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Sammanfattning 

Till en akutmottagning söker sig människor med akut sjukdom eller skada. Det är på en 
akutmottagning som många människor får den första kontakten med sjukhus och sjukdom. 
Varje enskild patient bedöms och prioriteras efter sökorsak och det medicinska tillståndet. 
Patienterna placeras i ett turordningssystem, triage, som är behovsbaserat och innebär att de 
svårast sjuka eller skadade går först. Sjuksköterskans uppgift på akutmottagningen är att 
ansvara för ett korrekt omhändertagande av patienterna. 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser på en akutmottagning.  

Den systematiska litteraturstudien är uppbyggd på tretton vetenskapliga artiklar. Den 
genomförda litteratursökningen gjordes systematiskt i databaserna Cinahl och Medline. 

Resultatet visade att väntetiden på en akutmottagning var en kritisk faktor, oavsett om 
väntetiden var lång eller kort. Flera patienter upplevde att de inte blev bemötta på ett lämplig 
sätt eller att de inte fick tillräckligt med uppmärksamhet från vårdpersonalen. Det var viktigt 
för patienterna att känna sig trygga med vårdpersonalen för att få en positiv upplevelse på 
akutmottagningen, och många patienter litade på vårdpersonalens kompetens och expertis. 
Patienterna behövde känna sig delaktiga i vården samt få sina fysiska och psykiska behov 
tillfredsställda. Under väntetiden upplevde även patienterna att relevant och lättförståelig 
information om deras tillstånd, behandling och väntetidens längd och orsak var bristfällig. 
Miljön hade också en stor inverkan på hur upplevelsen skulle bli för patienterna på 
akutmottagningen. 

Genom denna litteraturstudie har det framkommit att det är viktigt att ge patienten ett 
personligt och bra bemötande och omhändertagande, och att den enskilda patienten får 
individuellt anpassad omvårdnad. Saklig information och verbal kommunikation från 
vårdpersonalen gör att väntan på en akutmottagning blir mer uthärdig för patienten. Att 
vårdpersonalen uppvisar professionalitet samt inger ett lugn betyder att patienterna känner 
trygghet.  
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1 Bakgrund 

1.1 Akutmottagningen 

Inom sjukvården är akutmottagningen en central punkt på grund av samarbetet med 
vårdcentraler, andra sjukhus, det egna sjukhusets avdelningar och mottagningar, röntgen, 
laboratorium, ambulanspersonal, SOS alarm med flera (Wikström, 2006). 

Till en akutmottagning söker sig människor med akut sjukdom eller skada. De flesta patienter 
kommer själva, antingen gående eller med egen bil. Ett mindre antal kommer via ambulans 
eller från någon annan mottagning eller avdelning (Göransson, Eldh & Jansson, 2008; 
Wikström, 2006). Flödet av vårdsökande varierar på en akutmottagning, ett flöde som i 
allmänhet inte går att påverka. Personalen måste därför vara förberedd på att vårda alla 
patienter som kommer till akutmottagningen. Både stora och små sjukhus har väntetider på 
akutmottagningen för att få träffa läkaren, men orsakerna bakom väntetiderna kan variera. På 
ett större sjukhus kan väntetiden bero på det höga flödet patienter i förhållande till antalet 
tjänstgörande läkare. Väntetiden på det mindre sjukhuset kan till exempel orsakas av att 
tjänstgörande läkare befinner sig på operation eller går rond på en av sjukhusets 
vårdavdelningar (Göransson et al., 2008). 

En somatisk akutmottagning består normalt av olika kliniker, en vanlig uppdelning är 
medicin, kirurgi och ortopedi. Dessa tre kliniker täcker in de flesta patienter som söker akut 
vård. Akutmottagningar kan även ha olika typer av uppdrag, en del är renodlade vuxen- eller 
barnakutmottagningar, medan andra har en kombination av dessa. Vissa akutmottagningar 
specialiserar sig enbart inom psykiatri, vissa enbart på medicin eller kirurgi (Göransson, Eldh 
& Jansson, 2008). På akutmottagningen tjänstgör läkare, sjuksköterskor, undersköterskor 
samt administrativ personal (Wikström, 2006). 

1.2 Triage 

Sortering och prioritering av patienter förekommer i någon form på alla akutmottagningar i 
Sverige. Prioriteringen har nu givits ett namn, triage, och fått lite mer struktur, och införts på 
ett flertal svenska sjukhus (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). 

När en patient har anlänt till akutmottagningen på ett sjukhus där triage används, blir han eller 
hon bedömd av en sjuksköterska som arbetar utifrån ett strukturerat triagesystem. 
Turordningssystemet grundas på den sjuka eller skadade personens medicinska 
allvarlighetsgrad utifrån anamnes, symtom och vitalparametrar. Bedömningen resulterar i en 
gradering, mellan 1 – 5 eller färgerna röd, orange, gul, grön eller blå. Dessa graderingar anger 
hur länge det är medicinskt säkert för patienten att vänta på en första läkarkontakt. Triagenivå 
1, eller färgen röd, betyder att patienten behöver träffa läkare omedelbart, medan de patienter 
som är triagerade som 5, eller färgen blå, anses kunna vänta upp till fyra timmar, beroende på 
triagesystem och landsting (Göransson, 2006; Göransson, Eldh & Jansson, 2008). 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763), 2 §, säger att ”Den som har det största 
behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården”. På en akutmottagning betyder 
det att varje enskild patient ska bedömas och prioriteras efter behov av sjukvård. Patientens 
omhändertagande baseras alltså endast utifrån hur svårt skadad eller sjuk han eller hon 
uppskattas vara, inte med hänsyn till väntetid eller andra kriterier, till exempel ålder, söktryck 
eller betalningsförmåga. Detta innebär samtidigt att patienter som kan vänta utan att deras 
tillstånd förvärras, får vänta (Göransson, 2006; Göransson, Eldh & Jansson, 2008). De 
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väntande patienterna överblickas kontinuerligt av vårdpersonalen för att se om någon 
försämras eller förbättras (Wikström, 2006). 

1.3 Sjuksköterskan på akutmottagningen 

Sjuksköterskan som arbetar på en akutmottagning är antingen grund- eller specialistutbildad. 
Arbetet grundar sig på teori, praktik och erfarenhet. Patienter kommer till en akutmottagning 
av olika anledningar, det kan vara allt från huvudvärk, näsblod eller en vrickad fot, till ett 
hjärtstopp med dödlig utgång. Sjuksköterskans arbetsuppgifter är därför mycket varierande, 
med inslag av pressade och känsloladdade arbetssituationer. Sjuksköterskan måste ha 
överblick över samtliga patienter för att kunna märka om någon försämras, och samtidigt 
hjälpa den patient som mår sämst. Detta innebär att sjuksköterskan måste vara flexibel och 
kunna hantera flera saker samtidigt (Wikström, 2006).  

Det är viktigt att alla patienter som söker vård på en akutmottagning får ett bra 
omhändertagande, både medicinsk och omvårdnadsmässigt (Nyström, 2003). Det är 
sjuksköterskans ansvar att praktiskt kunna tillämpa sina kunskaper inom medicin och 
omvårdnad. Sjuksköterskan ska även ha förmågan att kunna bemöta patienten på ett 
respektfullt, lyhört och empatiskt sätt (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan på 
akutmottagningen deltar ofta som assistent i medicinsk diagnostik och behandling (Nyström, 
2003), därför är det viktigt att sjuksköterskan självständigt kan utföra eller medverka i 
undersökningar och behandlingar (Socialstyrelsen, 2005). 

Omsättningen av patienter är hög, det betyder korta och intensiva möten mellan 
sjuksköterskan och patienten. Under det korta mötet kan det vara svårt att hinna utveckla en 
relation och bygga upp ett ömsesidigt förtroende till patienten. Vid hög belastning på 
akutmottagningen tvingas sjuksköterskan prioritera de medicinska före de psykosociala och 
etiska aspekterna (Wikström, 2006). 

1.4 Patienten på akutmottagningen 

1.4.1 Icke akuta patienter 

Det är på en akutmottagning som många människor får den första kontakten med sjukhus och 
sjukdom. Nästan alla icke akuta patienter upplever att de befinner sig i ett akut medicinsk 
tillstånd när de söker hjälp på akutmottagningen. Flera orsaker som påverkar beslutet att söka 
hjälp på en akutmottagning är att vänner och familj uppmuntrar till sjukhuskontakt, eller att 
deras ordinarie läkare inte är anträffbar. Även hög ålder och ensamhet är bakomliggande 
faktorer som påverkar att ett besök på akutmottagningen sker (Nyström, 2003; Wikström, 
2006). 

1.4.2 Akut sjukdom eller skada 

Patienter kan komma till akutmottagningen med ett akut brådskande sjukdomstillstånd eller 
skada, detta kan innebära en livsfara och måste genast bedömas och behandlas av läkare. Med 
akut kritiskt sjuka eller skadade menas till exempel patienter med misstänkta diagnoser som 
kan få allvarliga konsekvenser om de inte får omedelbar hjälp. Exempel på allvarliga symtom 
och misstänkta diagnoser är oklar medvetslöshet, intoxikationer, bröstsmärtor, 
andningssvårigheter, inre blödningar och peritonitstatus (Wikström, 2006).  
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1.4.3 Traumapatienter 

Vanligt förekommande på en akutmottagning är traumapatienter. Med trauma menas att 
kroppen har varit utsatt för högenergivåld, och har eller kan utveckla livshotande skador. 
Exempel på högenergivåld och trauma kan vara klämskador, brännskador, trafikolyckor och 
fall från hög höjd. Inom traumasammanhang talas det om ”the golden hour”. Detta begrepp 
innebär att patienten bör få kvalificerad vård inom en timme efter det att patienten utsattes för 
traumat. Om inte patienten får kvalificerad vård inom den första timmen försämras 
förutsättningarna att överleva avsevärt. Med kvalificerad vård menas till exempel operation 
för att stoppa en inre blödning eller intubation vid luftvägsproblem (Wikström, 2006). 

Ett team med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor tar hand om den svårt skadade 
patienten på akutmottagningen. Teamet fokuserar i första hand på de skador som hotar 
patientens liv, därför följs alltid en strukturerad bedömning genom ABC-regeln. Det börjas 
med att kontrollera att patienten har fria luftvägar samt att patienten andas, därefter 
kontrolleras cirkulationen. När de livsnödvändiga funktionerna, andning och blodcirkulation, 
är säkerställda undersöks funktionen hos hjärnan och öviga delar av kroppen (Wikström, 
2006). 

