/; https://www.hhs.gov). 

Eftersom det finns liknande lagar utomlands ansågs det möjligt att jämföra de studier utförda 

utomlands mot den svenska lagstiftningen.  

https://www.safetyandquality.gov.au/
https://www.hhs.gov/
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10. Slutsats 

I litteraturstudien framkom det genom patienters beskrivningar av sina upplevelser av 

omvårdnaden på akutmottagning att det finns brister gentemot den personcentrerade vården, 

grundläggande omvårdnad och svensk lagstiftning. Eftersom det är sjuksköterskan som är 

högst ansvarig för omvårdnaden är det hen som ansvarar för hur patienter upplever 

omvårdnaden på akutmottagning. Beskrivningen av vårdpersonalens agerande i resultatet 

tyder på att de inte arbetar för att främja en personcentrerad vårdkultur. Det framkom också 

att vårdpersonalen inte efterföljer den lagstiftning som beskriver patienters rättigheter i vården 

och som är skapad för att garantera en god vård.  

 

11. Kliniska implikationer 

Litteraturstudien belyser problem i omvårdnaden som förekommer på akutmottagningar. Det 

borde finnas ett intresse att förbättra patienters upplevelse av omvårdnaden på 

akutmottagningar. Utifrån litteraturstudien kan vårdpersonal och vårdgivare få kännedom om 

bristerna och urskilja eventuella förbättringsområden. Litteraturstudien kan påvisa för 

vårdpersonal hur deras beteende kan uppfattas och påverka patienters upplevelse av 

omvårdnaden på akutmottagning. Förståelse för patienters upplevelse kan möjliggöra för 

vårdpersonal att reflektera kring sitt eget agerande och bemötande. 

 

12. Forsknings- och förbättringsimplikationer 

I litteraturstudien har det framkommit att det är nödvändigt med förbättringsarbete för att 

patienters upplevelse ska kunna förbättras samt för att lagen ska efterföljas. För att 

förbättringsarbeten ska kunna genomföras behövs det mer forskning inom området. För att 

gällande lag ska kunna tillämpas har det tidigare fastställts att patienter behöver ha mer 

kunskap om sina rättigheter, vårdpersonal om sina skyldigheter och att ett konkret verktyg 

behöver framtas. Framtida forskning som kan vara av intresse är att undersöka vilken kunskap 

vårdpersonal besitter om gällande lagstiftning och hur de kan få mer kunskap om den. Det 

skulle även vara användbart att undersöka vilken kunskap patienter har kring sina rättigheter i 

vården och hur deras kunskap kan öka. Med utökad vetskap om kunskapsläget hos 

vårdpersonal och patienter gällande lagen skulle det kunna leda till att det kan utvecklas ett 

verktyg för att underlätta tillämpning av lagen praktiskt i vården.  

 

Det skulle även kunna vara av intresse att undersöka hur personcentrerad vård kan bedrivas 

inom den akuta vården. I litteraturstudien framkom det inte om upplevelsen av omvårdnaden 

skiljer sig mellan könen. Därför kan det vara bra att i framtiden undersöka om det 

förekommer skillnader mellan könen och om det förekommer diskriminering.  
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varade i 15–45 minuter.  

 

Dataanalys 

Fenomenologisk tolkande metod. 

Styrkor  

Tydligt beskrivet syfte och 

design. Tydlig och 

transparent beskrivning av 
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Resultat 
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patient’s first encounter with 

emergency care at the 

emergency department. 

Journal of Clinical Nursing, 

21(17/18), 2609-2616. Sverige 

Att beskriva och förstå 

patientens första möte med 

akutsjukvård på 

akutmottagning, som 

upplevts av patienten, 

anhöriga och vårdgivare från 

olika yrkesgrupper. 

 

Design 

Fenomenologisk metod. 

