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Sammanfattning    

Patienter som uppsöker vård på en akutmottagning har en förförståelse över hur de ska 

få hjälp i det akuta skedet, oavsett allvarlighetsgrad. De hoppas få hjälp med de problem 

de söker för så snart som möjligt. Problemet är att sjukvården ofta inte kan uppnå dessa 

högt ställda förväntningar, därför tenderar patienters upplevelse av bemötandet att 

påverkas. Studiens syfte är att undersöka hur patienterna upplever bemötandet av 

vårdpersonalen på akutmottagningarna. Studiens målsättning är att tydliggöra patientens 

upplevelse av bemötandet, vilket kan hjälpa sjuksköterskor att belysa och hitta nya 

aktiva strategier för att bemöta patienter som söker akut. Studien är utformad efter 

Axelsson (2012) och är därmed en litteraturstudie, där 13 artiklar granskades och 

användes. Resultatet visar på att bristfällig information och kommunikation leder till att 

patientens upplevelse av vården på akutmottagningarna påverkas. Forskningen som 

kom fram visar tydligt att fokus bör läggas mer på helheten runt patienten och inte 

enbart vårdandet av den biologiska kroppen samt att information och kommunikation 

bör ske mer aktivt. I diskussionen belyses hur studien har gått tillväga samt val av 

metod. Det redogörs även för kommunikationsbrist, informationsbrist, triagering och 

vårdlidande. Studien påvisar att det finns ett behov av att förbättra informationen 

angående hur triagesystemet fungerar samt vänte- och vistelsetider på 

akutmottagningarna.  

 

 

 

 

Nyckelord:  Bemötande, akutmottagningar, kommunikation, tillfredsställelse, 

väntetider, sjuksköterske-patientrelation.  

 

  



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 

Dagens sjukvård - Lagar och föreskrifter ______________________________________ 1 

Vad sker på en akutmottagning ______________________________________________ 2 
Triage _________________________________________________________________________ 3 
Vägen för patienten ______________________________________________________________ 3 

Patienten på akutmottagningen ______________________________________________ 4 
Väntetider _____________________________________________________________________ 4 
Patientperspektiv ________________________________________________________________ 4 
Vårdande ______________________________________________________________________ 4 
Lidande _______________________________________________________________________ 5 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 6 

SYFTE ______________________________________________________________ 6 

METOD _____________________________________________________________ 7 

Data _____________________________________________________________________ 7 

Datainsamling _____________________________________________________________ 7 
Inklusionskriterier _______________________________________________________________ 7 
Exklusionskriterier _______________________________________________________________ 7 

Dataanalys _______________________________________________________________ 8 

Etik _____________________________________________________________________ 8 

RESULTAT __________________________________________________________ 8 

Patientens upplevelse _______________________________________________________ 9 
Patientens upplevelse av bemötande på en akutmottagning _______________________________ 9 
Patientens upplevelse av information och informationsbrist på en akutmottagning ____________ 10 
Upplevt lidande och subjektivitet på akutmottagningen _________________________________ 10 
Patientens upplevelse av kommunikation på akutmottagningen ___________________________ 11 
Patientens upplevelse av väntan ____________________________________________________ 12 
Patientens upplevelse av triagering som prioritering på en akutmottagning __________________ 12 

Patientperspektivet på en akutmottagning ____________________________________ 13 
Autonomi på akutmottagningen ____________________________________________________ 13 
Upplevelsen av tillfredsställelse på akutmottagningen __________________________________ 14 

Strategier på akutmottagningen _____________________________________________ 15 
Patientens strategier _____________________________________________________________ 15 
Sjuksköterskans strategier ________________________________________________________ 15 

DISKUSSION _______________________________________________________ 16 

Metoddiskussion __________________________________________________________ 16 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 17 

SLUTSATS __________________________________________________________ 19 



Kliniska implikationer _____________________________________________________ 19 

REFERENSER ______________________________________________________ 20 

BILAGOR __________________________________________________________ 24 

Bilaga 1 _________________________________________________________________ 24 

Bilaga 2 _________________________________________________________________ 25 
 



 1 

INLEDNING 

Patienternas upplevelse av bemötandet kan skilja sig stort. Patienter som varit på en 

akutmottagning redogör för sina upplevelser, vissa framställer en verklighet där 

sjuksköterskorna aktivt väljer att titta bort för att slippa konfronteras med patienten. 

Detta medan andra patienter beskriver bemötandet som väldigt bra, är tacksamma och 

glada över vården. Det finns således en bred variation av patienters upplevelser av 

bemötande. 

 

Sjuksköterskorna som arbetar på en akutmottagning beskriver att den totala tiden för en 

patient uppskattas att vara lång. Detta inkluderar väntetid på triagering, väntetid till rum 

alternativt väntrum efter triagering. Därefter läkarkontakt, sedan väntan på 

undersökning som exempelvis röntgen, sedan dröjer det ytterligare innan läkaren ger 

svar på proverna. Detta beräknas sammanfattningsvis ta 8 timmar enligt sjuksköterskor 

på en akutmottagning. Vid avvikande provsvar eller uteblivna svar ökar väntetiden på 

nya eventuella undersökningar. Beroende på triagering och prioritering på patienten 

tenderar även upplevelsen skilja sig då tidsramen och de livräddande åtgärderna påverka 

synen på bemötandet. 

 

Ur ett mediaperspektiv belyses oftast den frustrationen som finns bland de som aktivt 

söker till akutmottagningarna. Långa väntetider, brist på doktorer och låg bemanning 

tenderar enligt media att påverka synen av bemötandet. I takt med en ökad befolkning 

och att allt fler blir äldre ökar trycket på akutmottagningar, detta utan att resurserna har 

ökat. Sammantaget kan medias bild och tidsaspekten medföra att patienternas 

upplevelse av bemötande på en akutmottagning påverkas, frågan är hur patienterna 

upplever bemötandet.  

 

BAKGRUND 

Dagens sjukvård - Lagar och föreskrifter  

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2016: 1298) beskriver att all vård som bedrivs skall 

vara styrt mot målet, vilket är en god hälsa hos befolkningen. Vård ska ges utifrån lika 

villkor oavsett vem som är vårdsökande. Alla människor skall behandlas lika, integritet 

och självbestämmande skall vara styrande i patientmötet. Alla insatser skall ske i 

samråd med patienten för att främja dennes självbestämmande och autonomi. 

 

Socialstyrelsen (2014) redogör i en rapport att medellivslängden hos män ökar vilket 

främst beror på att hjärt- och kärlsjukdomar minskar. Däremot har kvinnors 

medellivslängd inte förändrats under de senaste åren. Hälsoutvecklingen visar sig vara 

försämrad hos yngre jämfört med äldre. Detta märks tydligt på unga kvinnor då det är 

ökad psykisk ohälsa och besvär med värk.  

 

Socialstyrelsen (2007) beskriver kunskapsbaserad hälso- och sjukvård vilket innebär att 

vården ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet. Den ska även utformas för att 

kunna möta den individuella patientens behov på bästa möjliga sätt. Säker hälso- och 

sjukvård betyder att vårdskador ska förebyggas genom ett effektivt riskförebyggande 

arbete. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskriver vårdskada som leder till 
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lidande, psykisk eller kroppslig skada eller sjukdom och även dödsfall. Detta hade 

kunnat undvikas om lämpliga åtgärder hade vidtagits vid patientens möte med hälso- 

och sjukvården. 

 

Patientlagen (SFS 2014:821) belyser att hälso- och sjukvården ska vara lättillgänglig 

samt att patienten snarast ska få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Den 

förklarar även att patienten ska få information om sitt hälsotillstånd. Vilka metoder som 

finns för vård och behandling och vid vilken tidpunkt hon eller han kan förvänta sig att 

få vård med mera. Denna information ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, 

erfarenhet, språkliga bakgrund och andra förutsättningar för individen. Patientens 

integritet och självbestämmande ska respekteras och hälso- och sjukvård får inte ges 

utan patientens samtycke, patienten kan även när som helst ta tillbaka sitt samtycke. 

Patienten ska erhålla den hälso- och sjukvård som är nödvändig för att avvärja fara som 

akut eller allvarligt hotar patientens liv eller hälsa. Vården ska i största möjliga mån 

genomföras och utföras i samråd med patienten. Detta kan göras genom att patientens 

önskemål och egna förutsättningar ligger till grund för vård- och behandlingsåtgärder.  

 

Socialstyrelsen (2005) beskriver att sjuksköterskans kompetensområde styrs av fyra 

grundläggande etiska faktorer. Främja hälsa hos patienten genom aktiva insatser, 

förebygga sjukdomstillstånd, återställa hälsa samt lindra lidandet hos patienten. 