1.5 Upplevelsen av lidande ur ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

Den finska sjuksköterskan och omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1994) menar att i 
lidandet finns sorgen över det vi har förlorat eller det vi kommer att förlora. Lidandet hör till 
det mänskliga livet och är en kamp mellan det onda och det goda. Det uppfattas i allmänhet 
som följderna av någonting ont. Lidandet berör hela människan och innefattar kroppsliga, 
psykiska och existentiella sidor av livssituationer som människan befinner sig i. Människan 
kan uppleva lidande utan fysisk smärta och även känna smärta utan att lida. Varje enskild 
individ har sin egen definition av lidande, och alla människor kommer förr eller senare att 
träffa på det. När livssituationen förändras eller när någon förlorar livsinnehållet så upplevs 
lidande. Livssituationen kan förändras genom att personen får en allvarlig sjukdom, skada 
eller drabbas av någon funktionsnedsättning. Även när en person förlorar sitt värde eller 
förlorar någon som betyder mycket för dem så upplevs lidande (Eriksson, 1994). 

Inom vården förekommer enligt Eriksson (1994) tre olika formar av lidande. Dessa är 
sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande.  

Sjukdomslidande innebär det lidande som är kopplat till sjukdom och behandling. Framförallt 
är det smärta som är en vanlig orsak, men även upplevelser av förnedring, skam och skuld i 
relation till sjukdom kan orsaka lidande. Dessa kan framkallas av patienten själv, eller uppstå 
på grund av dålig attityd från sjukvårdspersonalen. Skam, skuld och lidande kan till exempel 
upplevas som ett misslyckande av en patient som inte är kapabel att medverka i hans eller 
hennes egen behandling (Eriksson, 1994). 

Vårdlidande innebär det lidande som är förknippat med vårdsituationen. Det kan vara att den 
lidande människan inom sjukvården blir nonchalerad, eller att patientens lidande inte 
uppmärksammas. Detta resulterar i att patientens värdighet kränks. Patienten blir förolämpad 
och förödmjukad när denne inte får komma till tals eller blir ignorerad av vårdpersonalen 
(Eriksson, 1994). 
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Livslidande är det lidande som upplevs i samband med det egna unika livet. Det som berör 
människans livssituation inom vården är sjukdom, ohälsa och att vara patient (Eriksson, 
1994). 

1.6 Problematisering 

Patienter som har akut sjukdom eller skada söker sig till akutmottagningen för att få 
professionell hjälp. De flesta patienter kommer till akutmottagningen på egen hand, medan 
andra kommer via ambulans. Tillströmningen av vårdsökande varierar, därmed varierar även 
väntetiderna för patienterna. På akutmottagningen sorteras och prioriteras patienterna efter 
sökorsak och det medicinska tillståndet. Sjuksköterskans uppgift på akutmottagningen är att 
ansvara för ett korrekt omhändertagande av patienterna, både medicinskt och 
omvårdnadsmässigt. Den höga omsättningen av patienter och de korta, intensiva mötena kan 
innebära att sjuksköterskan tvingas prioritera de medicinska behoven (Göransson, Eldh & 
Jansson, 2008; Nyström, 2003; Wikström, 2006). Denna litteraturstudie gjordes för att få en 
förståelse för hur patienter upplever sin vistelse på akutmottagningen. 

2 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser på en akutmottagning. 

3 Metod 

3.1 Sökstrategier 

En systematisk litteraturstudie gjordes enligt sökningsprocessen i Forsberg och Wengström 
(2008) och enligt flödesschemat i Polit och Beck (2008). 

Den genomförda litteratursökningen gjordes systematiskt i databaserna Cinahl och Medline 
med sökorden emergency service, patient, experience, nursing samt kombinationer av dessa. 
Samtliga sökord trunkerades för att fånga upp olika varianter och ändelser av begreppen. 
Sökorden hämtades från Cinahl headings och MeSH i de aktuella databaserna. Sökningen 
begränsades med årtal, språk och vetenskapliga artiklar. Det resulterade i 266 artiklar i Cinahl 
och 171 artiklar i Medline. Se sökmatris (bilaga 1, tabell 1 och tabell 2). 

En manuell sökning gjordes genom att studera referenslistan på en review artikel. Det 
resulterade i tre artiklar som inkluderades i litteraturstudien. Det gjordes även en manuell 
kedjesökning i databasen Medline som resulterade i tre artiklar som inkluderades i 
litteraturstudien. 

3.2 Urval 

De initiala inklusionskriterierna för litteraturstudien innefattade artiklar som var skrivna på 
engelska, publicerade mellan åren 1999-2009 samt peer reviewed. Artiklarna skulle vara 
primärkällor från referee bedömda tidsskrifter. Studierna skulle beskriva patienters 
upplevelser på en somatisk akutmottagning. De som inkluderades var akuta eller icke-akuta 
patienter över 18 år vilka hade sökt hjälp på en akutmottagning. Exklusionskriterierna var de 
artiklar som inte handlade om somatiska akutmottagningar, var vinklade utifrån 
vårdpersonalens, anhörigas eller ur ett barns perspektiv. Även artiklar som var medicinskt 
inriktade, eller handlade om symtom och behandling, valdes bort. 

4 



 

I den systematiska litteratursökningen i databaserna lästes samtliga artiklarnas rubriker, totalt 
437 stycken. Av alla rubriker var det 40 artiklar som passade in på syftet, varav 18 artiklar 
från Cinahl och 22 artiklar från Medline. Samtliga abstracts i de 40 artiklarna lästes igenom 
varav nio stycken valdes ut av den orsaken att de svarade på syftet. De utvalda artiklarna 
lästes igenom i sin helhet och bedömdes utifrån syftets frågeställning. De två artiklar som 
uteslöts efter att de hade lästs igenom, exkluderades på grund av för lågt bevisvärde efter 
värdering. Slutligen kvarstod sju artiklar, tre artiklar härleddes från Cinahl och fyra artiklar 
härleddes från Medline. De sex artiklar som hade hittats via manuell sökning lästes igenom i 
sin helhet och kvarstod i litteraturstudien eftersom de svarade på syftets frågeställning. 
Tretton artiklar utgjorde slutligen underlaget till resultatet i litteraturstudien, se artikelmatris 
(bilaga 2). 

3.3 Värdering 

Artiklarna granskades och värderades enligt granskningsmallar utifrån Forsberg och 
Wengström (2008). I litteraturstudien ingick både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Vid 
den kritiska granskningen av de kvalitativa artiklarna värderades syftet med studien, 
undersökningsgruppen, metod för datainsamling samt dataanalys. Vid granskningen av de 
kvantitativa artiklarna värderades studiens syfte och frågeställningar, design, urval, 
mätinstrument samt analys och tolkning. I samtliga artiklar har en etisk granskning 
genomförts (Forsberg & Wengström, 2008). 

3.4 Bearbetning och analys 

Artiklarna lästes noggrant igenom ett flertal gånger. Vid bearbetningen och analysen av 
materialet användes färgpennor för att markera de väsentliga delarna i artiklarna. För att se 
om det fanns några samband eller skillnader i artiklarnas resultatdel, jämfördes de mot 
varandra. Vid bearbetningen av materialet uppkom huvudkategorier och subkategorier. Dessa 
huvudkategorier och subkategorier blev till rubriker och underrubriker i litteraturstudien. De 
olika huvudkategorierna blev rubrikerna väntetider, bemötande och omhändertagande, 
information och kommunikation, och miljö. De olika subkategorierna blev underrubrikerna 
svårigheter att bli sedd och hörd, att känna sig förstådd och bli respekterad, att känna trygghet, 
att känna rädsla, vara delaktig i vården, och behov. 

4 Resultat 

4.1 Väntetider 

På akutmottagningen varierade längden på väntetiden för olika patienter, beroende på deras 
tillstånd och sökorsak. Både positiva och negativa reaktioner framkom av patienterna. (Cross, 
Goodacre, O’Cathain & Arnold, 2005; Davis & Duffy, 1999). 

Patienter med akut brådskande sjukdomstillstånd eller skada och traumapatienter behövde inte 
vänta på att bli omhändertagna, de togs om hand omgående på grund av medicinska skäl 
sedan de hade kommit till akutmottagningen. Dessa patienter upplevde vårdpersonalens 
snabba omhändertagande som organiserat och professionellt. Det resulterade i att patienterna 
var nöjda och kände sig trygga med vårdpersonalens hastiga och beslutsamma ingripande 
(O’Brian & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Wiman, Wikblad & Idvall, 2007). I Watson, 
Marshall och Fosbinder (1999) och Muntlin, Gunningberg och Carlssons (2006) studier 
påvisades det att flera patienter var mycket belåtna med vistelsen på akutmottagningen, de 
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upplevde att vårdpersonalen var redo för dem när de anlände, de fick hjälp omgående och att 
allt gick väldigt fort. 

Långa väntetider var en kritisk faktor för många patienter. Ett stort antal patienter var dock 
medvetna om de långa väntetiderna som kunde förekomma på akutmottagningen, därför 
accepterade de att vänta. Flera av patienterna var medvetna om turordningssystemet som 
förekom på akutmottagningen och att de svårast sjuka och skadade fick hjälp först (Cross, 
Goodacre, O’Cathain & Arnold, 2005; Nydén, Petersson & Nyström, 2003; Watson, Marshall 
& Fosbinder, 1999).   

”Whenever I´ve had to go it´s always been the same that it´s been a long wait, 
because obviously people that are more urgent get put first, which is only right” 
(Cross, Goodacre, O’Cathain & Arnold, 2005, s. 173). 

I allmänhet upplevde de icke akuta patienterna väntetiden som fruktansvärd, lång, oviss och 
ensam. Ett exempel på en bakomliggande faktor varför patienterna var missnöjda med den 
långa väntetiden var att de inte blev informerade om varför de väntade (Couglan, & Corry, 
2007; Cross, Goodacre, O’Cathain & Arnold, 2005; Larsson-Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, 
Palmblad & Wimo, 2004; Nydén, Petersson & Nyström, 2003; Nyström, Nydén & Petersson, 
2003; Watson, Marshall & Fosbinder, 1999). Stämningen under väntetiden upplevdes av 
patienterna som ängslig med ledsna anhöriga och ibland även skrikande barn. Under 
väntetiden kände sig många patienter trötta, frusna, hungriga och törstiga. De kände sig även 
ledsna, ängsliga, rädda och hade smärta. Många reagerade med frustration, irritation, 
rastlöshet och oro. Ett problem patienterna upplevde under väntetiden var att de inte vågade 
lämna rummet där de låg, för att till exempel gå på toaletten, ringa ett telefonsamtal eller 
hämta något att äta eller dricka. De var rädda att läkaren skulle komma, och då kunde de 
missa viktig information (Larsson-Kihlgren et al., 2004). 