 

Inklusionskriterier 

Patienterna skulle komma till akuten 

på olika sätt, få olika triagering och 

vårdas i olika situationer. Den första 

vårdkontakten skulle ske av 

legitimerad sjuksköterska, 

undersköterska eller legitimerad 

läkare.  

 

Urvalsförfarande 

Maximalt varierat urval. Totalt deltog 

14 personer i studien varav fyra 

patienter. Resterande deltagare var 

anhöriga och vårdpersonal. 

 

Datainsamling 

Intervjuer med öppna frågor som 

varade i 35–65 minuter.  

 

Dataanalys 

Fenomenologisk tolkande metod. 

Styrkor 

Tydligt beskrivet syfte och 

teoretiskt perspektiv. Tydlig och 

transparent beskriven 

datainsamlingsmetod och 

dataanalys. Tydligt resultat som är 

lätt att följa. Redovisar citat. 

 

Svagheter 

Det saknas beskrivning av 

forskarnas förförståelse.  

Ej beskrivet när datainsamlingen 

skedde.  

Patienter upplevde brist på information 

under väntetiden. Patienter upplevde sig 

ensamma och övergivna av vårdpersonalen 

och kände att de förlorade friheten att 

förvalta sin egen tid när de väntade utan 

information. De inte visste vad de hade att 

vänta sig under vistelsen på 

akutmottagningen. 

 

När patienter upplevde att de var 

bortglömda kände de sig frustrerade. 

 

Patienter kände sig väl omhändertagna när 

de fick uppmärksamhet och bekräftelse. De 

beskrev personalen som kompetent vilket 

gjorde att de kände sig trygga. 

 

Patienter upplevde att de lämnade över den 

fysiska kroppen till vårdpersonalen och inte 

hade möjlighet till delaktighet.  

 

Patienter beskrev att de utvecklade känslor 

för lojalitet mot vårdpersonalen som de 

uppfattade hade en hög arbetsbelastning. 

Patienter låtsades att de var nöjda med 

vården för att ses som tillmötesgående. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnummer och land 

Syfte Metod och design 

 

Granskning 

 

Resultat 

 

Frank, C., Asp, M., & Dahlberg, K. 

(2008). Patient participation in 

emergency care: a 

phenomenographic study based on 

patients’ lived experience. 

International Emergency Nursing, 

17(1), 15–22. Sverige. 

Att kvalitativt beskriva 

patienters olika 

uppfattningar av 

patientdeltagande i vården 

på en akutmottagning. 

Design 

Fenomenologisk studie med 

rationellt epistemologiskt perspektiv.  

 

Inklusionskriterier 

Kunna kommunicera med forskarlaget. 

 

Urvalsförfarande 

Maximalt varierat urval. 

Studiegruppen bestod av nio deltagare 

fördelat mellan fyra kvinnor och fem 

män i åldrarna 26–73.  

 

Datainsamling 

Intervjuer med öppna frågor som varade 

25–90 minuter. Intervjuerna 

genomfördes under 2006.  

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys 

 

Styrkor 

Tydligt formulerat syfte och 

design. Tydlig och 

transparent beskrivning av 

metod. Tydligt och logiskt 

resultat. Varierat urval, 

använder öppna frågor.  

Redovisar citat. 

 

Svagheter 

Saknas beskrivning av 

rekryteringsprocessen. 

Forskarnas förförståelse 

beskrivs ej.  

Patienter beskrev att de upplevde brist på 

uppmärksamhet och kontakt från 

vårdpersonalen samt att deras frågor blev 

avvisade. När patienter inte fick 

uppmärksamhet blev de frustrerade.  

 

Patienter beskrev att de saknade eller fick 

bristfällig information. De blev oroliga när de 

inte fick kontakt med vårdpersonalen. 

 

Patienter beskrev att det var rädda för att bli 

bortglömda av vårdpersonalen. De kunde bli 

aggressiva om de kände sig bortglömda.  