Internationals council of nurses etiska kod bygger på alla människors lika värde 

oberoende av etnicitet, religionsuppfattning, ålder eller kulturell bakgrund. Vidare 

belyses sjuksköterskans skyldigheter i att ge vård till dem som är i behov av det. 

Yrkesutövningen som sjuksköterska, styrs av egenansvar över sin yrkeskompetens för 

att på bästa sätt möta patienter i klinisk verksamhet. Professionen som sådan styrs av att 

vara en aktiv konsument av forskning för att hålla sig aktualiserad och arbeta med 

utgångspunkt i en säker och trygg bas. Sjuksköterskan ska vara en lagspelare med andra 

aktörer i vårdkedjan och samtidigt se till patientens bästa och handla i enlighet med 

detta. Det kan innebära att som sjuksköterska kontrollera sitt eget handlande för att det 

inte ska tendera att skada patienten. 

Vad sker på en akutmottagning  

Göransson, Eldh och Jansson (2008, s.13) beskriver att en akutmottagning tar emot 

patienter med ett eller flera akuta symtom. Det vanligaste scenariot är att patienten inte 

vet den bakomliggande medicinska diagnosen eller allvarlighetsgraden på det 

uppkomna tillståndet. Patienter som kommer till en akutmottagning kommer främst på 

två olika sätt. Antingen med ambulans eller gående, vilket innebär att patienten kommer 

och söker självmant till akutintaget med egen kraft. Patienter kan också komma med 

remiss från vårdcentral eller exempelvis en mottagning, detta är något ovanligare. 

Flödet av patienter skiljer sig stort beroende på tid på dygnet men också exempelvis 

årstider eller veckodagar.   
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Triage 

Mackway-Jones, Marsden och Windle (2005, ss. 10-12) beskriver triage som ett 

kösystem utifrån prioritering, vilket baseras på hur sjuk patienten är alternativt vilka 

skador patienten har. Dessa faktorer styrs både ur ett kliniskt perspektiv men också 

vitalparametrar för att kartlägga patientens behov av vård. Omhändertagandet och hur 

lång tid det tar innan patienten får vård styrs alltså utifrån dennes aktuella tillstånd.  

 

Syftet med triagering är att tilldela de mest akuta patienterna på en akutmottagning vård 

först, för att undvika att patienter akut försämras. Triagesystemet är således ett kösystem 

som helt baseras på att den mest akut sjuka patienten får vård först. Vilket grundas i 

symtom och hur allvarlig situationen bedöms vara, oberoende av patientens väntetid 

(Göransson, Eldh & Jansson 2008, ss. 20-21).  

 

Widgren (2012, ss. 24-25) redogör för varje prioriteringsnivå inom RETTS-triagering. 

Röd-prioriterad patient räknas som livshotande och innebär uppkoppling för alla 

vitalparametrar. Kroppstemperatur kontrolleras ofta vid hypotermi eller över 41 grader. 

Orange patient riskerar att vara livshotande vilket innebär att alla vitalparameterar bör 

kontrolleras fortlöpande förutom kroppstempratur som kan mätas vid behov. Främsta 

skillnaden mellan orange och röd patient är att sjuksköterskans konstanta närvaro vid 

sängen enbart sker vid röd patient. Detta innebär att sjuksköterskan kan ha flera 

patienter samtidigt vid orange prioritering men endast en vid röd. Gul patient är inte 

under direkt livshotande tillstånd men är i behov av akutvård, vitalparametrar tas ofta 

men det krävs ingen fortlöpande övervakning. Grön patient är i ett icke livshotande 

tillstånd men är i behov av lättare akutvård och behöver då inte vara under övervakning. 

     

Nina och Örtenwall (2005) beskriver triageringssystemet och dess olika steg och hur 

systemet fungerar. Klassificeras patienten som röd ska patienten ha omedelbar hjälp av 

doktorer och sjuksköterskor där referenstiden är 0 minuter. Orange innebär att patienten 

behöver hjälp mycket brådskande inom cirka 10 minuter, medan gul prioritering innebär 

brådskande med en ökad referenstid till 60 minuter. Grön prioritering innebär standard 

prioritering med en referenstid på 120 minuter. Blå prioritering är en icke-akut patient 

och har en referenstid på 240 minuter. 

 

Vägen för patienten 

Göransson, Eldh och Jansson (2008, s. 14) redogör för patientens väg på 

akutmottagningen. När patienten kommer till akutmottagningen görs en initial 

bedömning av en sjuksköterska, så kallad triagering för att klarlägga patientens behov 

och vilken prioritering patienten kommer att få. När patienten anlänt och blivit 

triagerad, kan patienten antingen gå vidare till ett akutrum för att få akut hjälp eller ett 

väntrum vid icke-brådskande skador och vid väntan på exempelvis röntgen, provsvar 

eller få en behandlande åtgärd som exempelvis omläggning. Alla tre faktorer leder 

sedan till en utskrivning från akutmottagningen, i form av hemgång eller inläggning på 

en avdelning inom sjukhuset.  
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Patienten på akutmottagningen 

Väntetider 

Socialstyrelsen (2015) skriver om väntetider på akutmottagningar i en rapport. Antalet 

patientbesök till Sveriges akutmottagningar har ökat med ungefär 3 procent från 2014 

till 2015 och det var ungefär 2,5 miljoner människor som sökte till akutmottagningar i 

Sverige 2015. Den totala vistelsetiden på en akutmottagning hade ökat med 31 minuter 

sedan 2010. Patienter som är äldre än 80 år har totalt en längre vistelsetid än andra 

patienter, genomsnittligt 41 minuter längre. Det är en stor variation i landet med tanke 

på väntetider på att bli undersökt av läkare samt vistelsetid. Den största skillnaden var 

då patienten väntade på att bli undersökt av läkare på ett större sjukhus i Göteborg och 

ett mindre sjukhus i Stockholm. Skillnaden var då att Göteborgs sjukhus hade en 

väntetid på 1 timme och 49 minuter i genomsnitt jämfört med 28 minuter i genomsnitt 

på sjukhuset i Stockholm.  

 

Patientperspektiv 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 103) beskriver patientperspektivet som en central och 

avgörande del av grundsynen ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, där patienten ses som 

en expert på sig själv och är medelpunkten i vårdandet. 

 

Att bli patient idag är att hamna utanför sitt vanliga och alldagliga sammanhang. Detta 

leder till att patienten kan känna sig ur balans och ur sin subjektiva livsrytm vilket leder 

till otrygghet. Det är av den orsaken viktigt att patienten kommer in i ett nytt 

sammanhang, ett vårdande sammanhang. För att skapa ett vårdande sammanhang krävs 

det att patienten ifråga är delaktig i sin egen vård. Dessutom att dennes subjektiva 

upplevelser kommer till ytan och att vården genomsyras av delaktighet under hela 

vårdprocessen. Patientens autonomi står i fokus och ett samspel mellan vårdare och 

patient är grundläggande. Detta för att få en helhet där patienten ska betraktas och tolkas 

som en expert. Vårdaren kan aldrig fullt ut förstå patienten och dennes livsvärld, 

patienten ska därför ses som expert på sig själv (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 108-

110). 

 

Vårdande 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 192) beskriver det vårdande mötet som en ledstjärna 

för att nå fram till patienten. På en akutmottagning där mötena sker snabbt kan en 

vårdrelation byggas upp på enbart några minuters möte. Oavsett tidsomfattningen av det 

vårdande mötet handlar det om att skapa en vårdande relation, där vårdaren ska förstå 

patientens hälsoprocess.  

 

En relation byggs bäst upp genom att mötas ansikte mot ansikte i ett mellanmänskligt 

möte, för att på så sätt bekräfta patienten. Målsättningen med det vårdande mötet är att 

stödja och stärka patientens aktiva hälsoprocess (Dahlberg & Segesten 2010, s. 194).  

 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 197-198) redogör för vårdandets grundläggande idé 

som baseras på tre stycken fundamentala satser: ansa, leka och lära som är styrande 

begrepp i vårdvetenskapen och i mötet med patienten. Ansning innebär omsorg, alltså 
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den omsorg som patienten får i det vårdande mötet, en klapp på kinden eller ett öppet 

samtal som främjar en god livsrytm hos patienten. Leken ger en ökad möjlighet till att 

skapa tillit, trygghet och en känsla av sammanhang som främjar livslusten. Lärandet ger 

en ökad förståelse och insikt för att på bästa sätt hantera den uppkomna situationen. 

Vidare kan inte varje del ses för sig utan ska ses som en sammanflätad helhet av ansa, 

leka och lära. 

 

Lidande 

Nyström, Nydén och Petersson (2003) redogör för att patienter som inte har akuta 

besvär har en anledning att vara otillfredsställda med sjukvårdspersonalen bemötande. 