4.2 Bemötande och omhändertagande 

4.2.1 Svårigheter att bli sedd och hörd 

Det upplevdes svårt för patienter på en akutmottagning att få uppmärksamhet från 
vårdpersonalen. Patienter lämnades ensamma i ett behandlingsrum i flera timmar utan att 
vårdpersonalen tittade till dem, vilket patienterna upplevde som fruktansvärt, frustrerande, 
plågsamt och skrämmande och de kände sig även ensamma och övergivna (Larsson-Kihlgren, 
Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo 2004; Nydén, Petersson & Nyström, 2003). För att 
undvika ensamhetskänslan upplevde patienterna att det var nödvändigt att ta med sig en 
anhörig till akutmottagningen (Nyström, Nydén & Petersson, 2003). 

Patienterna kände stor längtan efter kontakt med vårdpersonalen. De försökte få ögonkontakt 
med dem, de tittade ofta på dörren, där de låg i behandlingsrummet, och lyssnade efter fotsteg 
och hoppades att någon i vårdpersonalen skulle komma in till dem (Larsson-Kihlgren, 
Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo, 2004). Den verbala kommunikationen om deras 
tillstånd och hälsa upplevdes bristfällig, och efterfrågades av patienterna (Frank, Asp & 
Dahlberg, 2009). Samtidigt som patienterna ville ha mer uppmärksamhet, så förstod de att 
vårdpersonalen var upptagna med andra patienter som hade större behov av vård. De 
upplevde även att vårdpersonalen hade en stressig arbetssituation och att de var 
underbemannade (Nydén, Petersson & Nyström, 2003; Nyström, Nydén & Petersson, 2003). 
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Patienterna tyckte det var vårdpersonalens ansvar att etablera kontakt med dem, och 
patienterna konstaterade att de skulle känna sig bekräftade bara de fick en aning 
uppmärksamhet. Patienterna fick lite uppmärksamhet, men den begränsade kontakten de hade 
med vårdpersonalen var fokuserad på de medicinska aspekterna, inte på människan som 
helhet (Frank, Asp & Dahlberg, 2009). 

”The only contact I had with her was when she came with huge needles. Again, 
they do not observe other needs, when they come to me it’s when they have to do 
something to me, give me a jab or take me somewhere” (Frank, Asp & Dahlberg, 
2009, s. 17). 

För att bli synlig för vårdpersonalen upplevde patienterna att det var säkrare att ligga på en 
brits ute i korridoren, än att ligga ensam i ett behandlingsrum (Nydén, Petersson & Nyström, 
2003; Nyström, Nydén & Petersson, 2003). 

För att tillkalla personalens uppmärksamhet upplevde patienterna att de behövde använda sig 
av olika strategier för att göra sig sedda och hörda. En strategi var att själva ihärdigt kalla på 
personalen upprepade gånger, genom att de ringde på larmklockan eller sökte ögonkontakt 
med personalen. En annan strategi var att patienterna lät deras anhöriga ta kontakt med 
vårdpersonalen för att tillkalla deras uppmärksamhet. De anhöriga kunde även lyssna på 
vårdpersonalens konversationer, och på så sätt fann de information som var relevant för 
patientens situation. Vissa patienter upplevde att de var tvungna att använde sig av en mer 
drastisk strategi, de skrek högt, blev otrevliga eller aggressiva för att försäkra sig om att de 
inte hade blivit bortglömda. Patienterna kunde även dela ut kritik genom enkätundersökningar 
eller via förslagslådor på akutmottagningen. Patienterna kände att det var svårt att göra sin 
röst hörd när personalen var ointresserad av att höra deras klagomål (Frank, Asp & Dahlberg, 
2009). Däremot försökte vissa patienter vara duktiga och inte kräva någon uppmärksamhet 
från vårdpersonalen, endast för att få ett positivt bemötande tillbaka. De ville inte riskera att 
bli sedda som opassande patienter för att på så sätt äventyra sin integritet (Nyström, Nydén & 
Petersson, 2003). 

4.2.2 Att känna sig förstådd och bli respekterad 

Patienterna ville bli respekterade och accepterade av vårdpersonalen på akutmottagningen. Ett 
vänligt bemötande och en god kontakt med vårdpersonalen skapade tacksamhet och trygghet 
hos patienterna. De uppskattade när vårdpersonalen var vänlig och hjälpsam (Nydén, 
Petersson & Nyström, 2003; Richardson, Casey & Hider, 2007). Patienterna upplevde att 
kvaliteten på omvårdnaden skiljde sig beroende på vilken person i vårdpersonalen de träffade. 
De upplevde att vissa i vårdpersonalen verkade finna de medicinska uppgifterna viktigare än 
omvårdnaden av patienterna (Nyström, Nydén & Petersson, 2003). I Couglan och Corry 
(2007) hade patienterna delade meningar om vårdpersonalens omvårdnad och bemötande, 
vissa var nöjda medan andra patienter upplevde att vårdpersonalen var otrevlig och agerade 
hänsynslöst. I Davis och Duffy (1999) upplevde vissa patienter att de kunde ha behövt lite 
mer stöd från vårdpersonalen. 

Patienter som upprepade gånger var tvungna att sökta akut vård på en akutmottagning kunde 
uppleva känslor av skam och underlägsenhet. De upplevde att vårdpersonalen inte 
respekterade dem, och ängslan var stor att än en gång behöva gå in på akutmottagningen 
(Olsson & Hansagi, 2001). Vissa patienter upplevde att vårdpersonalen ansåg att de inte hade 
ett giltigt skäl att söka akut vård och då kände patienterna också skam. Vårdpersonalen 
ifrågasatte deras sjukdomstillstånd och då kände patienterna sig underskattade och förnedrade 
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(Olsson & Hansagi, 2001; Nydén, Petersson & Nyström, 2003). Även patienter som tidigare 
hade dåliga erfarenheter av besök på akutmottagningar kände ångest, motvilja och skräck när 
de tvingades att uppsöka akut vård igen (Couglan & Corry, 2007). 

Flera patienter beskrev ett positivt samspel mellan vårdpersonalen och patienterna. 
Patienterna upplevde vårdpersonalens kompetens och omhändertagande som skickligt och 
sakkunnigt. De beskrev vårdpersonalen som förstående, stödjande, tröstande, omsorgsfulla, 
vänliga, artiga, trevliga och de hade ett sinne för humor. Patienterna litade på vårdpersonalens 
kompetens och expertis (Davis och Duffy, 1999; Larsson-Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, 
Palmblad & Wimo, 2004; Watson, Marshall och Fosbinder, 1999). 

”Most are caring people. They did not treat you like you are just a number. They 
talk to you and try to make you feel at ease and comfortable, and they have made 
me feel that way… There wasn’t any one of them that made me feel like ‘What are 
you doing here?’” (Watson, Marshall & Fosbinder, 1999, s. 90). 

Patienter i O’Brien och Fothergill-Bourbonnais (2004) och Wiman, Wikblad och Idvall 
(2007) kände sig väl omhändertagna av vårdpersonalen, de upplevde att vårdpersonalen 
brydde sig om dem. Patienterna reagerade positivt på ett vänligt bemötande, beröring och en 
vänlig, lugnande ton i rösten. 

Vårdpersonalens attityd mot patienter och anhöriga spelade en större roll för patientens 
välbefinnande än själva utförandet av till exempel de medicinska och tekniska uppgifterna 
(Larsson-Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo 2004).  

4.2.3 Att känna trygghet 

Patienterna upplevde att det var nödvändigt för dem att känna sig trygga med vårdpersonalen 
på akutmottagningen. Det konstaterades av patienterna att tryggheten eller bristen på 
förtroende mot vårdpersonalen och akutmottagningens organisationen blev mer framträdande 
desto längre patienten fick vänta på att få träffa läkare. (Larsson-Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, 
Palmblad & Wimo, 2004).  

Patienterna i Nydén, Petersson och Nyström (2003) kände sig trygga när de besökte 
akutmottagningen. De litade på att den professionella vårdpersonalen skulle ge dem rätt 
medicinsk behandling och omvårdnad.  

Patienter i O’Brien och Fothergill-Bourbonnais (2004) kände sig trygga och betydelsefulla 
vid det snabba omhändertagandet på akutmottagningen. Trygghetskänslan berodde även på att 
patienterna kontrollerades kontinuerligt och att de fick information om vad som hände med 
dem. 

4.2.4 Att känna rädsla 

Patienterna var ängsliga och rädda för viss information som handlade om deras tillstånd, de 
var även oroliga över att bli lämnade ensamma, bortglömda, ramla ur sängen eller inte kunna 
nå larmknappen när de behövde hjälp. De var även oroliga över att inte få smärtstillade 
läkemedel när de behövde (Larsson-Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo, 2004). 
Även om de kände rädsla, så var de tvungna att lita på vårdpersonalens omdöme, att de skulle 
få hjälp i rätt tid (Nydén et al., 2003). Patienterna upplevde också att de var rädda under 
omhändertagandet. De kände att de hade för lite kunskap och erfarenhet av liknande 
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situationer. Patienterna var även oroliga över skadornas omfattning och de visste inte vad de 
skulle förvänta sig (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). 

Organisationen på akutmottagningen skapade en känsla av otrygghet och misstanke hos 
patienterna, speciellt hos dem som inte hade någon tidigare erfarenhet av akutmottagningens 
vårdsystem. Det var inte ovanligt att patienter kände sig vilsna på ett stort och anonymt 
sjukhus (Larsson-Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo, 2004). 

Patienterna kunde känna sig otrygga på grund av andra patienters beteenden. Vissa patienter 
kunde vara alkohol- eller drogpåverkade och patienterna upplevde att dessa orsakade oro och 
kaos i väntrummen (Couglan & Corry, 2007). 

4.2.5 Vara delaktig i vården 

För att känna sig delaktiga i vårdarbetet upplevde patienterna att det första mottagandet med 
vårdpersonalen var av största vikt. Patienterna ville på ett tidigt stadium få möjlighet att 
förklara varför de hade kommit till akutmottagningen (Larsson-Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, 
Palmblad & Wimo, 2004). 

Patienterna kände att de var delaktiga i vården när de fick bra kontakt med vårdpersonalen 
genom ögonkontakt och verbal kommunikation samt att de fick relevant information om 
situationen (Frank, Asp & Dahlberg, 2009). I Wiman, Wikblad och Idvall (2007) kände 
patienterna att vårdpersonalen uppmuntrade till deltagande i vården, och de tog även väl hand 
om de anhöriga som hade följt med patienten till akutmottagningen. Patienten upplevde att 
vårdpersonalen visade stor empati för dem. 