 

Patienter beskrev att vårdpersonalen bara 

fokuserade på det medicinska och att de 

upplevde att de fick kämpa för att få vara 

delaktiga i sin vård. 

  

Patienter upplevde att de blev behandlade med 

värdighet och respekt och att vårdpersonalen 

var förstående. 

 

När patienter fick god information kände de 

sig delaktiga.  

 

Patienter upplevde att vårdpersonalen var 

stressade och därför ville de inte störa dem.  
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Författare, år, titel, tidskrift, sidnummer 

och land 

Syfte Metod och design 

 

Granskning Resultat 

 

Jangland, E., Kitson, A., & Muntlin 

Athlin, Å. (2016). Patients with acute 

abdominal pain describe their 

experiences of fundamental care across 

the acute care episode: a multistage 

qualitative case study. Journal of 

Advanced Nursing, 72(4), 791-801. 

Sverige. 

Att undersöka hur patienter 

med akut buksmärta beskriver 

sina upplevelser av 

grundläggande vård under 

akutvårdsperioden.  

Design  

Flerstegs kvalitativ studie. 

 

Inklusionskriterier 

Minst 18 år fyllda, tala flytande 

svenska, kognitivt medvetna och 

medicinskt stabila.  

 

Urvalsförfarande 

Maximalt varierat urval. 

Fem patienter deltog i studien.  

 

Datainsamling 

Djupgående, reflekterande intervjuer 

genomfördes under sex månader 2013. 

Intervjuerna varade mellan 10-50 

minuter. Patienterna intervjuades vid 

flera tillfällen under sin vårdtid.  

 

Dataanalys 

Direkt innehållsanalys. 

Styrkor 

Tydligt syfte och 

design. Tydligt och 

transparent beskriven 

metod. Logiskt och 

strukturerar resultat 

Varierat urval.  

Redovisar citat. 

 

Svagheter 

Forskarnas förförståelse 

och relation till 

deltagarna beskrivs ej.  

Patienter beskrev att de fick vänta på 

smärtlindring.  

 

Vissa patienter upplevde att den 

information de fick var bra, men att de 

önskat ännu mer information. Andra 

beskrev att de inte fick någon information 

under väntetiden. De upplevde att 

vårdpersonalen inte intresserade sig för 

dem under väntetiden.  

 

Patienter upplevde att lokalerna var 

bristfälliga. Bland annat saknades det 

möjlighet att få ett eget rum vilket kränkte 

deras värdighet. De tyckte även att 

möblerna var obekväma.  

 

Patienter beskrev vårdpersonalen som 

kompetenta, vänliga och lyhörda.  

 

Patienter uppskattade när de fick snabb 

vård. 

 

Patienter beskrev att de inte ville störa 

vårdpersonalen.   
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnummer och land 

Syfte Metod och design 

 

Granskning Resultat 

 

Kilaru, A., Meisel, Z., Paciotti, B., 

Ha, Y., Smith, R., Ranard, B., & 

Merchant, R. (2015). What do 

patients say about emergency 

departments in online reviews?: A 

qualitative study. BMJ quality & 

safety 25(1), 14-24. USA. 

Att karaktärisera 

innehållet av online 

recensioner och utforska 

deras perspektiv av vård 

på akutmottagning. 

Design  

Kvalitativ design. 

 

Exklusionskriterier  

Sjukhus som inte klassificerades som 

generella medicinska eller kirurgiska 

faciliteter enligt American Hospital 

Association, veteransjukhus, och 

andra federalt ägda sjukhus, sjukhus 

som hade mindre än fem recensioner 

på yelp.com. Recensioner äldre än 

fem år.   

 

Urvalsförfarande 

100 sjukhus som mötte kriterierna 

valdes ut, jämt fördelat utifrån de fem 

olika klassificeringarna på 

recensionssidan yelp.com för att både 

inkludera sjukhus som patienter 

ansåg var bra och som de ansåg var 

dåliga.  