Sjukvårdspersonalen på akutmottagningar har en benägenhet att fokusera på patienter 

som har ett akut behov av hjälp. Sammantaget fokuserar vården inte på den 

psykosociala vården för patienterna utan övervägande på den medicinska vården.    

 

Lidande som patienter upplever i all hälso- och sjukvård beskriver Arman (2015, s. 42) 

som olika delar i sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Det lidande som 

patienten upplever i relation till sin sjukdom, ohälsa eller behandling förklaras som 

sjukdomslidande. Det kan innebära smärta, symtom samt obehag, även konsekvenser av 

sjukdomen som exempelvis fysiska begränsningar. Det gäller även otillfredsställelse, 

rastlöshet, längtan till hälsa samt rädsla och ångest för vad sjukdomen innebär.  

 

Nyström (2003, ss. 68-69) förklarar att många anställda på en akutmottagning menar att 

omvårdnad inte är lika viktigt som att se till symtomen som patienten har. De beskrev 

även att de ofta inte hade tid att utföra omvårdnad. De förklarade även att det kan vara 

omöjligt att utföra omvårdnad under vissa arbetspass då arbetssituationen inte är 

hållbar.  

 

Lidande som patienten erfar som en följd av vård och behandling kallas enligt Wiklund 

Gustin (2003, ss. 104-105) vårdlidande. Detta betyder även att vårdaren har stora 

möjligheter att förhindra denna sorts lidande när det uppmärksammas. På grund av detta 

är det viktigt att vårdgivaren reflekterar om vårdtagaren upplever ett vårdlidande, och 

även om sin egen roll i detta lidande. Vidare gör detta att vårdlidande ger direkta 

indikationer på att det bör ske förändringar. Utebliven eller felaktig vård kan göra att de 

symtom som patienten har förvärras. Detta kan både handla om att patienten inte har fått 

sina läkemedel eller att vårdgivaren inte lyssnar på vårdtagarens beskrivning av sina 

symtom. Vårdlidande kan upplevas som att bli fråntagen sitt värde.  

 

Arman (2015, s. 43) beskriver vårdlidande som det lidande patienter kan förnimma i 

mötet med hälso- och sjukvården, detta kan öka istället för att lindra lidandet. När 

bemötandet gör patienten arg, osäker, kränkt eller osedd är det en start till vårdlidande. 

Vårdlidande beskrivs som ett onödigt lidande. Det framhålls fyra aspekter inom 

vårdlidande: kränkning av värdighet, fördömelse, maktutövning och utebliven vård.  

 

Kränkning av värdighet kan beskrivas som att människan inte erfar sig som sedd. Alltså 

när vårdgivaren behandlar människan som ett objekt eller en uppgift och även 

nonchalera att ge patienten plats som person, vilket också är en bristande etisk hållning. 

Att se patienten utifrån kroppsliga behov gör att patienten ofta känner sig osedd. Flera 
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exempel på kränkning är när patienten får hålla sig till rutiner som de inte förstår, samt 

att som vårdtagare utlämna sig till behandlingar och undersökningar som de inte förstår 

konsekvenserna av (Arman 2015, s. 44).  

 

Fördömelse kan ske när vårdgivare, ofta sjuksköterskor, ska ge rådgivning om 

levnadsvanor. Då är det lätt att gå över i en outtalad fördömelse över de levnadsvanor 

som patienten har haft tidigare, vilket kan ha orsakat sjukdomen (Arman 2015, s. 44). 

 

Arman (2015, s. 44) beskriver att när patienten inte tas på allvar och vårdpersonalen 

ignorerar patientens upplevelser leder det till en känsla av maktlöshet. Detta 

förekommer i hela hälso- och sjukvården och beskrivs som maktutövning. Ovisshet och 

väntan gör patienten osäker. Patienten vet inte när vården och hjälpen kommer att ske. 

Patienter får lite information och samtal och har samtidigt svårt att kräva sin rätt. 

Vårdgivare har ett övertag i vården på grund av sin kunskap vilket kan göra att patienten 

känner sig liten och omyndig.  

 

Arman (2015, s. 45) belyser utebliven vård som en form av vårdlidande. Här nekas 

patienter direkt vårdande åtgärder beroende på väntetider. Detta blir då en så kallad 

icke-vård där vårdandet av människan saknas. Patienter känner sig gång på gång 

ofullständigt omhändertagna. De upplever att de själva måste ta ansvar för sig själva och 

styra upp vården. Patienterna måste fråga efter mer hjälp samt påminna personalen ofta, 

det upplevs som att personalen inte har tid, eller inte tar sig tid. 

 

Elmqvist och Frank (2015) framställer att de patienter som bedöms vara akut sjuka i 

stor skala är nöjda med vården och behandlingen de fått. Patienterna redogör för att 

personalens attityd förändras i takt med att hälsotillståndet förbättras, vilket leder till en 

känsla av bristande intresse, ointresse och övergivenhet runt patienten.    

 

PROBLEMFORMULERING 

Patienter som kommer till en akutmottagning har förväntningar över hur de ska få hjälp 

i det akuta skedet, oavsett allvarlighetsgrad. De hoppas få hjälp med de problem de 

söker för så snart som möjligt. Problemet är att väntetiderna är långa och att det inte 

finns någon naturlig turordning utan väntetiden beror på triagering. Studiens 

frågeställning är att ta reda på hur patienterna upplever bemötandet av vårdpersonalen 

på akutmottagningar. Studiens målsättning är att tydliggöra patientens upplevelse av 

bemötandet på akutmottagning, vilket kan hjälpa sjuksköterskor att hitta nya strategier 

för att bemöta patienter på en akutmottagning. 

 

SYFTE 

Syftet är att undersöka hur patienter upplever vårdpersonalens bemötande på en 

akutmottagning.  

 



 7 

METOD 

Data 

Denna studie är en systematisk litteraturstudie som Axelsson (2012, ss. 203-204) 

beskriver då den baseras på data från primärkällor. Detta innebär att rapporterna eller 

artiklarna är skrivna av personen som gjort undersökningen. En systematisk 

litteraturstudie ska kunna innehålla kunskap från både kvantitativ och kvalitativ 

forskning. Axelsson (2012, s. 205) beskriver att göra en litteraturstudie som student gör 

att studenten lär sig vad det innebär att söka ny kunskap. Dessutom hur kunskapen kan 

värderas, men även att sätta ihop kunskap på ett adekvat sätt för problemet. 

 

Axelsson (2012, s. 204) resonerar runt användandet av både kvalitativa och kvantitativa 

studier i litteraturstudier. Det tolkas att inom hälso-och sjukvården kan en 

litteraturstudie med kvalitativa och kvantitativa studier tillsammans skapa en möjlighet 

till ett flerdimensionellt perspektiv på problemet och kan således med förmån användas. 

 

Axelsson (2012, s. 211) belyser att manuella sökningar innebär att gå igenom 

artiklarnas referenslistor för att hitta nya artiklar som skulle kunna vara med i 

litteraturstudien. Detta är särskilt användbart vid sekundärkällor som andra 

litteraturöversikter.  

 

Datainsamling 

Sökningarna har gjorts i Cinahl och Pubmed, där det har använts av ämnesord för att på 

så sätt hitta och lokalisera artiklar som fyller syftet. Sökorden som valts utgör en grund 

litteratursökningen. Resultatet av sökningarna visas i bilaga 1. Det har även hittats 

artiklar genom att gå på så kallade manuella sökningar där samma författare har skrivit 

någonting mer om ämnet som är relevant för det syfte som uppsatsen har. Exempel på 

sådana är att titta på vad exempelvis Elmqvist eller Göransson har gett ut mer om 

ämnet. Sökorden som har använts ses i bilaga 1. 

 

Inklusionskriterier 

Skribenterna valde att försöka inrikta sig på främst svenska artiklar, men även 

internationella som tog upp relevanta faktorer som motsvarar studiens syfte. Artiklarna 

skulle vara peer-reviewed och research article samt vara skrivna på svenska eller 

engelska. Detta för att förstå och kunna tolka texten. Inklusionskriterier var vidare att 

det rörde vuxna patienter på akutmottagningar, akuta eller icke-akuta, men sjukdomar 

och skador var oväsentligt. De internationella artiklarna har granskats och valts ut på ett 

sådant sätt att det är applicerbart gentemot svensk sjukvård, vilket innebär länder som 

har samma standard som svensk sjukvård. 