 I Frank, Asp & Dahlberg (2009) uppfattade patienterna att deras kontakt med vårdpersonalen 
var begränsad och de hade svårigheter att bli involverade i vårdarbetet. Patienterna upplevde 
att de själva fick ta initiativet till deltagande i vården, detta skapade känslor som frustration. 
Vissa patienter i Davis & Duffy (1999) upplevde att de inte fick någon chans att ställa frågor 
till sjukvårdspersonalen. 

Patienterna fann även att det var av stor vikt att vara delaktig i beslutet om inläggning eller 
utskrivning från sjukhuset (Larsson-Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo, 2004). 

4.2.6 Behov 

Patienterna kände sig hungriga, törstiga och frusna medan de väntade på akutmottagningen 
(Davis & Duffy, 1999; Larsson-Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad och Wimo 2004). 

I Nyström, Nydén och Petersson (2003) upplevde patienterna att vårdpersonalen hade en 
stressig arbetsmiljö och på grund av detta kände patienterna att de inte fanns utrymme för 
dem att uttrycka sina behov eller få dem tillfredsställda. 

Patienterna beskrev samspelet som positivt mellan dem och vårdpersonalen när 
vårdpersonalen var uppmärksam och förutsåg patienternas behov. Det kunde handla om att 
vårdpersonalen uppmärksammade att patienten till exempel behövde en kudde eller en filt, 
om de var hungriga eller törstiga, om de behövde besöka toaletten eller om de var i behov av 
smärtstillande läkemedel (Larsson-Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad och Wimo 2004).  
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4.3 Information och kommunikation 

Patienterna ville ha information om hur lång väntetiden var, samt orsaken till varför de fick 
vänta (Nydén, Petersson & Nyström, 2003). Patienterna kände även att de ville ha relevant 
information om deras behandling, tillstånd och omvårdnad (Watson, Marshall & Fosbinder, 
1999). I Couglan och Corry (2007) fick patienterna inte någon information från 
vårdpersonalen om väntetiden eller om vad som skulle hända. Detta gjorde att de kände sig 
ensamma och isolerade. Om patienterna behövde fråga något så fick de själva leta reda på 
någon vårdpersonal.  

Flera patienter blev inte informerade om varken väntetidens längd, vad som skulle hända med 
dem eller vad som pågick runtomkring dem, därför kände de sig osäkra, oroliga och 
bekymrade (Cross, Goodacre, O’Cathain & Arnold, 2005; Frank, Asp & Dahlberg, 2009; 
Larsson-Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo, 2004; Muntlin, Gunningberg & 
Carlsson, 2006; Nydén, Petersson & Nyström, 2003; Richardson, Casey & Hider, 2007; 
Watson, Marshall & Fosbinder, 1999). Patienterna i Richardson et al., (2007) var oberörda av 
detta, de kände att de var en del av en större process, och att de var tvungna att lämna över 
kontrollen till vårdsystemet. Patienterna i O’Brien och Fothergill-Bourbonnais (2004) fick bra 
information från vårdpersonalen, patienterna visste vad som hände med dem under vistelsen 
på akutmottagningen. 

Patienterna tyckte att de fick bra information om egenvård vid hemgång, samt information om 
vilka symtom de skulle vara observanta på. Men patienterna tyckte att de fick bristfällig 
information om förväntningar när de hade kommit till sin hemmiljö (Davis & Duffy, 1999). 

Patienterna kände att det var viktigt att vårdpersonalen gav informationen på ett förstående 
sätt utan att vara nedlåtande mot dem. Vårdpersonalen skulle enligt patienterna på ett sakligt 
och begripligt sätt förklara och redogöra för hela vårdprocessen och den specifika 
omvårdnaden (Watson, Marshall & Fosbinder, 1999). Informationen som gavs till patienterna 
angående deras tillstånd var svår att förstå av patienterna, beroende på att vårdpersonalen 
använde sig av medicinska termer (Larsson-Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo 
2004; Watson, Marshall & Fosbinder, 1999).  

Vårdpersonalens kommunikation med patienterna uppfattades som formell, underhållande 
och humoristisk. Den formella kommunikationen användes när vårdpersonalen talade om 
patienternas tillstånd och konsekvenser. Kombinationen av formell, underhållande och 
humoristisk kommunikation resulterade i ett välbefinnande hos patienten (Wiman, Wikblad & 
Idvall, 2007). Humor var ett viktigt inslag vilket upplevdes som en positiv inverkan på 
patienterna. Patienterna tyckte att vårdpersonalen hade ett sinne för humor och det lättade upp 
stämningen på ett bra sätt och medverkade till ett positivt förhållande mellan patienterna och 
vårdpersonalen (Watson, Marshall & Fosbinder, 1999). 

En vänlig och lugnande ton i rösten hos vårdpersonalen gjorde att patienterna kände sig lugna, 
trygga och harmoniska (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). 

4.4 Miljö 

Miljön hade stor betydelse för upplevelsen på akutmottagningen. Vissa patienter tillbringade 
sin väntetid sittande på en stol i akutmottagningens väntrum medan andra patienter fick vänta 
liggande på en säng i väntrummet eller i korridoren. Väntan kunde också förekomma i ett 
avskilt undersökningsrum med vita väggar och stark belysning. Patienterna upplevde 
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sängarna hårda och obekväma och de klagade på ryggsmärtor efter att ha tillbringat en tid i 
dem. (Coughlan & Corry, 2007; Larsson-Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo 
2004). Patienterna tyckte det var mycket trångt i väntrummet, akutmottagningen var 
överbelagd och stämningen var kaotisk bland de som väntande (Couglan & Corry, 2007). 
Patienterna beskrev även att det var brist på avskildhet under väntetiden och att det konstant 
pågick aktiviteter omkring dem. Aktiviteterna kunde handla om springande personal, dörrar 
som öppnades och stängdes och andra patienter som transporterades i korridorerna (Larsson-
Kihlgren et al., 2004). I Couglan och Corry (2007) upplevdes miljön som ohygienisk och 
sjabbig, väggarna var smutsiga och det låg skräp på golvet.   

I Muntlin, Gunningberg och Carlsson (2006) upplevde patienterna akutmottagningens 
inredning som tråkig och obehaglig, och de tyckte att en inredningsarkitekt skulle anlitas för 
att skapa en trevligare miljö för patienterna. 

4.5 Syntes 

På akutmottagningen upplevdes väntetiderna som en kritisk faktor för de vårdsökande 
patienterna. Det förekom både positiva och negativa reaktioner från patienterna. Under 
väntetidens gång upplevde vissa patienter brist på uppmärksamhet från vårdpersonalen medan 
andra patienter var nöjda med den uppmärksamhet och omvårdnad de fick under vistelsen. 
Patienterna upplevde också att de fick bristfällig information gällande väntetidens längd och 
orsak. Det var viktigt för patienterna att känna sig trygga med vårdpersonalen och 
organisationen för att få en positiv upplevelse på akutmottagningen. Patienterna behövde vara 
delaktiga i vården samt få sina fysiska och psykiska behov tillfredsställda. Miljön hade också 
en stor inverkan på hur upplevelsen skulle bli på akutmottagningen. 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Litteraturstudien är uppbyggd på vetenskapliga artiklar som belyser patienters upplevelser på 
en akutmottagning. Den genomförda litteratursökningen gjordes systematiskt i databaserna 
Cinahl och Medline och resulterade i sju artiklar. Cinahl och Medline är omvårdnadsdatabaser 
som ansågs lämpliga för litteraturstudien. En sökning i databasen Psychinfo genomfördes 
också, men samma artiklar som redan hade hittats i databaserna Cinahl och Medline framkom 
i den sökningen.  

Sökorden emergency service, patient och experience som användes i litteratursökningen 
bedömdes som relevanta och att de skulle ge ett resultat med flest vetenskapliga artiklar som 
svarade på litteraturstudiens syfte. Däremot kan kanske sökordet nursing inte relateras till 
syftet, och det kan ha varit en bidragande faktor till det begränsade antalet artiklar i 
litteratursökningen.  

De olika databaserna har förutbestämda ämnesord för att beskriva artiklarnas innehåll, därför 
hämtades sökorden i de aktuella databasernas tesaurus, Cinahl headings och MeSH. Sökorden 
kombinerades med ”and” för att få ett smalare resultat som svarade mot litteraturstudiens 
syfte. Sökorden trunkerades, vilket gjordes för att fånga upp olika varianter och ändelser av 
begreppen. 

Artiklarna skulle vara vetenskapliga, därför användes begränsningsfunktionen peer reviewed i 
databasen Cinahl, men den funktionen fanns inte i databasen Medline. Artiklarna skulle också 
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vara primärkällor från referee bedömda tidsskrifter, därför söktes tidsskrifternas hemsidor upp 
och kontrollerades att de var vetenskapligt godkända. 

För att få fler vetenskapliga artiklar som kunde bidra till resultatet i litteraturstudien gjordes 
kedjesökningar i Medline. En kedjesökning innebär att en artikel leder vidare genom sina 
referenser till andra artiklar som i sin tur leder vidare till ytterligare artiklar (Örebro 
Universitet, 2009). De funna artiklarna via kedjesökning var relaterade till artiklar i den redan 
genomförda sökningen. Via kedjesökningen kunde tre artiklar medräknas. Det gjordes även 
en manuell sökning genom att studera referenslistan på review-artikeln av Nairn, Whotton, 
Marshal, Roberts och Swann (2004), där tre artiklar hittades som passade inom ramen för 
litteraturstudiens syfte och inklusionskriterier. Totalt ingår tretton vetenskapliga artiklar i 
litteraturstudien. 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar ligger som grund för studien. Tio artiklar är 
kvalitativa, två artiklar är kvantitativa och en artikel är en kombination av kvalitativ och 
kvantitativ forskning. Kvalitativa studier består ofta av små undersökningsgrupper, vilket 
innebär att de kvalitativa artiklar som har inkluderats i litteraturstudien skapar en djupare 
förståelse för ett fenomen eller en händelse. Kvantitativa studier består ofta av stora 
undersökningsgrupper och bygger på att resultatet ska kunna generaliseras i en population, 
under förutsättning att studien visar på hög mätsäkerhet och att det som ska mätas har mätts 
(Forsberg & Wengström, 2008). Att kombinera kvalitativ och kvantitativ ansats kan styrka 
litteraturstudien genom att det specifika fenomenet belyses ur olika synvinklar. 