   

Datainsamling 

Skedde 1 augusti 2013.  

 

Dataanalys 

Kvalitativ analys. 

Styrkor 

Tydligt beskrivet syfte 

och design. Tydlig och 

transparent beskriven 

metod. Logiskt och 

verifierbart resultat. 

Redovisar citat. 

 

Svagheter 

Forskarnas förförståelse 

beskrivs ej.  

Patienter upplevde att det var viktigt att ha god 

kommunikation med vårdpersonalen, men att de gick 

långa perioder utan att de hade kontakt med 

vårdpersonalen och att vårdpersonalen var 

ointresserade av dem. 

 

Patienter upplevde att de saknade information under 

väntetiden och att väntetiden var lång vilket gjorde att 

de kände sig frustrerade. Patienter önskade mer 

information för att kunna vara delaktiga i sin vård. 

Patienter beskrev att de accepterade att vänta då de 

förstod att de som var sjukast fick vård först. 

 

Patienter var oroliga över sitt tillstånd och hade 

förväntat sig att få vård snabbare. Vissa tyckte att att 

de hade fått en felaktig behandling vilket gjorde att 

deras tillit till akutmottagningen sjönk. 

 

Vissa patienter saknade smärtlindring under 

väntetiden, andra upplevde att de fick snabb och god 

smärtlindring.  

 

Patienter fick en positiv upplevelse när besöket på 

akutmottagningen gick snabbt. De beskrev 

vårdpersonalen som vänliga, empatiska och 

kompetenta. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnummer och land 

Syfte Metod och design 

 

Granskning 

 

Resultat 

 

Moss, C., Nelson, K., Connor, M., 

Wensley, C., McKinlay, E. & 

Boulton, A. (2014). Patient 

experience in the emergency 

department: inconsistencies in the 

ethic of care. Jounal of Clinical 

Nursing, 24(1-2), 275-288. 

Australien.  

Att förstå hur personer som 

återkommer till akutmottagningen 

vid upprepade tillfällen upplever 

vårdpersonalens beteende kring 

plikt och etik i vården och att 

förstå konsekvenserna av det hos 

dem [personer som återkommer 

till akutmottagningen] och deras 

fortlöpande vårdval. 

 

  

 

 

Design 

Deskriptiv kvalitativ intervjustudie.  

 

Inklusionskriterier 

Besökt akutmottagning minst sex gånger 

under de senaste tolv månaderna.  

 

Urvalsförfarande  

Maximalt varierat uravl. De tre 

akutmottagning som ingick i studien 

kontaktade patienter som mötte 

inklusionskriterierna. Av 37 tillfrågade 

valde 34 att delta i studien.  

 

Datainsamlingen 

Semistrukturerade intervjuer som varade i 

45-90 minuter. Tre av intervjuerna 

genomfördes per telefon, och resterande 

var fysiskt närvarande. 

 

Dataanalys  

Tematisk analys 

Styrkor 

Tydlig och transparent 

beskriven metod, varierat 

urval. Väl beskrivet resultat. 

Redovisar citat.  

 

Svagheter 

Beskrivning av slutgiltig 

studiegrupp framkommer ej.   

Forskarnas förförståelse ej 

beskriven. 

Lite ologisk följd i resultatet. 

Patienter upplevde att personalen 

växlade mellan att stötta och döma 

dem. De upplevde att 

vårdpersonalen inte såg hela 

bilden. Vissa ansåg att de fick en 

felaktig behandling.  

 

Patienter beskrev att de inte fick 

hjälp med den basala 

omvårdnaden som att gå på 

toaletten. 

 

Patienter upplevde bra och 

omhändertagande bemötande från 

vårdpersonalen. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnummer och land 

Syfte Metod och Design 

 

Granskning 

 

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. 

Att beskriva patienters 

upplevelser av 

triagering på 

akutmottagningen.  