Exklusionskriterier 

Pediatriska artiklar valdes bort som berörde akutsjukvård, och avstod även artiklar som 

hade patienter yngre än 18 år gamla samt artiklar som handlade en viss patientgrupp 

eller sjukdom. Artiklar som var äldre än 10 år undveks, dock var det ett fåtal artiklar 

som var äldre än 10 år vilket inkluderades i studien.  
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Dataanalys 

Axelsson (2012, s. 212) beskriver att artiklarna ska läsas igenom för att skapa en 

förutsättning om hela materialet. En sammanställning med artiklarnas syfte, metod, 

urval och resultat görs i en tabell.  

 

För att komma fram till en ny helhet ska litteraturen delas upp i delar, detta för att kunna 

nå den färdiga litteraturstudien. Det här kan genomföras genom att använda rubriker 

som teman och sedan samla data under varje underrubrik i form av subteman. Detta kan 

ge en grundstruktur för resultatet. 

 

Skribenterna har tagit ett gemensamt ansvar över artikelgranskningen. De 13 artiklarna 

som använts i studien har lästs igenom vid upprepade tillfällen. Detta för att nå en 

djupare förståelse av dess innehåll. I samband med granskningarna har skribenterna 

aktivt fört en journal över de centrala och vägande delarna av innehållet. Under 

granskningen har det förts en sammanställning av syfte, metod och resultat, se bilaga 2. 

Under artikelgranskningarna har skribenterna valt ut olika teman för att lägga en 

struktur över resultatet, dessa teman kom successivt fram under studiens gång. 

Etik 

Etiska överväganden har aktivt tagits ställning till genom att noga läsa igenom de 

artiklar som valts och deras etiska överväganden. Efter betänkande kommer det fram att 

alla de artiklar som använts i studien är etiskt acceptabla, noga övervägda och etiskt 

godkända för publicering i vetenskapliga tidskrifter. Det har kontrollerats om artiklarna 

har gjort egna etiska ställningstaganden. Sandman och Kjellström (2013, s. 332) 

beskriver att det är betydelsefullt att inte plagiera, felaktigt återge eller fabricera data 

inom forskningen. Detta förhållningssätt har skribenterna arbetat efter i denna 

litteraturstudie. 

 

RESULTAT 

Resultatet framställs i tre stycken huvudteman: Patientens upplevelse, Patientens 

perspektiv på en akutmottagning, Strategier på akutmottagning och totalt 10 stycken 

subteman som beskriver helheten av att vara patient på en akutmottagning (se tabell 1). 

Temat Patientens upplevelse beskriver hur patienten upplever att vara på en 

akutmottagning, där bemötande, information, väntan, triagering och lidande lyfts fram 

och skildras. Temat Patientens perspektiv fokuserar på patientens autonomi och 

tillfredsställelse på akutmottagningen. Det sista temat berör Strategier på 

akutmottagningen, som belyser de olika strategierna som finns ur ett patient- och 

sjuksköterskeperspektiv. 

Tabell 1 

Huvudtema Subtema 

Patientens upplevelse • Patientens upplevelse av bemötande på en 

akutmottagning 
• Patientens upplevelse av information och 



 9 

informationsbrist 
• Upplevt lidande och subjektivitet på 

akutmottagningen 
• Patientens upplevelse av kommunikation på 

akutmottagningen 
• Patientens upplevelse av väntan 
• Patientens upplevelse av triagering som 

prioritering på akutmottagningen 

Patientens perspektiv på en 

akutmottagning 

• Autonomi på akutmottagningen 
• Tillfredsställelsen på en akutmottagning 

Strategier på 

akutmottagningen 

• Patientens strategier 
• Sjuksköterskans strategier 

 

Patientens upplevelse 

Patientens upplevelse av bemötande på en akutmottagning 

Patienter som har vistats på en akutmottagning uttryckte att sjuksköterskan fokuserar på 

de medicinska åtgärderna och såg inte till patientens psykologiska behov. Patienterna 

upplevde att de inte var välkomna på akutmottagningen, sjuksköterskan ville inte hjälpa 

patienterna då det upplevde att det redan var för många patienter på akutmottagningen. 

Sjuksköterskan hade en uppfattning om att patienterna skulle söka sig till primärvården 

istället (Möller, Fridlund och Göransson, 2010). 

 

Möller, Fridlund och Göransson (2010) redogör i sin studie att patienter beskriver en 

generell positiv upplevelse av bemötandet i triageringsrummet. Sjuksköterskan hade ett 

gott bemötande och gav patienten en god vård. Patienten redogjorde för en känsla av 

öppenhet av sjuksköterskan under triageringen. De var även imponerade av 

sjukvårdspersonalens inställning och bemötande. Vidare beskrev patienterna att de 

tyckte att det första mötet var grundläggande för den kommande vården och utgjorde en 

bra start. Patienterna uttryckte också värdet av kontinuitet med personalen. 

 

Cypress (2014) ger en redogörelse i sin studie att sjuksköterskor i patientmötet 

diskuterar privata saker som nagellack eller exempelvis ryggvärk. Patienterna upplever 

det som ett icke respektfullt bemötande, då patienterna är på akutmottagningen för att få 

vård. Forskaren visar även att sjuksköterskorna ibland lägger fokus på sig själva i 

patientmötet. 

 

Mötet med akutsjukvården kan skapa konflikter mellan patient och vårdgivare. Detta 

påverkas av deras förväntningar på hur sjuka patienterna är. Detta leder ibland till att 

patienten kommer till akutmottagningen med ett problem men får då en diagnos som 

inte patienten förstår vilket kan leda till förvirring (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 

2012). 
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Nyström, Nydén och Petersson (2003) beskriver att det är svårt för patienten att få en 

helhetssyn och förstå vad det är som sker på en akutmottagning. Detta eftersom 

patienten möter flera olika sjuksköterskor som gör olika delar av vårdandet, exempelvis 

triagering, temptagning och blodprov. Patienten saknar också vetskap om vad som 

komma skall på akutmottagningen. 

 

Enligt patienterna redogör sjuksköterskor på akutmottagningen att det är dåligt med tid 

och att de är underbemannade. Denna stressade arbetsmiljö verkar påverka patienternas 

förväntningar på sjukvården, vilket har som påföljd att icke-akuta patienter får en 

upplevelse av att de sätter mer press på sjuksköterskan. I samtal med sjuksköterskan 

uppfattar patienten att de ofta nämner att de är underbemannade och att det är ett stort 

problem (Nyström, Nydén & Petersson, 2003). 

 

Nyström, Nydén och Petersson (2003) beskriver att patienter hade en känsla av att 

sjuksköterskan såg patienterna som ett objekt och inte som en individ. Patienten valde 

att inte ta upp detta med sjuksköterskan då de upplevde att det skulle kunna leda till 

sämre vård. Patienterna skyller istället på andra faktorer som politiker och chefer. För 

att upprätthålla sin integritet försökte de vara goda patienter och bevara en god relation 

med sjuksköterskan, och inte utmana sjuksköterskans självkänsla. 

 

Patientens upplevelse av information och informationsbrist på en akutmottagning 

Patienter på en akutmottagning klagar över bristen på information både angående 

triageringssystemet men också väntetider. Det fanns också patienter som upplevde det 

onödigt och att informationen om väntetider och triagering skulle skapa missnöje om 

patienten var lågprioriterad. Dock uppgav patienterna att det var lättare att acceptera att 

de fick vänta, om de hade fått information om triageringsgraden. Informationen lade en 

grund till att patienten var mer förberedd på förändringar både till positivt och negativt 

synsätt till väntetider (Möller, Fridlund och Göransson, 2010). 

 

Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2012) belyser i sin studie att i det första mötet som 

patienter har på akutmottagningen vet de inte vilka regler som finns att förhålla sig till. 

Dessa regler pratas det inte om och av den anledningen finns det förväntningar som blir 

till konflikter mellan patienter och vårdgivare. Patienten och närstående förflyttas från 

rum till rum, där de får träffa olika vårdgivare. 

 

Kington och Short (2010) redogör för att patienterna efterfrågar information om 

väntetider och den bakomliggande orsaken, även om hur akutmottagningen fungerar. 

Det fanns även ett behov av information angående triageringssystemet för att öka 

patientens förståelse. 
 

Upplevt lidande och subjektivitet på akutmottagningen 

Möller, Fridlund och Göransson (2010) belyser i sin studie att patienter uttryckte en oro 

över vad som skulle komma att hända i triageringsrummet. Patienten var även oroad 

över att inte förmå att beskriva sina symtom adekvat eller vilken diagnos patienten 

skulle kunna komma att få. Patienterna var rädda och nervösa över att bli utfrågade, och 

klagade därför inte över bemötandet och vården som de fick på akutmottagningen. 

Vidare belyses att väntan efter triageringen speciellt när patienterna var ensamma och 
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upplevde stor smärta, skapade en känsla av hopplöshet och patienterna trodde att de 

hade blivit bortglömda. 