Sökningen begränsades med årtalen 1999-2009 för att få nya forskningsresultat. Sökningen 
begränsades till språket engelska, därför exkluderades artiklar som var skrivna på andra språk. 
Begränsningen gjordes för att materialet skulle kunna bearbetas, men nackdelen med 
språkbegränsningen är att artiklar skrivna på andra språk som svarade på litteraturstudiens 
syfte föll bort. Alla artiklar är skrivna på engelska och vid översättningen från engelska till 
svenska kan det medföra en viss risk för att resultatet har feltolkats. 

Inklusionskriterierna för litteraturstudien var akuta och icke-akuta patienter som var över 18 
år och hade sökt hjälp på en akutmottagning. Denna begränsning visade sig i efterhand vara 
väldigt bred med mycket material och olika infallsvinklar. Det framkom både upplevelser från 
akuta och icke-akuta patienter, unga och äldre patienter. Det framkom även olika 
infallsvinklar ur omvårdnadssynpunkt, till exempel bemötande och omhändertagande. Detta 
kan vara en svaghet i litteraturstudien på grund av de olika områdena som framträdde endast 
behandlades ytligt. 

Artiklarna i litteraturstudien kom från Sverige, England, Irland, USA, Canada, Australien och 
Nya Zeeland. Resultaten i de olika studierna tycktes vara jämförbara med varandra. Det kan 
vara en styrka i litteraturstudien att kunna jämföra likheter och skillnader inom vårdkulturen i 
de olika länderna, men det kan även vara en svaghet beroende på att vårdkulturen ser olika ut 
i olika länder. 

De artiklar som svarade mot litteraturstudien syfte granskades utifrån Forsberg och 
Wengströms (2008) checklistor för att få en uppfattning av artiklarnas kvalitet. Alla artiklar i 
litteraturstudien var etiskt granskade och godkända av en etisk kommitté, vilket anses som en 
styrka. Vissa studier hade dock några brister, bland annat lågt antal deltagare och stort bortfall 
vilket kan vara en svaghet för litteraturstudiens resultat. I studien av Couglan och Corry 
(2007) rekryterades studiedeltagarna från en webbsida på Internet, detta kan ha påverkat 
litteraturstudiens trovärdighet och tillförlitlighet negativt. I Couglan och Corrys (2007) studie 
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var ett av inklusionskriterierna att patienterna skulle ha tillbringat tolv timmar eller längre 
väntandes på en akutmottagning. Detta inklusionskriterie kan ha påverkat litteraturstudiens 
resultat negativt, eftersom patienterna vid mer än tolv timmars väntan inte upplevde väntan 
som något positivt. 

Metoden för datainsamling i artiklarna är intervjuer, observationer och frågeformulär. 
Analysförfarandet i artiklarna var tydligt beskrivna och studiedeltagarna hade med egna ord 
beskrivit deras upplevelser av sin vistelse på akutmottagningen, detta ökade artiklarnas 
trovärdighet. 

I vissa artiklar finns både upplevelser från patienterna själva och deras anhöriga. I 
litteraturstudien har bara patienternas åsikter inkluderats på grund av att syftet var patienters 
upplevelser.  

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet bygger på studier där det undersökts hur patienter upplever sin vistelse på en 
akutmottagning. Denna resultatdiskussion lyfter fram de delar som anses viktigast i 
litteraturstudiens resultat. 
 
Det enskilt viktigaste och det mest omskrivna resultatet som framkom i litteraturstudien var 
att väntetiden var den mest kritiska faktorn för många patienter. Elva inkluderade 
forskningsartiklar i litteraturstudien tog upp väntetiden, antingen som en positiv eller negativ 
upplevelse. Väntetidens längd varierade för olika patienter. De flesta positiva reaktioner kom 
från patienter som fick ett snabbt omhändertagande, till exempel patienter med akut 
brådskande sjukdomstillstånd eller skada och traumapatienter. De flesta negativa reaktioner 
kom från patienter som fick vänta på akutmottagningen i flera timmar innan de fick träffa en 
läkare. För att patienterna som fick vänta länge skulle acceptera den långa väntetiden på 
akutmottagningen ville de ha information om hur länge de skulle få vänta samt orsaken 
bakom väntetiden. När vårdpersonalen uttalar sig om väntetiden är det bra om de vågar 
uppskatta hur lång den är. Det är bättre att överdriva väntetiden än att underskatta den. 
Patienterna ställer in sig på den tiden personalen har sagt, och blir knappast besvikna om de 
kommer in tidigare. Men en underskattning av väntetiden framkallar däremot irritation och 
besvikelse. Det är också viktigt att vårdpersonalen talar klarspråk och reserverar sig för att det 
alltid kan komma in patienter som måste få förtur, till exempel en trafikolycka. Det kan också 
informeras om att det finns olika kliniker på sjukhuset med olika läkare, och att det kan vara 
olika lång väntetid till de olika läkarna beroende på vilket symtom eller åkomma patienten 
söker för. Informationen bör ges vid flera tillfällen på grund av att ett besök på 
akutmottagningen kan vara stressande för både patienter och anhöriga, dessa kan befinna sig i 
chocktillstånd, och därmed har de svårt att ta till sig informationen (Göransson, Eldh & 
Jansson, 2008; Wikström, 2006). Annan forskning styrker att bra kommunikation och att hålla 
patienten informerad under väntetiden var högt uppskattat av patienterna (Nairn, Whotton, 
Marshal, Roberts & Swann, 2004). Information under väntetiden är viktig på grund av att 
människan är invand vid att bli informerad, och när brist på information föreligger är det lätt 
att bli frustrerad och irriterad eftersom situationen blir oförståelig. Därför är det också viktigt 
som vårdpersonal att våga uppskatta den ungefärliga väntetiden för att undvika att patienten 
väntar i ovisshet. Det är viktigt att förklara orsaken bakom väntetiden, så att patienten ska 
kunna förstå helheten på akutmottagningen. Patienten upplever endast sina egna symtom och 
många patienter känner sig riktigt sjuka när de söker akutmottagningen. En naturlig 
uppfattning hos den väntande patienten är att de tror att de är sjukast på akutmottagningen, så 
länge som ingen annan information ges. Tydliga informationsskyltar på akutmottagningen om 
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hur ett besök går till, borde finnas på samtliga sjukhus. Dessa skyltar ska innehålla 
information om triagesystemet samt olika orsaker bakom väntetiden. Detta för att ge en 
förståelse för patienterna. 

Litteraturstudiens resultat visade att ett vänligt och respektfullt bemötande från 
vårdpersonalen resulterade i en god kontakt mellan vårdpersonal och patient. Det skapade 
också trygghet och tacksamhet hos patienterna. Det framkom också i litteraturstudiens resultat 
att bli bemött med nonchalans och ett ifrågasatt sjukdomstillstånd ledde till känslor som skam 
och förnedrelse. Att komma till en akutmottagning som patient kan på många sätt vara 
frustrerande beroende på olika faktorer. De flesta söker akut vård för att de upplever någon 
form av ohälsa, obehag eller smärta. För många patienter kan symtomen de söker vård för 
vara de värsta de någonsin har upplevt. En del personer kan känna en stark rädsla bara av att 
kliva innanför sjukhusets dörrar (Wikström, 2006). Katie Eriksson (1994) beskrev tre olika 
former av vårdlidande som förekom inom vården, sjukdomslidande, vårdlidande och 
livslidande. Enligt Eriksson (1994) kan inte lidandet avlägsnas, men det kan lindras genom att 
vårdpersonalen inte ska kränka patientens värdighet, inte heller förolämpa eller förödmjuka 
patienten. I ett vårdsammanhang bör de inblandade vara medvetna om att patientens lidande 
behöver bekräftelse, patienten behöver bli sedd och hörd. Inom sjukvården kan det kanske 
ibland glömmas bort hur patienten upplever sitt tillstånd, och varför de har sökt till 
akutmottagningen. I vårdpersonalens ögon kanske sökorsaken är ofarlig, medan patienten 
upplever situationen helt annorlunda. Det är därför viktigt för patienten att bli bemött på ett 
positivt, respektfullt, lyhört och empatiskt sätt när de kommer till akutmottagningen. 

Resultat från litteraturstudien visade att patienterna upplevde det nödvändigt att känna sig 
trygga med vårdpersonalen. De upplevde att det var viktigt att kunna lita på vårdpersonalens 
omhändertagande och medicinska kompetens. Vårdpersonalens attityd mot patienterna 
spelade en större roll för patientens välbefinnande än själva utförandet av till exempel de 
medicinska och tekniska uppgifterna. I flera studier upplevde dock patienterna att vissa i 
vårdpersonalen var mer inriktade på just de medicinska, praktiska och tekniska uppgifterna. 
Detta är ett dilemma inom akutsjukvården och Wikström (2006) menar att sjuksköterskan har 
en roll som arbetsledare och koordinator. Han eller hon har ansvaret för prioritering och 
sortering av patienter, triage. Det kan handla om allt ifrån att snabbt handlägga patienter med 
livshotande sjukdom eller skada, till att ge patienter råd om egenvård. Sjuksköterskan ska 
även kontinuerligt övervaka de väntande patienterna som befinner sig på akutmottagningen 
för att se om någon snabbt försämras. Detta innebär att endast de nödvändigaste åtgärderna 
utförs hos varje patient, att sitta ner och samtala med den enskilda patienten är oftast en 
omöjlighet. Detta arbetssätt som sjuksköterskan rättar sig efter innebär att omvårdnaden av 
patienterna kommer i andra hand, och personalen tvingas att prioritera de medicinska 
aspekterna. Det anses dock att omvårdnaden av patienten är en viktig del för välbefinnandet 
och tryggheten för patienten under vistelsen på akutmottagningen. Genom att vårdpersonalen 
ger patienterna uppmärksamhet genom ögonkontakt och verbal kommunikation får de 
patienterna att känna sig sedda och hörda. Det är viktigt att identifiera den enskilde patientens 
omvårdnadsbehov för att han eller hon ska känna sig tillfredsställd. Men sjuksköterskan borde 
även identifiera de patienter med störst omvårdnadsbehov och göra en prioritering efter den. 
Om sjuksköterskan själv inte hinner ta hand om den allmänna omvårdnaden, på grund av 
olika förklarliga skäl, så kan han eller hon delegera omvårdnadsåtgärden till en kollega. 
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5.3 Konklusion 

Litteraturstudien ger en beskrivning av hur patienter upplever ett besök på en akutmottagning. 
Resultatet visar att det är viktigt att ge patienterna ett personligt och bra bemötande och 
omhändertagande och att vårdpersonalen alltid ska utgå från patientens livsvärld, den enskilda 
patienten bör få individuellt anpassad omvårdnad. Saklig information och verbal 
kommunikation från vårdpersonalen gör att väntan på en akutmottagning blir mer uthärdig. 
Att vårdpersonalen uppvisar professionalitet samt inger ett lugn betyder att patienterna känner 
trygghet.  