Design 

Deskriptiv fenomenologiskt 

perspektiv 

 

Inklusionskriterier 

Vuxna patienter, triagerade 

vardagar mellan klockan 9-

21, som kunde 

kommunicera på svenska. 

 

Urvalsförfarande  

Maximalt varierat urval. 

Studiegruppen var fördelad 

mellan tio män och tio 

kvinnor i åldrarna 21-86. 

 

Datainsamling 

Semistrukturerade 

intervjuer, cirka 30 minuter 

långa. 

 

Dataanalys 

Fenomenologisk analys. 

Styrkor 

Tydligt syfte, design och teoretiskt 

perspektiv. Tydlig och transparant 

beskrivning av metod. Forskarnas 

förförståelse och relation till 

studiegruppen beskrivs tydligt. Tydligt, 

logiskt och verifierbart resultat. 

Redovisar citat. 

 

Svagheter 

Ej beskrivet när datainsamlingen 

skedde. 

 

 

 

Patienter beskrev att de kände sig oroliga för att de 

inte visste vad som skulle hända på 

akutmottagningen. Patienter beskrev en lång 

väntetid och att de var rädda för att bli bortglömda i 

väntrummet. Patienter fick ingen information om 

varför de väntade vilket gjorde att de kände sig 

ensamma och övergivna.  

 

Patienter upplevde att vårdpersonalen fokuserade på 

det medicinska och glömde bort deras andra behov. 

Patienter beskrev att den fysiska miljön på 

akutmottagningen hade brister då möblerna var 

obekväma. De hade också önskat att miljön var mer 

hemtrevlig. Andra beskrev att den avskalade miljön 

var lugnande för dem. 

 

Patienter beskrev vårdpersonalen som lugna, 

omtänksamma och kompetenta. De upplevde att de 

fick snabb vård. 

 

Patienter berättade att de accepterade att vänta då de 

förstod att de som var sjukast fick vård först. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnummer och land 

Syfte Metod och design 

 

Granskning 

 

Resultat 

 

Olofsson, P., Carlström, E., & 

Bäck- Petterson, 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 kroniskt sjuka 

äldre patienters 

upplevelse under 

triagering och vårdtiden 

på akutmottagning.  

Design 

Deskriptiv fenomenologisk metod. 

 

Inklusionskriterier 

Svensktalande. Äldre än 70 år. 

Diagnoserade med minst tre sjukdomar. 

Hade besökt akutmottagning minst tre 

gånger under de senaste tolv 

månaderna, patienter som var 

lågprioriterade. 

 

Urvalsförfarande  

14 patienter gav samtycke till 

deltagande varav fem män och nio 

kvinnor i åldrarna 71-90 år.  

 

Datainsamling 

Intervjuer med öppna frågor, 

intervjuerna varade i 30-60 minuter.  

 

Dataanalys 

Intervjuerna lästes av forskarna både i 

grupp och enskilt. Meningsbärande 

enheter identifierades som sedan 

omvandlades till generella 

beskrivningar av deltagarnas 

upplevelser.  

Styrkor 

Tydligt beskrivet syfte 

och design. Tydlig och 

transparent beskriven 

datainsamling. Tydligt 

och logiskt resultat. 

Varierat urval. God 

verifierbarhet.  

Redovisar citat. 

 

Svagheter 

Rekryteringen av 

deltagare beskrivs ej. 

Forskarnas förförståelse 

och relation till deltagarna 

beskrivs ej. Ej beskrivet 

när datan samlades in.  

Patienter upplevde att vårdpersonalen inte brydde 

sig om dem under den långa väntetiden vilket 

ledde till att de kände sig övergivna och ensamma. 

Patienter saknade information om varför och på 

vad de väntade. De beskrev att vårdpersonalen 

behandlade dem med likgiltighet vilket gjorde att 

de kände sig frustrerade och utanför. Patienter 

tyckte väntetiden var lång och att de saknade 

smärtlindring. 