 

Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2012) visar på i sin studie att sjuksköterskan tar 

största ansvaret över patientens biologiska kropp, men berättar inte vad som händer med 

kroppen. För att inte förlora tid så fattar sjuksköterskan många beslut utan att göra 

patienten delaktig i sin egen vård. Detta innebär att patienten blir exkluderad ur sin egen 

kropp, och kan inte delta i sin egen vård. En patient redogör för att en sjuksköterska tog 

patientens temperatur m.m. men berättade inte av vilken orsak detta utfördes och hur 

länge patienten förväntades att vänta. 

 

När belastningen är hög och sjuksköterskan har många uppgifter som ska utföras finns 

det lite tid kvar till att vårda de icke-akuta patienterna på akutmottagningen. Av den 

orsaken får de icke-akuta patienterna som har svårt att uttrycka sina behov vänta 

ensamma i flera timmar innan de får träffa en läkare. Patienterna upplever en känsla av 

att vårdpersonalen inte tar deras situation på allvar, och att patienten kommer dit utan 

orsak (Nyström, Nydén & Petersson, 2003). 

 

Patientens upplevelse av kommunikation på akutmottagningen 

Cypress (2014) beskriver i sin studie att kommunikation var identifierat av patienter 

som ett viktigt mål i sjuksköterskans arbete för att kunna ge en bättre vård. De beskriver 

vikten av att skaka hand och att identifiera sig själv som sjuksköterska i mötet med 

patienten. Vissa sjuksköterskor säger enbart vad de ska göra, exempelvis vid 

blodprovstagning redogörs enbart blodprovstagningen och inte varför och vem som 

skall ta provet, utan går direkt till handling. 

 

En närstående till en patient uttryckte att sjuksköterskornas bemötande var bra när 

sjuksköterskan tog sig tid att faktiskt samtala och involvera sig med patienten. En annan 

patient uttryckte att sjuksköterskorna skulle vara tydliga och förklara allt som de skulle 

komma att göra med patienten (Cypress, 2014). 

 

Pytel, Fielden, Meyer och Albert (2009) visar i en studie vilka viktiga 

kommunikationsdelar som finns inom akutmottagningar. Patienter och sjuksköterskor 

har en likvärdig bild av vilka faktorer som är viktiga. Betydande delar anses vara att 

sjuksköterskan svarar på frågorna som patienten har och lyssnar på patientens problem. 

Även att de informerar vilka tester och behandlingar patienten får på akutmottagningen 

samt att de visar respekt och pratar i termer som patienten förstår. 

 

Patienter och sjuksköterskor har skilda uppfattningar om hur viktigt behovet är av att få 

kontinuerlig information. Resultatet visar på en tio procents skillnad mellan patienters 

och sjuksköterskors uppfattning på behovet av att få kontinuerlig information på 

akutmottagningen (Pytel et al. 2009). 
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Patientens upplevelse av väntan 

Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2012) beskriver att vårdgivare har en idé om att 

patienter som kommer till akutmottagningen vill få en diagnos och behandling. Det 

finns en rädsla att som sjuksköterska lova patienten för mycket och på så sätt göra 

patienten besviken. På grund av detta ges oklara svar till patienten om prioriteringsnivå 

och förväntad väntetid. Patienten har vetskap om att denne måste vänta, men patienten 

förväntar sig inte en osäker och oförutsägbar väntan. Utan vidare reflektion förväntar 

sig sjuksköterskorna att patienterna känner till de rådande reglerna som finns på en 

akutmottagning, detta medan patienten befinner sig i ett oförutsägbart möte utan regler. 

Reglerna och förväntningarna skapar en osäkerhet hos både patienter och 

sjuksköterskor, vilket försvagar mötet. 

 

Patienten och närstående försöker få kontakt med sjuksköterskorna på 

akutmottagningen för att försäkra sig om att de inte är bortglömda. Detta är frustrerande 

och smärtsamt för patienten och de närstående. På grund av detta bildas det en känsla av 

att befinna sig i ett ingenmansland (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2012). 

 

Av de patienter som får vänta på triagering, tycker mer än hälften (56,1%) att väntetiden 

är för lång. Av dessa var det enbart ett fåtal som fick reda på en uppskattning av 

väntetiden innan de skulle kunna få komma att träffa en läkare. Färre patienter fick 

information om att väntetiden berodde på deras låga triageringsnivå (Göransson & von 

Rosen, 2010).  

 

Cohen, Wilkin, Tannebaum, Plew och Haley Jr (2012) beskriver att sjuksköterskor 

förklarar att icke-akuta patienter är regelbundet missnöjda med den långa väntetiden 

som de får uppleva på en akutmottagning. Majoriteten av patienterna hade en 

uppfattning om att de var akut sjuka och behövde snabb vård. Sjuksköterskorna 

upplever att patienterna inte har förståelse för varför de får vänta och att 

sjuksköterskorna på akutmottagningen negligerar deras tillstånd. 

 

Sjuksköterskorna berättade att patienter inte förstår att andra patienter är i mer 

brådskande behov av vård. Patienterna blir arga och frustrerade när andra får hjälp före, 

vissa patienter trodde att sjuksköterskorna prioriterade utifrån egna preferenser, som 

exempelvis etnicitet och socioekonomisk status (Cohen et al. 2012). 

 

Patientens upplevelse av triagering som prioritering på en akutmottagning 

Möller, Fridlund och Göransson (2010) framställer i sin studie att patienterna accepterar 

prioriteringsreglerna som att akuta sjuka och olyckor ska få högsta prioritet. Patienten 

förstår att det behövs ett prioriteringssystem och att den processen är viktig för att det 

ska fungera så smidigt som möjligt på en akutmottagning. Samtidigt var det patienter 

som klagade över prioriteringssystemet, att det var onödigt, orättvist och efterlyste 

därför ett bättre system.  
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Patienter som tidigare besökt en vårdcentral och fått en remiss till akutmottagningen, 

upplevde triageringen som onödig då patienten redan träffat en läkare. Patienten 

upplevde att akutmottagningens sjuksköterskor skulle ha vetskap om att de skulle 

komma till akutmottagningen eftersom de redan varit i kontakt med en annan instans 

inom sjukvården (Möller, Fridlund och Göransson, 2010). Elmqvist, Fridlund och 

Ekebergh (2012) menar på att när patienter blir skickade med remiss till 

akutmottagningen från en annan instans tror patienterna att de är väntade och att 

sjukvårdspersonalen är förberedda på att patienten kommer. Patienten som då kommer 

till akutmottagningen blir inte sedd utan får vänta på sin tur. 

 

Göransson och von Rosen (2010) beskriver att de flesta patienterna önskar att bli 

informerade om deras medicinska tillstånd. Hälften av de tillfrågade patienterna tyckte 

att informationen var adekvat. Nästan alla patienter upplevde att 

triageringssjuksköterskan gav klara och tydliga svar på deras frågor. Den stora 

majoriteten av patienterna upplevde att triageringssjuksköterskan tog patienterna på 

allvar, lyssnade och visade patienterna hänsyn och respekt i mötet. 

 

Patientperspektivet på en akutmottagning 

Vid mötet med akutmottagningen upptäcker patienten att deras biologiska kropp 

tenderar att lånas ut till sjuksköterskorna innan deras besök med läkaren. Patienten 

saknar då möjlighet att själv förbereda sig för det som komma skall. Den biologiska 

kroppen blir hastigt undersökt för att exkludera livshotande tillstånd. Patienten känner 

sig då säker på att den biologiska kroppen får den bästa medicinska behandlingen. 

Däremot upplever patienten att dennes känslor, osäkerhet och möjlighet till delaktighet i 

mötet inte prioriteras av vårdpersonalen. En läkare uttryckte att det inte finns tid att 

prata med patienten då fokus ligger på medicinsk behandling vilket leder till att kroppen 

blir behandlad korrekt, men själen har möjligtvis mer att önska (Elmqvist, Fridlund & 

Ekebergh, 2012). 

 

Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2012) beskriver att när sjuksköterskorna är nära och 

bekräftar patienten fylls mötet med en mening och patienten känner sig säker på att bli 

sedd som en medmänniska. Genom att förklara spelets regler skapar sjuksköterskan en 

stabil och säker grund för patienter och anhöriga i mötet.  

 

Autonomi på akutmottagningen 

Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2012) belyser att patienten i utbyte mot medicinska 

undersökningar pantsätter sin kropp och sin kontroll över tiden. Vidare leder detta till en 

känsla av tomhet utan några möjligheter att planera och vara delaktig i nästa steg i sin 

vård. Patienten tvingas hålla ut i en oviss tid av väntan, vilket gör att patienten och 

närstående ofta försöker få uppmärksamhet för att få reda på vad, hur, varför, när och 

hur länge. 