Genom att få en bild hur patienterna upplever ett besök på akutmottagningen kan 
vårdpersonalen få en förståelse för patienterna och på så vis förbättra kvaliteten på 
omvårdnaden och rutiner på akutmottagningen. Därför behövs framtida forskning inom 
området vad gäller patienters upplevelser av bemötande och omhändertagande.
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Couglan, M. & 
Corry, M. (2007). 
The experiences 
of patients and 
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in accident and 
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Ireland: A 
qualitative 
descriptive study. 
Accident and 
emergency 
nursing, 15, 201-
209. 
 
Irland 

 
Syftet med studien var att 
beskriva upplevelserna för 
patienter och/eller deras 
anhöriga som hade 
tillbringat tolv timmar 
eller längre väntandes på 
en akutmottagning för 
intagning på sjukhus.  

 
Kvalitativ studie 
Design: Deskriptiv. 
 
Metod  
Datainsamlingsmetod: Intervjuer med 
semistrukturerade och öppna frågor. Forskaren 
intervjuade varje deltagare mellan 30-45 minuter 
i deltagarens hem eller på en mötesplats som 
forskaren valt. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant.  
Analysmetod: Innehållsanalys. 
 
Population/Studiegrupp 
Inklusionskriterier: Patienter, eller anhöriga, 
som hade väntat minst tolv timmar på en 
akutmottagning. Deltagarna skulle vara över 18 
år och tala flytande engelska. 
Exklusionskriterier: Anhöriga till en patient som 
hade dött inom de sex senaste månaderna. 
 
Urval 
Studiedeltagarna rekryterades från webbsidan 
”Patients Together”. 
Antal deltagare i studien var fyra patienter och 
tre anhöriga.  
 

 
Patienterna på den överbelagda akutmottagningen upplevde att det 
var mycket trångt och stämningen var kaotiskt. De upplevde att 
avskildheten saknades. En del patienter satt i det överfulla 
väntrummet, andra låg på sjukhussängar i korridoren.  
 
Miljön på akutmottagningen upplevdes som ohygienisk och 
ovårdad.  
 
I allmänhet var studiedeltagarna positiva i sin ställning mot 
vårdpersonalen, de var nöjda med den omvårdnad de fick därför 
att patienterna upplevde vårdpersonalen som utarbetade och 
underbemannade. Patienterna upplevde att vårdpersonalen gjorde 
det bästa av situationen för patienterna. Andra patienter upplevde 
att vårdpersonalen var otrevlig och agerade hänsynslöst. 
 
Patienter som tidigare hade dåliga erfarenheter av 
akutmottagningar kände ångest, motvilja och skräck när tvingades 
att uppsöka akut vård igen. 
 
Väntetiderna var en negativ faktor, patienterna upplevde en rad 
svårigheter medan de väntade på akutmottagningen. Nattetid 
upplevdes det att lamporna hade ett för starkt sken. Avskildheten 
var under all kritik, och patienterna kände sig otrygga på grund av 
de andra patienternas beteenden. Under väntetiden upplevdes det 
att patienterna inte fick någon information från vårdpersonalen om 
väntetiden eller om vad som skulle hända. De kände sig ensamma 
och isolerade. 
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Arnold, J. (2005). 
Rationing in the 
emergency 
department: the 
good, the bad, and 
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Emergency 
medical journal, 
22, 171-176. 
 
England 

 
Syftet med studien var att 
undersöka patienters syn 
på olika 
prioriteringsstrategier på 
akutmottagningar. 

 
Kvalitativ studie 
Design: Deskriptiv. 
 
Metod  
Datainsamlingsmetod: Semi-strukturerade intervjuer. Forskaren 
intervjuade varje deltagare enskilt i hemmet eller på deras arbetsplats 
inom en vecka efter deltagarens besök på akutmottagningen. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades ordagrant. 
Analysmetod: Innehållsanalys. 
 
Population/Studiegrupp 
Inklusionskriterier: Patienter som besökte Northern General Hospital och 
var triagerade som 3-5. 
Exklusionskriterier: Patienter med psykiska störningar. 
Antalet tilltänkta deltagare var 27 patienter. Det externa bortfallet var 16 
patienter. 
 
Urval 
Studiedeltagarna rekryterades via strategiskt urval från akutmottagningen 
på Northern General Hospital i Sheffield, England. 
Antal deltagare i studien var elva patienter, fem kvinnor och sex män. 
Deltagarnas ålder var mellan 20-74 år.  
 

 
Väntetiderna på akutmottagningen 
upplevdes olika av patienterna. Vissa 
patienter accepterade att vänta längre, 
eftersom de var medvetna om 
turordningssystemet. Andra patienter var 
missnöjda med väntetiden eftersom de 
inte fick någon information om varför de 
väntade.  
 
Patienterna litade på turordningssystemet 
och prioriteringen och tyckte att det 
fungerade bra.   
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satisfaction with 
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Australian journal 
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Australien 

 
Syftet med studien var att 
beskriva och jämföra 
nivån av patienters 
belåtenhet och undersöka 
skillnader och 
förhållanden av 
demografiska variabler 
med patienters belåtenhet 
på två akutmottagningar i 
Virginia, Australien. 

 
Kvantitativ studie 
Design: Deskriptiv och comparative. 
 
Metod  
Datainsamlingsmetod: Frågeformulär inklusive två 
öppna kvalitativa frågor. 
Analysmetod: Statistiska beräkningar av skillnader i 
grupperna.  
 
Population/Studiegrupp 
Inklusionskriterier: Alla patienter som besökte de 
aktuella akutmottagningarna under studietiden. 
Exklusionskriterier: Deltagarna fick inte vara under 
16 år, de fick inte ha psykiatrisk sjukdom eller vara 
medvetslösa. Patienter under polisövervakning eller 
skyddshäkte fick inte heller delta i studien.  
Antalet tilltänkta deltagare var 127 patienter. Det 
externa bortfallet var 21 deltagare. 
 
Urval 
Det interna bortfallet var tre deltagare. 
Studiedeltagarna rekryterades från två 
akutmottagningar i Virginia, Australien. 
Antal deltagare i studien var 100 patienter, 46 
kvinnor och 54 män.  
Deltagarnas ålder var mellan 18-91 år. 
 

 
Studiedeltagarna upplevde att vårdpersonalen utförde sitt 
arbete med skicklighet. Vissa deltagare tyckte att de inte fick 
någon chans att ställa frågor. Patienterna tyckte att de fick bra 
instruktioner om egenvård, och vilka symtom som de skulle 
observera vid hemgång. Men patienterna tyckte inte att de 
fick någon information om vad de skulle förvänta sig när de 
hade kommit hem. 
 
Vårdpersonalen upplevdes som trevliga, stödjande, vänliga, 
intelligenta, tröstande, omsorgsfulla, förstående och de 
förklarade saker. Vissa patienter kände att de fick hjälp, de 
kände sig även trygga och väl omhändertagna. Andra 
patienter ansåg att de kunde ha fått lite mer stöd. 
 
Väntetiden varierade beroende på vad patienten kom in med 
för symtom. De patienter som var nöjda var de som fick hjälp 
direkt. De som var missnöjda var de som fick vänta länge. 
 
Vissa patienter var inte nöjda med besöket på 
akutmottagningen överhuvudtaget, de kunde bero på att de 
inte alls gillade sjukhusvistelser.  
 
Miljön var en faktor patienterna visade missnöje med, de 
tyckte att sängarna för korta, och de kände sig hungriga och 
frusna.  
 
Två studiedeltagare var missnöjda med deras läkare, på grund 
av att de inte lyssnade på dem. Två patienter var också 
missnöjda med den bristfälliga information de fick. 
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Syftet med studien var att 
beskriva patienters olika 
kvalitativa uppfattningar 
av patienters deltagande i 
omvårdnaden på en 
akutmottagning.  

 
Kvalitativ studie 
Design: Deskriptiv. 
 
Metod  
Datainsamlingsmetod: Öppna intervjuer. Forskaren intervjuade varje 
deltagare mellan 25-90 minuter. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant. 
Analysmetod: Fenomenografisk. 
 
Population/Studiegrupp 
Inklusionskriterier: Deltagarna skulle tidigare ha besökt en 
akutmottagning i Sveriges huvudstad. Deltagarna skulle tala ett språk 
som forskaren förstod. 
 
Urval 
Studiedeltagarna rekryterades via teoretiskt urval från ett sjukhus i 
Sverige huvudstad. 
Antal deltagare i studien var nio patienter, fyra kvinnor och fem män. 
Deltagarnas ålder var mellan 26-73 år.  
 

 
Patienterna uppfattade att deras kontakt 
med vårdpersonalen var begränsad. De 
upplevde att omhändertagandet enbart 
fokuserades på de medicinska aspekterna, 
inte på människan som helhet. 
 
Patienterna upplevde svårigheter att bli 
involverad i vårdarbetet. Det var 
patienterna själva som fick ta initiativet 
till deltagandet i omvårdnaden. 
Informationen om sitt tillstånd och vad 
som pågick runt omkring dem var mycket 
liten. 
 
I väntan på att få träffa läkare kände sig 
patienterna frustrerade. De kände att de 
befann sig i en omöjlig situation med 
smärta och oro. De upplevde att det var 
omöjligt att få kontakt med 
vårdpersonalen, på grund av att de var 
upptagna med viktigare saker.  
 
Patienterna upplevde att de inte behövde 
göra någonting, de var beroende av 
vårdpersonalens utrymme och 
uppmärksamhet. Dialogen mellan 
vårdpersonalen och patient uppfattades 
som positiv, personalen var förstående 
och visade respekt. 
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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, 169-
176. 
 
Sverige  

 
Syftet med studien var att 
beskriva, genom 
observationer och 
intervjuer med patienter 
som var 75 år eller äldre 
och deras anhöriga som 
gjorde dem sällskap till 
sjukhuset, deras tillstånd 
och händelser som ägde 
rum under deras vistelse 
på akutmottagningen. 

 
Kvalitativ studie 
Design: Explorative. 
 
Metod  
Datainsamlingsmetod: Observationer och 
intervjuer. Forskaren intervjuade varje deltagare 
mellan 15-30 minuter. Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. 
Analysmetod: Grounded theory.  
 
Population/Studiegrupp 
Inklusionskriterier: Patienter på en 
akutmottagning som sökte akut vård. Patienterna 
skulle vara 75 år eller äldre. 
Exklusionskriterier: Patienter diagnostiserade 
med frakturer och hjärtinfarkter uteslöts ur 
studien. 
 