 

Patienter beskrev att de inte fick någon mat under 

väntetiden, vilket var av betydelse för patienter 

med diabetes.  

 

Patienter upplevde initialt ett snabbt och positivt 

möte med vårdpersonalen. De uppskattade när 

vårdpersonalen presenterade sig och bjöd in till en 

dialog.  

 

Patienter beskrev triagesjuksköterskan som trevlig 

och respektfull.  

 

Efter triagering upplevde patienter besvikelse då 

de fick vänta och inte fick någon kontakt med 

vårdpersonalen. 

 

Patienter beskrev att de kände sig som en börda för 

vårdpersonalen.  
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Författare, år, titel, tidskrift, sidnummer 

och land 

Syfte Metod och design 

 

Granskning 

 

Resultat 

 

Stein-Parbury, J., Gallagher, R., Fry, 

M., Chenoweth, L. & Gallagher, P. 

(2015). Expectations and experiences of 

older people and their carers in relation 

to emergency department arrival and 

care: A qualitative study in Australia. 

Nursing & Health Sciences, 17(4), 476-

482. 

Australien.  

Att undersöka 

förväntningarna och 

upplevelserna hos äldre 

personer och deras 

vårdare fram till och 

efter ankomst till 

akutmottagning.   

Design 

Kvalitativ intervjustudie. 

 

Inklusionskriterier 

Personer äldre än 65 år med medföljande anhörigvårdare. 

Ha minst en diagnoserad kronisk sjukdom, boende hemma 

och kommunicerade på engelska. 

 

Exklusionskriterier 

Personer med kognitiv nedsättning. 

 

Urvalsförfarande 

Deltagarna rekryterades från en akutmottagning. 

Patienterna tillfrågades om deltagande på akuten och blev 

sedan kontaktade inom en månad om de samtyckte till att 

delta. Av totalt 25 tillfrågade par (äldre personer och 

anhörigvårdare) deltog elva på intervju. Av de äldre 

personerna i studiegruppen var sex män och fyra kvinnor i 

ålder 65-94. 

 

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer i par som varade mellan 23–

58 minuter. En av intervjuerna sållades bort på grund av 

dålig kvalité. Tio intervjuer analyserades till resultatet. 

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys  

Styrkor 

Tydligt och transparent 

beskriven metod. Lätt att 

följa och förstå 

resultatet, Tydlig 

verifierbarhet i resultatet. 

Redovisar citat. 

 

Svagheter 

Forskarnas förförståelse 

ej beskriven. 

Patienter beskrev att de 

önskat mer kontakt med 

sjuksköterskan och att de 

önskat få mer information om 

behandling och vårdplan. 

 

Patienter upplevde att det 

gick snabbt att bli triagerad 

och att de var tacksamma för 

den vård de fick.  

 

Patienter upplevde att 

vårdpersonalen hade hög 

arbetsbelastning. De försökte 

visa förståelse för personalen 

genom att samarbeta och inte 

störa.  
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnummer och land 

Syfte Metod och design 

 

Granskning 

 

Resultat 

 

Warner, A., Saxton, A., Indig, D., 

Fahy, K., & Horvat, L. (2012). 

Women’s experience of early 

pregnancy care in the emergency 

department: A qualitative study. 

Ausrtralasian Emergency Nursing 

Journal, 15(2), 86-92. Australien 

Att beskriva 

upplevelsen av vård 

under tidig graviditet på 

akutmottagning från 

kvinnors perspektiv.  

Design  

Kvalitativ design. 

 

Inklusionskriterier 

Gravida kvinnor som ej överskridit 

20 veckor av graviditeten, personer 

över 16 år. 

 

Urvalsförfarande 

Deltagarna rekryterades bland 

patienter som vårdats på fem 

akutmottagningar mellan januari 

och juli 2008.Patienter tillfrågades 

via brev. 16 kvinnor deltog i 

studien. 