 

Frank, Fridlund, Baigi och Asp (2011) visar på att det finns signifikanta skillnader i 

delaktighet mellan äldre och yngre patienter. Vidare belyser de att lågutbildade och 

äldre patienter inte behövde kämpa lika mycket för att få sina basala behov 

tillgodosedda till skillnad från patienter med lägre ålder och som hade en högre 
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utbildning. Patienters behov av delaktighet är större desto yngre patienten är, de yngre 

patienterna kräver dessutom att vara mer aktiva i sitt eget vårdande på en 

akutmottagning.  

 

Upplevelsen av tillfredsställelse på akutmottagningen 

Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2012) belyser i sin studie att patienterna ger sken av 

att vara belåtna, men underförstått uttrycker patienterna otillfredsställdhet när de 

grundläggande förväntningarna inte har uppfyllts. Dessa förväntningar är att behålla sin 

kroppskontroll och kontrollera tiden på akutmottagningen.  

 

Son och Yom (2016) visar i sin studie på att äldre, kvinnliga och arbetsförmögna 

patienter är mer nöjda med vården på akutmottagningar. Det visar även på att patienter 

som frekvent besökte akutmottagningar var mer nöjda med vården i sin helhet. De 

patienter som spenderar längre tid på akutmottagningen var dock mindre tillfredsställda 

med vården som de fick.   

 

Elmqvist och Frank (2014) framställer att patienter med tidigare erfarenheter från 

akutmottagningar har en större förståelse och mindre förväntningar på sjukvården. 

Dessa erfarenheter skapade egna förklaringar till situationen, så att patienterna kan 

förstå och undvika orealistiska förväntningar. En patient beskriver att sjuksköterskan 

inte berättade någonting om väntetider och prioriteringssystem vilket ledde till att 

patienten själv fick tänka ut hur systemet fungerade.  

 

Ekwall, Gerdtz och Manias (2008) redogör för att det inte fanns några statistiska 

skillnader mellan kvinnor och mäns tillfredsställelse med vården på akutmottagningar. 

Tre punkter lyfts fram som de mest uppskattade delarna ur patienternas perspektiv: 

sjuksköterskans skicklighet, lyssna på patientens problem och sjuksköterskans 

tillvägagångssätt vid smärtsamma undersökningar. Vidare visades det på att om 

patienten triagerats och fick träffa läkaren inom trettio minuter blev det en positiv 

upplevelse av besöket på akutmottagningen.  

 

Wellstood och Wilson (2005) visar på att en övervägande majoritet av de tillfrågade i 

studien hade negativa erfarenheter från akutmottagningen. Långa väntetider är en 

negativ faktor som påverkar patientens upplevelse på akutmottagningen. Patienterna 

upplevde att det nästan behövdes vara död för att få akut hjälp. Väntetider är det som 

belyses som det största problemet, därefter kommer känslan av felaktig och olämplig 

vård. En patient uttryckte att det kändes som att sjuksköterskorna tyckte att patienten 

slösade på deras tid, eftersom patienten borde blivit omhändertagen på en vårdcentral. 

Patienten upplever att vid sjukdom samt när vårdcentralsläkaren inte finns tillgänglig, 

behövs det uppsökas läkare på akutmottagningen och bli omhändertagen där. En patient 

förklarar att vården på akutmottagningen inte var individanpassad och personcentrerad. 

Yngre och socioekonomiskt svaga hade oftare negativa erfarenheter och upplevelser av 

vården på akutmottagningen. Faktorer som påverkar missnöjet är oftast väntetider, gott 

bemötande och sjuksköterskans lämplighet. 
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Strategier på akutmottagningen 

Patientens strategier  

Elmqvist och Frank (2014) skildrar att det finns passiva och aktiva strategier för 

patienten på en akutmottagning. Passiva strategier för att hantera situationen på en 

akutmottagning framställs av att vara patient som en tystlåten patient. Detta betyder att 

patienten är tillmötesgående utan att avbryta den vård som ges, patienten följer enbart 

med i flödet. Patienten väntar tyst på sin tur, känner sig handlingsförlamad samt är i en 

beroendeställning. De upplever även en brist i sin kontroll av sig själva när de är inom 

hälso- och sjukvården.  Att acceptera situationen är en annan väg att gå för patienten. 

Exempelvis kan patienterna förbättra sin situation genom att gå ut i korridorerna för att 

få uppmärksamhet av personalen och ställa frågor till dem, men detta undviks i den 

passiva patientrollen.   

 

Den aktiva strategin på en akutmottagning är bland annat att patienten tillåter sig själv 

att bli omhändertagen av sjuksköterskorna. När patienten känner att de saknar kunskap 

på området känner de en tillit och trygghet till sjuksköterskorna på akutmottagningen. 

Patienter kan ibland vilja få mer kunskap och information före besöket på 

akutmottagningen så att de kan kräva det som är deras rättighet samt få den vård som de 

vill ha (Elmqvist & Frank, 2014). 

 

Elmqvist och Frank (2014) menar på att om patienten känner frustration, ilska, rädsla 

eller irritation för att de inte blir sedda, får rätt form av information eller får felaktig 

behandling behåller patienten dessa känslor för sig själv. Patienten är i en 

beroendeställning vilket leder att de inte vill klaga på personalen och bli klassade som 

en jobbig patient. 

 

Det finns också en patienttaktik som går ut på att skapa planering och strategi, genom 

att väntetider används för att analysera och lista ut frågor som patienten vill ha svar på. 

Detta gör att patienten kan vara väl förberedd på mötet med vårdpersonal (Elmqvist & 

Frank, 2014). 

 

Elmqvist och Frank (2014) belyser att en synlig patienttaktik går ut på att aktivt påverka 

sin egen vård och den rådande situationen. Detta kan göras genom att försöka få 

sjuksköterskans uppmärksamhet och få personalen att se patienten. Patienterna ville få 

uppmärksamhet för att försäkra sig om att de inte var bortglömda av sjuksköterskorna 

på akutmottagningen. Patienterna upplevde ibland att de var tvingade att stå upp för sig 

själva för att få rätt vård.  

 

Sjuksköterskans strategier 

Cohen et al. (2012) belyser att sjuksköterskor har olika strategier för att hantera 

frustrerade patienter på en akutmottagning. En av dessa kategorier är att få patienternas 

väntetid mer produktiv, som exempelvis genom att flytta runt patienterna mellan olika 

rum på akutmottagningen. Förflyttningarna kunde göra att patienterna inte upplevde sig 

vara bortglömda, samtidigt kunde patienterna se vad som hände överallt och därmed 

uppmärksamma att det finns sjukare patienter samt att sjuksköterskan hade mycket att 

göra. En annan strategi är att förklara för patienterna att deras medicinska tillstånd inte 
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behöver akut hjälp eller behandling, vilket då innebär en ökad väntetid. En annan 

strategi är att påvisa andra patienters smärttillstånd för att på så sätt få en ökad förståelse 

och acceptera väntetiden. Detta tenderar att skapa en mer realistisk förväntning på 

vården. Eftersom sjuksköterskan ofta blir skuldbelagd för att inte bry sig om 

patienterna, försökte de att tysta patientens oro genom att förklara att de måste behandla 

det mest akuta patienterna först. Det var också viktigt att redogöra för att de mindre 

akuta patienterna kommer att bli bra men att de kommer att få vänta, och det beror inte 

på personalen utan på andra faktorer. 

 

Sjukvårdspersonalen försöker i ett tidigt skede förklara för icke-akuta patienter att deras 

hälsotillstånd inte kräver akutsjukvård, och att det finns andra instanser att vända sig till 

så att patienten slipper att vänta (Cohen et al. 2012). 

 

Cypress (2014) beskriver att sjuksköterskorna på akutmottagningar säger att det är de 

som är patientens försvarare i alla lägen. Vidare konstateras det att om patienterna 

behandlas som medmänniskor uppstår det inga problem. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Skribenterna har valt att göra en litteraturstudie där det har använts kvantitativa och 

kvalitativa studier. Genom att använda sig av både kvalitativa och kvantitativa studier 

lyfts det fram en möjlighet till tolkning på flera plan, vilket betraktas vara bra i relation 

till studier som berör vård och omsorg. Axelsson (2012, s. 204) beskriver att 

kombinationen av att använda sig av kvalitativa och kvantitativa studier ger en bredare 

bild och ett flerdimensionellt perspektiv. 