Urval 
Studiedeltagarna rekryterades från en 
akutmottagning i Sverige. 
Antal deltagare i studien var 20 äldre patienter, 
fjorton kvinnor och sex män. 
 

 
Det största problemet patienterna upplevde var att väntetiderna var 
långa på akutmottagningen. Under väntetiden upplevde vissa 
patienter brist på avskildhet, det pågick konstant aktiviteter 
omkring dem. Andra patienter upplevde ensamhet medan de 
väntade i ett avskilt behandlingsrum. Många patienter kände sig 
övergivna och förvirrade. Patienter var även trötta, frusna, 
hungriga och törstiga under väntetiden. De kände sig även ledsna, 
ängsliga, rädda och hade smärta. Många reagerade med 
frustration, irritation, rastlöshet och oro.  
 
Ett problem för patienterna var att de inte visste om de kunde 
lämna behandlingsrummet under väntetiden. De var rädda att 
läkaren skulle komma, och då kunde de missa viktig information. 
 
Bristande information var även en faktor patienterna var 
missnöjda med, de upplevde att vårdpersonalen hade svårt att 
uttala sig om hur länge de skulle få vänta på läkaren, samt de 
bakomliggande orsakerna. Information om tillståndet var 
svårförstådd av patienterna beroende på att vårdpersonalen 
använde sig av medicinska termer. 
 
Patienterna upplevde att det kunde uppstå problem kring 
vårdpersonalens rutiner. Till exempel försvårades undersökningen 
när patienternas journaler eller tidigare information inte hittades.  
 
Patienterna upplevde ett förtroende för vårdpersonalen, de litade 
på deras expertis och det var en god stämning emellan 
vårdpersonal och patienterna. 
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Muntlin, Å., 
Gunningberg. L. 
& Carlsson., M. 
(2006). Patients’ 
perceptions of 
quality of care at 
an emergency 
department and 
identification of 
areas for quality 
improvement. 
Journal of clinical 
nursing, 15, 1045-
1056. 
 
Sverige 

 
Syftet med studien var att 
identifiera patienters 
uppfattning av kvaliteten 
på omvårdnaden på en 
akutmottagning och finna 
områden för 
kvalitetsförbättringar. 

 
Kvantitativ studie 
Design: Deskriptiv. 
 
Metod  
Datainsamlingsmetod: Frågeformulär  
Analysmetod: Beskrivande statistik. 
 
Population/Studiegrupp 
Inklusionskriterier: Alla patienter som besökte akutmottagningen blev 
konsekutivt tillfrågade om de ville delta i studien, tills ett antal av 200 
patienter uppnåddes. 
Exklusionskriterier: Patienter som var alkohol- eller drogpåverkade eller 
medvetslösa.  Även traumapatienter exkluderades ur studien. 
Externt bortfall var 44 patienter (24 kvinnor och 20 män). De var 
kvalificerade för studien men valde att avstå. 
 
Urval 
Studiedeltagarna rekryterades konsekutivt från akutmottagningen på 
Uppsala universitetssjukhus i Sverige. 
Antal deltagare i studien var 200 patienter, 99 kvinnor och 101 män. 
Deltagarnas ålder var mellan 18-91 år.  
 

 
Forskningsresultatet visade att 
patienternas realistiska uppfattning av 
omvårdnaden var relaterad till deras 
subjektiva uppskattning. Resultaten av 
studien visade att de flesta patienter 
upplevde kvaliteten på omvårdnaden som 
relativt bra. 
 
35 % av de 200 patienterna i studien 
upplevde att miljön på akutmottagningen 
inte var behaglig eller trivsam.  
 
34 % av de 200 patienterna visste inte de 
bakomliggande orsakerna varför de fick 
vänta på akutmottagningen. 
 
Omkring 20 % av de 200 patienterna 
upplevde att de inte fick tillräcklig effekt 
av de smärtstillande läkemedlen. 
 
Mer än 20 % av de 200 studiedeltagarna 
bedömde att vårdpersonalen inte visade 
något intresse för deras livssituation. 
Patienterna fick inte heller någon 
användbar information om egenvård, eller 
vilken läkare som var ansvarig för dem. 
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Nydén, K., 
Petersson, M. & 
Nyström, M. 
(2003). 
Unsatisfied basic 
needs of older 
patients in 
emergency care 
environments – 
obstacles to an 
active role in 
decision making. 
Journal of clinical 
nursing, 12, 268-
274. 
 
Sverige 

 
Syftet med den här 
studien var att analysera 
äldre personers 
grundläggande behov som 
patienter på en svensk 
akutmottagning. 

 
Kvalitativ studie 
Design: Explorative. 
 
Metod  
Datainsamlingsmetod: Öppna intervjuer. Forskaren 
intervjuade varje deltagare cirka en timme. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades ordagrant. 
Analysmetod: Hermeneutisk. 
 
Population/Studiegrupp 
Inklusionskriterier: Äldre patienter som hade besökt den 
aktuella akutmottagningen vid ett flertal tillfällen. 
 
Urval 
Studiedeltagarna rekryterades från en akutmottagning i 
Sverige. 
Antal deltagare i studien var sju patienter, två kvinnor och 
fem män. Deltagarnas ålder var mellan 65-88 år.  
 

 
Patienterna i studien upplevde att väntetiderna på 
akutmottagningen var långa, men framför allt upplevde 
de bristen på mat och dryck medan de väntade. De 
tyckte inte att vårdpersonalen var omsorgsfull.  
 
En patient upplevde att väntetiden för att få 
smärtlindring var för lång. Flera patienter klagade över 
att sjukhussängarna var för hårda.  
 
Äldre patienter kände sig trygga över vårdpersonalens 
expertis och var inte oroliga att lämna över sig själva 
för professionell hjälp. Även om de kände sig rädda, så 
var de tvungna att lita på vårdpersonalens omdöme, att 
de skulle få hjälp i rätt tid.  
 
Information om patientens egen plats i 
turordningssystemet under väntetiden var viktig, annars 
kände de sig osäkra. Även information om deras 
tillstånd, och vad som skulle hända, var viktig för 
patientens trygghetskänsla. 
 
Patienterna kände sig frustrerade, ängsliga och rädda 
när de blev lämnade ensamma i ett undersökningsrum 
under väntetiden utan att få någon uppmärksamhet. De 
kände sig mer säkra när de låg på en bår i korridoren. 
 

 

 



Artikelmatris Bilaga 2 (8:13) 

Författare  
Artikelns titel  
Tidskrift, år mm. 
Land 

Syfte Design, metod, population/studiegrupp, urval  

 

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, 22-
26. 
 
Sverige 

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

 
Kvalitativ studie 
Design: Deskriptiv.  
 
Metod  
Datainsamlingsmetod: Öppna och djupgående 
intervjuer. Forskaren intervjuade varje deltagare 
i en timme. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant. 
Analysmetod: Innehållsanalys. 
 
Population/Studiegrupp 
Inklusionskriterier: Icke akuta patienter som 
hade besökt flera olika akutmottagningar vid 
flera olika tillfällen. 
 
Urval 
Studiedeltagarna rekryterades från olika sjukhus 
i Sverige. 
Antal deltagare i studien var elva patienter, sex 
kvinnor och fem män. Deltagarnas ålder var 
mellan 52-88 år.  
 

 
Patienterna upplevde bristen på information, och att de hade 
svårigheter att bli sedda och hörda. Vårdpersonalen informerade 
inte vad som skulle hända med patienten. De kände sig sedda som 
objekt, inte som individer. 
 
Väntetiden var ytterligare en faktor som upplevdes negativt av 
patienterna. De tyckte att det var fruktansvärt att bli lämnade 
ensamma i ett väntrum, utan att någon i vårdpersonalen 
kontrollerade hur de mådde. Därför upplevde patienterna att det 
var nödvändigt att ta med sig en anhörig, för att undvika 
ensamhetskänslan. 
 
Patienterna upplevde att vårdpersonalen trodde att de inte var 
något fel på dem, och att de befann sig på akutmottagningen utan 
anledning. 
 
Patienterna upplevde att vårdpersonalen var underbemannade och 
att de hade för lite tid till varje patient. På grund av 
vårdpersonalens stressiga arbetssituation kände patienterna att de 
inte kunde uttrycka sina egna behov. Patienterna upplevde att 
kvaliteten på omvårdanden skiljde sig beroende på vilken person i 
vårdpersonalen de träffade. 
 
En positiv upplevelse var trygghetskänslan. Patienterna visste att 
de skulle få hjälp med sina problem på akutmottagningen. De 
litade på vårdpersonalens medicinska kompetens. 
 
Patienterna försökte vara duktiga och inte kräva någon 
uppmärksamhet från vårdpersonalen, för att få ett positivt 
bemötande tillbaka. De ville inte riskera att bli sedda som 
opassande för att på så sätt äventyra sin integritet. 
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O’Brien, J.-O. & 
Fothergill-
Bourbonnais, F. 
(2004). The 
experience of 
trauma 
resuscitation in the 
emergency 
department: 
Themes from 
seven patients. 
Journal of 
emergency 
nursing, 30:3, 
216-224. 
 
Canada 

 
Syftet med studien var att 
undersöka patienters 
upplevelser av 
traumatiska 
återupplivningar på 
akutmottagningen och att 
fastställa vad, om det 
fanns några, uppfattningar 
om sårbarhet i deras 
upplevelse.  

 
Kvalitativ studie 
Design: Deskriptiv.  
 
Metod  
Datainsamlingsmetod: Semi-strukturerade intervjuer. Forskaren 
intervjuade varje deltagare 2-7 dagar efter traumat. En andra 
intervju gjordes med fyra deltagare 7-12 månader efter traumat. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. 
Analysmetod: Fenomenologisk. 
 
Population/Studiegrupp 
Inklusionskriterier: Deltagarna skulle vara över 18 år och 
traumapatient på en akutmottagning. De skulle ha fått poängen 
≥13 på Glasgow coma scale, och trauma poäng  ≥10. De skulle 
vara både fysiskt och kognitivt kapabla att delta i en intervju på 
engelska. 
 
Urval 
Studiedeltagarna rekryterades från ett trauma center i Ontario, 
Canada. 
Antal deltagare i studien var sju patienter, tre kvinnor och fyra 
män. Deltagarnas ålder var mellan 31-55 år.  
 

 
Patienterna kände frustration och rädsla vid 
traumaupplevelsen. De var chockade, hade smärta 
och kände sig ensamma. Patienterna visste inte vad 
de kunde förvänta sig av situationen. 
 
Det organiserade, snabba och respektfulla 
omhändertagandet och relationen mellan 
patienterna och trauma teamet gjorde så att 
patienterna kände sig trygga och betydelsefulla. 
Trygghetskänslan berodde också på att patienten 
kontrollerades kontinuerligt, och att de fick 
information så de visste vad som hände med dem.  
 