 

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer som 

genomfördes i slutet av 2009. Efter 

14 intervjuer uppnåddes 

datamättnad, men resterande två 

deltagare intervjuades också. 

 

Dataanalys 

Tematisk analys    

Styrkor 

Tydligt beskrivet syfte. Tydligt 

beskrivet urval och urvalsförfarande. 

Tydlig beskrivning av datamättnad. 

Tydlig och transparent beskrivning av 

metod. Tydligt beskriven relation 

mellan forskare och studiegrupp. 

Tydligt och verifierbart resultat. God 

tillförlitlighet. Redovisar citat. 

 

Svagheter 

Forskarnas förförståelse beskrivs ej.  

Patienter upplevde vårdpersonalen som 

kyliga. De beskrev att vårdpersonalen inte 

uppmärksammade deras psykiska smärta 

eller gav dem någon omvårdnad under 

väntetiden. Vissa patienter beskrev 

vårdpersonalen som förstående. 

 

Patienter beskrev att var viktigt att få ett 

privat utrymme på akutmottagningen. När 

de inte fick det upplevde det att deras 

värdighet blev kränkt. 

 

Patienter beskrev att de saknade 

information och gärna mottagit mer 

skriftlig information.   

 

Patienter upplevde lång väntetid som ett 

problem och att den ledde till känslor av 

ångest och stress. 

 

Patienter beskrev att de upplevde 

vårdpersonalen som stressade och 

upptagna. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnummer och Land 

Syfte Metod och design 

 

Granskning 

 

Resultat 

 

Wiman, E., Wikblad, K., & Idvall, 

E. (2007). Trauma patients’ 

encounter with the team in the 

emergency department - A 

qualitative study. International 

Journal of Nursing Studies, 44(5), 

714-722. Sverige. 

Att utforska 

traumapatienters 

upplevelse av mötet med 

vårdteamet på 

akutmottagningen. 

Design  

Fenomenologisk design. 

 

Inklusionskriterier   

Svensktalande patienter över 18 år som 

varit utsatta för högenergivåld utan att ha 

fått livshotande skador. Patienter som 

varit vid fullt medvetande (RLS 1) under 

tiden på akutmottagningen.  

 

Exkulsionskriterier 

Patienter som hade en vårdtid som 

överskred 24 timmar. 

 

Urvalsförfarande:  

Rekrytering skedde från ett 

universitetssjukhus och ett länssjukhus.  

Deltagarna tillfrågades muntligen eller 

via brev. Totalt deltog tolv män och elva 

kvinnor i åldrarna 19- 71 år. 

 

Datainsamling  

semistrukturerade intervjuer som varade i 

30-65 minuter under mars- december 

2004.  

 

Datanalys 

Kvalitativ innehållsanalys. 

 

Styrkor 

Tydligt beskrivet syfte och 

design. Tydligt beskrivet urval 

och urvalsförfarande. Tydligt 

beskriven metod. Logisk och 

tydligt resultat. Redovisar citat. 

 

Svagheter 

Forskarnas förförståelse och 

relation till deltagarna beskrivs 

ej.  

Patienter beskrev att de inte fick hjälp 

med praktiska saker 

 

Patienter upplevde att de blev lämnade 

med obesvarade frågor under väntetiden 

och att de saknade information vilket 

gjorde att de kände sig besvikna och 

övergivna. Patienter hade önskat mer 

skriftlig information. 

 

En patient upplevde att hen inte alls var 

delaktig i sin vård 

 

Patienter upplevde att de var väl 

omhändertagna när de fick 

uppmärksamhet och bekräftelse. De 

uppskattade när kommunikationen blev 

mer informell. 

 

Patienter upplevde vårdpersonalen som 

kompetenta och professionella vilket 

gjorde att de kände sig trygga. 
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