 

Skribenterna har valt studier från de vetenskapliga databaserna Pubmed och CINAHL 

som innehåller vårdvetenskapliga artiklar. På grund av att dessa databaser innehåller ett 

stort urval av vetenskapliga artiklar bibehålls en hög validitet. De vetenskapliga artiklar 

som valts ut var noga analyserade samt var relaterade till det syfte som litteraturstudien 

behandlar. Skribenterna hade en tydlig målbild att studierna som valdes inte skulle vara 

äldre än 10 år, dock hittades 2 stycken artiklar som var publicerade tidigare än 2007. 

Dessa 2 artiklar var dock relevanta till syftet vilket gjorde att dessa 2 användes i 

litteraturstudien. I bortfallsanalysen redogörs det initiala sökandet efter artiklar där 

skribenterna många svar men artiklarna valdes utifrån titeln, då vissa utav artiklarna 

nämnde vissa sjukdomstillstånd eller en viss patientgrupp vilket skribenterna anser vara 

ej relevant för studien. Det var flera artiklar som stämde överens med syftet, vars 

abstract granskades och 13 stycken av dessa artiklar valdes ut för att genomföra studien.  

 

Skribenterna har valt att fokusera på att hitta svenska studier för att 

akutmottagningarnas arbetssystem ska vara så lika som möjligt. Det är skribenternas 

uppfattning att det är gynnsamt att fokusera på svenska akutmottagningar och ett 

gemensamt arbetssätt, då studien annars tenderar att tappa sin röda tråd. Valet av de 

internationella artiklarna som finns med i studien har noga granskats och analyserats. 

Artiklarna valdes sedan utifrån ett sådant sätt att de är applicerbara gentemot svensk 

sjukvård. De artiklar som användes var uteslutande på engelska. Skribenterna har noga 
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analyserat och läst artiklarna vid upprepade tillfällen, och har vid behov använt lexikon. 

En styrka är att skribenterna läst artiklarna vid flertalet tillfällen och använt olika 

lexikon för att översätta så att ingen betydelsefull information skulle gå förlorad. 
 

Resultatdiskussion 

Huvudfynden i resultatet är att patientens upplevelse av bemötande på en 

akutmottagning generellt är positiv. Andra patienter beskriver att de blir sedda som ett 

objekt och inte som en individ vilket de inte påtalar på grund av rädslan av att få sämre 

vård. Informationen på akutmottagningar anses vara bristande samt att det finns ett ökat 

behov av information när det kommer till väntetider och rådande triageringssystem. 

Patienter saknar kunskap och vetskap om vad som sker på en akutmottagning. Hade 

denna information nått patienten visar studierna på att de hade varit mer förberedda på 

förändringar och hur det fungerar på en akutmottagning. Kommunikation är ett viktigt 

medel för att kunna ge en bättre vård, ges inte en korrekt information om förväntad 

väntetid och prioriteringsnivå tenderar patienten bemötandet som dåligt och negativt. 

Sjuksköterskor och patienter har olika strategier för att hantera olika situationer som 

förekommer på akutmottagningar. Sjuksköterskan vårdar den biologiska kroppen men 

ser inte patienten som helhet och sjuksköterskan fattar många beslut utan att inkludera 

patienten i sin egen vård. 

 

Resultatet pekar på att information mellan sjukvårdspersonal och patient är en 

otillfredsställande faktor som påverkar upplevelsen. Det finns också tydliga problem när 

det kommer till kommunikationen mellan patient och sjukvårdspersonal. Vidare tyder 

detta på att informationsbrist hand i hand med kommunikationsbrist är en tydlig röd tråd 

genom de vetenskapliga artiklarna som använts i resultatet. Detta bekräftas av Nairn, 

Whotton, Marshal, Roberts och Swann (2004) som beskriver att patienter generellt sätt 

är nöjda med vården men när det kommer till området kommunikation och information 

finns det mer att önska. Även Gordon, Sheppard och Anaf (2010) beskriver att 

kommunikation och information har en stor betydelse för patientens upplevelse av 

vistelsen på akutmottagningen. De visar även på att stora delar av allmänheten inte kan 

systemet som finns på akutmottagningarna och skulle därför behöva mer information 

om hur systemet fungerar. 

 

I resultatet framkom det att patienter i stor skala var nöjda med bemötandet av 

triageringssjuksköterskan. Det vårdande mötet i samband med triagering var i större 

grad positivt bemötande än av övriga sjuksköterskor på akutmottagningen. Men i en 

studie av Roscoe, Eisenberg och Forde (2016) beskrivs det att sjuksköterskorna först 

och främst inte tar hänsyn till patientens berättelse i triageringen utan arbetar först och 

främst utifrån patientens vitalparametrar och sjuksköterskans kliniska observationer av 

patienten. Detta kan tolkas som att sjuksköterskan inte bryr sig om patientens anamnes 

och historia om sitt tillstånd men ger sken av att göra det, vilket leder till att bemötande 

verkar tillsynes vara bra men verkligheten kanske inte är detsamma.  

 

Studien pekar på att sjuksköterskor behöver använda mer kommunikativa metoder för 

att nå patienten och för att säkerställa patientens behov på akutmottagningar. Vidare 

visar detta på att sjuksköterskor behöver ge patienten mer information om vad som 

händer, då väntetiderna beroende på triageringsgrad tenderar att ta tid och patienten 
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spenderar således många timmar på plats. De patienter som graderas som icke-akuta är 

således i ett ökat behov av information. Men de har också ett ökat behov av 

kommunikation då denna patientgrupp tenderar att inte känna sig sedda av personalen. 

Detta eftersom de får spendera många timmar på akutmottagningen. Ekwall (2013) 

bekräftar att förståelsen mellan patient och sjuksköterskan angående triageringsnivå och 

vårdbehov sällan sker i samförstånd. Genom att hjälpa patienterna att förstå dennes 

allvarlighetsgrad över hälsotillståndet och ge information om triageringskategori, kan 

nivån av ångest hos patienten sänkas samt att tillfredställelsen ökar. Burley (2013) 

beskriver vikten av ett förbättringsarbete runt den kommunikativa delen på 

akutmottagningen. Detta kan ske med hjälp av mer personal som blir tränade i att 

hantera press och kommunicera effektivt med patienterna. Samt säkerställa att 

patienterna och sjuksköterskorna får möjlighet att säga sitt utan att bli avbrutna.  

 

Resultatet synliggör bristen på information och den kommunikativa bristen i 

interaktionen mellan sjuksköterska och patient som leder till ett vårdlidande. Patienten 

känner sig inte sedd och bekräftad, vilket leder till en känsla av bortglömdhet i takt med 

att timmarna passerar på akutmottagningen och ingenting tydligt händer. Arman (2015, 

s. 47) redogör för att i en bra och god vårdsituation görs patienten till en medmänniska 

och humaniseras. Vilket gör att patienten kan vara aktiv i sin egen vårdprocess och 

tillåtas vara unik. Detta skapar möjlighet för patienten att känna samhörighet, skapa 

mening samt en känsla av att vara närvarande i sin subjektiva upplevelse. Misslyckas 

vårdpersonalen med detta avhumaniseras patienten, vilket upplevs som att bli 

objektifierad, passiv och utan egen personlighet. Då känner patienten sig isolerad samt 

främmande för sig själv och behandlad som en kropp utan erfarenheter och upplevelser. 

Dahlen, Westin och Adolfsson (2012) beskriver att lidandet måste marginaliseras och 

förebyggas samt att känslan av sårbarhet måste förebyggas hos patienten. De beskriver 

även att sjuksköterskan måste skapa en möjlighet för att förstärka patientens välmående 

och välbefinnande. Vidare beskriver Wiman och Wikblad (2004) i sin studie att 

sjukskörskor behöver ha en öppen attityd och kommunicera öppet med patienterna. De 

visar vidare på att sjuksköterskor bör bevara och öka patientens värdighet inom 

akutsjukvården. Samtidigt visade artikeln på att sjuksköterskorna var okänsliga, kalla 

och ointresserade gentemot patienterna vilket skapar en känsla av icke vårdande miljö. 

Detta styrker skribenternas tes att patienten inte känner sig bekräftad eller sedd av 

sjuksköterskorna på akutmottagningen vilket leder och skapar ett vårdlidande för 

patienterna. 

 

I denna studie visar det sig att sjuksköterskor ofta associerar sitt arbete på 

akutmottagningen som väldigt stressigt. Sjuksköterskorna beskriver ofta att de är 

underbemannade sett till antal patienter de ansvarar över, vilket påverkar arbetet och 

synen på patienterna som vårdas på akutmottagningen. Elmqvist, Fridlund och 

Ekebergh (2012) bekräftar att sjuksköterskorna hamnar mellan att vårda patienten och 

att se patienten. Detta skapar en ökad tidspress hos sjuksköterskan och gör att 

sjuksköterskan måste hitta strategier för att hantera sitt arbete på en akutmottagning. 