Vårdpersonalen fick patienterna att känna sig 
omhändertagna och att de brydde sig om dem. 
Patienterna reagerade positivt på ett vänligt 
bemötande, beröring och en vänlig lugnande ton i 
rösten.  
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Olsson, M. & 
Hansagi. H. 
(2001). Repeated 
use of the 
emergency 
department: 
qualitative study 
of the patient’s 
perspective. 
Emergency 
medical journal, 
18, 430-434. 
 
Sverige 

 
Syftet med studien var att 
undersöka vad som ligger 
bakom upprepade besök 
på akutmottagningen, 
utifrån patientens eget 
perspektiv. 

 
Kvalitativ studie 
Design: Deskriptiv.  
 
Metod  
Datainsamlingsmetod: Öppna och djupgående intervjuer. Forskaren 
intervjuade varje deltagare mellan en och en och en halv timme. 
Deltagarna intervjuades på sjukhusets kontor eller i deltagarens hem. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. 
Analysmetod: Innehållsanalys. 
 
Population/Studiegrupp 
Inklusionskriterier: Patienter som hade besökt en akutmottagning mer än 
fyra gånger på ett år. Deltagarna skulle vara patienter inom medicin eller 
kirurgi. 
Exklusionskriterier: Patienter som var i behov av specialistvård. 
 
Urval 
Studiedeltagarna rekryterades via strategiskt urval från Huddinge 
universitetssjukhus akutmottagning i Sverige. 
Antal deltagare i studien var tio patienter, fem kvinnor och fem män. 
Deltagarnas ålder var mellan 23-82 år.  
 

 
Vissa patienter som ofta behövde söka 
akut vård kunde få en känsla av 
underlägsenhet. En patient i studien (som 
hade sökt till en akutmottagning ett flertal 
tillfällen) skämdes för att söka vård och 
tyckte att vårdpersonalen behandlade 
henne respektlöst. 
 
En patient upplevde rädsla att 
vårdpersonalen skulle ignorera hans 
symtom, men patienten upplevde att han 
blev väl omhändertagen. 
 
En patient kände att vårdpersonalen inte 
tog hans tillstånd på allvar. Han fick ligga 
i ensamhet i flera timmar i ett 
undersökningsrum utan att någon tittade 
till honom.  
 
Alla äldre patienter i studien var nöjda 
med omvårdnaden på akutmottagningen. 
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Richardson, S., 
Casey, M. & 
Hider, P. (2007). 
Following the 
patient journey: 
Older persons’ 
experiences of 
emergency 
departments and 
discharge. 
Accident and 
emergency 
nursing, 15, 134-
140. 
 
Nya Zeeland 

 
Syftet med studien var att 
undersöka äldre patienter 
som blev inlagda på 
avdelning via 
akutmottagning. 

 
Kvalitativ/Kvantitativ studie 
Design: Deskriptiv. 
 
Metod  
Datainsamlingsmetod: Enkäter och intervjuer med semistrukturerade och 
öppna frågor. Intervjuerna spelades in och transkriberades. 
Analysmetod: Innehållsanalys/Beskrivande statistik 
 
Population/Studiegrupp 
Inklusionskriterier: Patienterna skulle vara äldre än 80 år samt varit 
inlagda på något av de tre aktuella sjukhusen. 
Exklusionskriterier: Patienter som inte talade engelska och de som hade 
ett försämrat tillstånd fick inte delta i studien. De patienter som 
vårdpersonalen ansåg vara för sjuka för att delta, exkluderades. 
 
Urval 
Studiedeltagarna rekryterades via snöbollsurval från ett 
universitetssjukhus på Nya Zeeland. 
Antal deltagare i enkätundersökningen var 82 äldre personer, 49 kvinnor 
och 33 män. Antal deltagare som blev intervjuade var tretton äldre 
personer, sju kvinnor och sex män. Deltagarnas ålder var mellan 80-102 
år. 
 

 
I allmänhet upplevde patienterna att de 
inte fick tillräcklig information om vad 
som hände med dem på 
akutmottagningen, men det framkom 
även att patienterna var oberörda av detta. 
De kände hellre att de var en del av en 
större process, och att de var tvungna att 
lämna över kontrollen till vårdsystemet. 
 
En av patienterna kände sig övergiven på 
akutmottagningen i väntan på att få 
komma till en vårdavdelning.  
 
Patienterna litade på vårdpersonalens 
expertis och de tyckte att vårdpersonalen 
var trevliga och tillmötesgående. 
Patienterna upplevde att de blev 
behandlade med respekt. 
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Watson, W., 
Marshall, E. & 
Fosbinder, D. 
(1999). Elderly 
patients’ 
perceptions of 
care in the 
emergency 
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Journal of 
emergency 
nursing, 25:2, 88-
92. 
 
USA 

 
Syftet med studien var att 
beskriva äldre patienters 
uppfattningar av 
omhändertagandet på 
akutmottagningen. 

 
Kvalitativ studie 
Design: Deskriptiv. 
 
Metod  
Datainsamlingsmetod: Intervjuer. Forskaren intervjuade varje 
deltagare i deras hem inom 72 timmar efter hemgången från 
akutmottagningen.  Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. 
Analysmetod: Innehållsanalys. 
 
Population/Studiegrupp 
Inklusionskriterier: Äldre personer som hade varit patienter på 
någon av de tre aktuella akutmottagningarna i västra USA. 
 
Urval 
Studiedeltagarna rekryterades från tre akutmottagningar i 
västra USA. 
Antal deltagare i studien var tolv äldre patienter, sex kvinnor 
och sex män. Deltagarnas ålder var mellan 66-86 år.  
 

 
Äldre patienter på akutmottagningen kände att de 
behövde mer information om behandling och 
omvårdnad. De ville veta vad som hände, vad de 
kunde förvänta sig, och information om hur deras 
tillstånd var. 
 
Väntetiderna på akutmottagningen upplevdes som en 
kritisk faktor av alla patienter i studien, vare sig om 
väntetiden var kort eller lång.  
 
Patienterna upplevde vårdpersonalens kompetens 
och omhändertagande som skickligt och sakkunnigt. 
Patienternas uppfattning av vårdpersonalen var att 
de var vänliga, artiga, kompetenta, trevliga, 
underbara och hade ett sinne för humor. 
 
Patienterna hade synpunkter på miljön och 
resurserna på akutmottagningen. Ett exempel var att 
de upplevde sängarna som obekväma. 
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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, 714-
722. 
 
Sverige 

 
Syftet med studien var att 
undersöka trauma 
patienters uppfattning av 
deras möten med 
akutmottagningens team. 

 
Kvalitativ studie 
Design: Deskriptiv. 
 
Metod  
Datainsamlingsmetod: Semi-strukturerade intervjuer. 
Forskaren intervjuade varje deltagare mellan 30-65 
minuter. Intervjuerna gjordes efter 9-35 dagar efter 
olyckan. Nio intervjuer ägde rum i deltagarens hem, 
nio intervjuer ägde rum på deltagarens arbetsplats 
och fem intervjuer ägde rum på ett kontor på ett 
sjukhus. Intervjuerna spelades in och transkriberades 
ordagrant. 
Analysmetod: Fenomenografisk. 
 
Population/Studiegrupp 
Inklusionskriterier: Deltagarna skulle ha blivit utsatta 
för högenergi våld (t ex bilolycka, fallolycka) utan 
livshotande skador. De skulle ha varit vid 
medvetande under omhändertagandet på 
akutmottagningen. Deltagarna skulle ha tillbringat 
mindre än 24 timmar på akutmottagningen för att 
sedan blivit utskrivna till hemmet. Deltagarna skulle 
tala svenska och vara minst arton år. 
 
Urval 
Studiedeltagarna rekryterades via teoretiskt urval 
från ett universitetssjukhus och ett sjukhus i en 
central kommun i Sverige. 
Antal deltagare i studien var 23 patienter, elva 
kvinnor och tolv män. Deltagarnas ålder var mellan 
19-71 år.  
 

 
Patienterna upplevde vårdpersonalen som professionella, på 
grund av deras snabba och beslutsamma ingripande på 
akutmottagningen. De kände sig väl omhändertagna och 
upplevde att vårdpersonalen visade empati för dem. 
Vårdpersonalen uppmuntrade patienterna till deltagande i 
vården, och de tog även väl hand om de anhöriga som hade 
följt med patienten. Att bli omhändertagen av samma 
vårdpersonal under vistelsen upplevdes också positivt. 
Vårdpersonalen upplevdes som kompetenta och intresserade 
av patienternas fysiska behov, till exempel vid 
undersökningar. 
 
Vissa patienter var nöjda med informationen de fick av 
vårdpersonalen angående deras tillstånd och efterföljande 
vård. Andra upplevde att ingen information gavs, inte ens om 
deras tillstånd, konsekvenser eller efterföljande vård. 
 
Vårdpersonalens kommunikation med patienterna uppfattades 
som formell, underhållande och humoristisk. Den formella 
kommunikationen användes när vårdpersonalen talade om 
patientens tillstånd och konsekvenser.  Denna kombination av 
formell, underhållande och humoristisk kommunikation 
resulterade i ett välbefinnande hos patienten.  
 
De patienter i studien som inte hade några skador efter 
olyckan kunde uppleva känslor som skam och skuld. Patienter 
som inte hade livshotande skador blev lämnade ensamma i ett 
behandlingsrum med obesvarade frågor och känslor av 
obetydlighet. 

 


	1 Bakgrund
	1.1 Akutmottagningen
	1.2 Triage
	1.3 Sjuksköterskan på akutmottagningen
	1.4 Patienten på akutmottagningen
	1.4.1 Icke akuta patienter
	1.4.2 Akut sjukdom eller skada
	1.4.3 Traumapatienter

	1.5 Upplevelsen av lidande ur ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv
	1.6 Problematisering

	2 Syfte
	3 Metod
	3.1 Sökstrategier
	3.2 Urval
	3.3 Värdering
	3.4 Bearbetning och analys

	4 Resultat
	4.1 Väntetider
	4.2 Bemötande och omhändertagande
	4.2.1 Svårigheter att bli sedd och hörd
	4.2.2 Att känna sig förstådd och bli respekterad
	4.2.3 Att känna trygghet
	4.2.4 Att känna rädsla
	4.2.5 Vara delaktig i vården
	4.2.6 Behov

	4.3 Information och kommunikation
	4.4 Miljö
	4.5 Syntes

	5 Diskussion
	5.1 Metoddiskussion
	5.2 Resultatdiskussion
	5.3 Konklusion