Vidare menar de på att det behövs en omstrukturering av organisationen på en 

akutmottagning för att kunna förbättra teamarbetet runt patienten, vilket gör att 

patientens vårdbehov tillgodoses. Även Andersson, Jakobsson, Furåker och Nilsson 

(2012) redogör för att mötena mellan patienten och sjuksköterskan är snabba och 

sjuksköterskorna utför enbart de medicinska åtgärderna hos patienterna. Von Essen och 
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Sjödén (2003) belyser betydelsen av att sjuksköterskan arbetar utifrån ett humanistiskt 

förhållningssätt i patientmötet. Vilket styrs av öppenhet till patienten och ett genuint 

engagemang och intresse. Det krävs att lyssna på patienten och att vara uppmärksam och 

följsam i mötet.  
 

SLUTSATS 

Sjukvården som bedrivs på akutmottagningarna omtalas ofta och beskrivs som dålig och 

bristande. Problemet har visat sig inte ligga i sjukvården i sig utan på andra bidragande 

faktorer som informations- och kommunikativa brister. Detta kan starkt sammankopplas 

till långa vänte- och vistelsetider på akutmottagningarna. Sjuksköterskorna som är 

verksamma på akutmottagningarna har tendenser att enbart vårda den biologiska 

kroppen, och inte se helheten hos patienten, vilket leder till att patienterna känner sig 

exkluderade i sin vårdprocess och att helheten runt patienterna minskar. Slutsatsen är att 

belysa problemet och förmedla en ökad kunskap runt de betydelsefulla faktorerna som 

påverkar patientens upplevelse. Patienternas upplevelse av att vårdas på en 

akutmottagning kan kraftigt förbättras med en riktad patientinformation där 

kommunikation får ett större fokus.  

 

Kliniska implikationer  

Studiens resultat kan ge en tydligare bild för sjukvården att det är betydelsefullt att 

information finns omkring hur det fungerar på en akutmottagning samt hur länge 

väntetiden väntas att ta. Det behövs även information om vad som inverkar på 

väntetiderna och varför vissa patienter får vänta längre än andra. Sjukvården skulle av 

den orsaken kunna implementera ett system där det tydliggörs hur en akutmottagning 

fungerar: triageringsystem och dess prioriterande funktion, väntetider samt 

arbetsbelastning utifrån vårdpersonalens perspektiv. Detta skulle kunna göra att 

patientens upplevelse och tillfredsställelse på akutmottagningar förstärks, framförallt ur 

ett bemötandeperspektiv.    



 20 

 

 

 

REFERENSER 

Andersson, H., Jakobsson, E., Furåker, C. & Nilsson, K. (2012). The everyday work at a 

Swedish emergency department – The practitioners’ perspective. Emergency Nursing, 

20(2), ss. 58-68. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ienj.2011.06.007 

Arman, M. (2015). Lidande och lindrat lidande. I Arman, M., Dahlberg, K. & Ekebergh, 

M. (red.) Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber, ss. 38-60.  

 

Axelsson, Å. (2012). Litteraturstudie. I Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (red.) 

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur, ss. 

203-220.  

 

Burley, D. (2011). Better communication in the emergency department. Emergency 

Nurse, 19(2), ss. 32-36. 

 

Cohen, E.L., Wilkin, H.A., Tannebaum, M., Plew, M.S. & Haley Jr, L.L. (2013). When 

Patients Are Impatient: The Communication Strategies Utilized by Emergency 

Department Employees to Manage Patients Frustrated by Wait Times. Health 

Communication, 28(3), ss. 275-285. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1080/10410236.2012.680948 

Cypress, B.S. (2014). The Emergency Department: Experiences of Patients, Families, 

and Their Nurses. Advanced Emergency Nursing Journal, 36(2), ss. 164-176. DOI: 

10.1097/TME.0000000000000017  

 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: i teori och praxis. 

Stockholm: Natur & kultur. 

Dahlen, I., Westin, L. & Adolfsson, A. (2012). Experience of being a low priority 

patient during waiting time at an emergency department. Psychology Research and 

Behavior Management, 5, ss. 1-9. DOI:  10.2147/PRBM.S27790 

Ekwall, A. (2013). Acuity and Anxiety From the Patient's Perspective in the Emergency 

Department. JEN: Journal Of Emergency Nursing, 39(6), ss. 534-538. DOI: 

10.1016/j.jen.2010.10.003 

Ekwall, A., Gerdtz, M. & Manias, E. (2008). The influence of patient acuity on 

satisfaction with emergency care: Perspectives of family, friends and carers. Journal of 

Clinical Nursing, 17(6), ss. 800-809. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2007.02052.x 

Elmqvist, C., Frank, C., (2015). Patients' strategies to deal with their situation at an 

emergency department. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29(1), ss. 145-151. 

DOI: 10.1111/scs.12143  

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ienj.2011.06.007
http://dx.doi.org/10.1080/10410236.2012.680948
https://dx.doi.org/10.2147%2FPRBM.S27790


 21 

Elmqvist, C., Fridlund, B., Ekebergh, M. (2012). On a hidden game board: The patient's 

first encounter with emergency care at the emergency department. Journal of Clinical 

Nursing, 21(17-18), ss. 2609-2616. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2011.03929.x 

 

Frank, C., Fridlund, B., Baigi, A., Asp, M. (2011). Patient participation in the 

emergency department: an evaluation using a specific instrument to measure patient 

participation (PPED). Journal of Advanced Nursing, 67(4), ss. 728-735. DOI: 

10.1111/j.1365-2648.2010.05524.x 

Elmqvist, C., Fridlund, B. & Ekebergh, M. (2012). Trapped between doing and being: 

First provider´s experience of “front line” work. International Emergency Nursing. 

20(3), ss. 113-119.  DOI: 10.1016/j.ienj.2011.07.007 

Gordon, J., Sheppard, L., & Anaf, S. (2010). The patient experience in the emergency 

department: a systematic synthesis of qualitative research. International Emergency 

Nursing, 18(2), ss. 80-88. DOI: http://doi.org/10.1016/j.ienj.2009.05.004 

 

Göransson, K., Eldh, A-C., Jansson, A. (2008) Triage på akutmottagning, 1. uppl. 

Stockholm: Studentlitteratur. 

 

Göransson, K.E. & von Rosen, A. (2010). Patient experience of the triage encounter in a 

Swedish emergency department. International Emergency Nursing, 18(1), ss. 36-40. 

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ienj.2009.10.001 

Kington, M. & Short, A.E. (2010). What do consumers want to know in the emergency 

department?. International Journal of Nursing Practice, 16(4), ss. 406-411. DOI: 

10.1111/j.1440-172X.2010.01858.x 

Mackway-Jones, K., Marsden, J. & Windle, J. (2005). Emergency triage: Manchester 

triage group. London: BMJ. 

 

Möller, M., Fridlund, B. & Göransson, K. (2010). Patients’ conceptions of the triage 

encounter at the Emergency Department: Patients’ conceptions of the triage encounter. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24(4), ss. 746-754. DOI: 10.1111/j.1471-

6712.2010.00772.x 

 

Nairn, S., Whotton, E., Marshal, C., Roberts, M., & Swann, G. (2004). The patient 

experience in emergency departments: a review of the literature. Accident & Emergency 

Nursing, 12(3), ss. 159-165. DOI: http://doi.org/10.1016/j.aaen.2004.04.001 

 

Nina, W. & Örtenwall, P. (2005). Triage - Metod för bästa möjliga omhändertagande på 

akutmottagningen. Läkartidningen, 102(39), ss. 2751-2753. 

 

Nyström, M. (2003) Möten på en akutmottagning: om effektivitetens 

vårdkultur.  Stockholm: Studentlitteratur 

Nyström, M., Nydén, K. & Petersson, M. (2003). Being a non-urgent patient at an ECU: 

a strive to maintain personal integrity. Accident and Emergency Nursing, 11(1), ss. 22-

26. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0965-2302(02)00135-2  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1016%2Fj.ienj.2009.05.004&h=ATM5ZDS-TMLgKlursCm4cklSKfOPNhKYW66Z7-WsufELa0W2cjmI6koQ3bohnAZidnITz-OH3PM6QkTJ8nzyiEDzE3Vy_nhxO6tr_uizKkEoLuMnlE4vLmqW2BWFskRAki4VAwElI1E
http://dx.doi.org/10.1016/j.ienj.2009.10.001
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1016%2Fj.aaen.2004.04.001&h=ATM5ZDS-TMLgKlursCm4cklSKfOPNhKYW66Z7-WsufELa0W2cjmI6koQ3bohnAZidnITz-OH3PM6QkTJ8nzyiEDzE3Vy_nhxO6tr_uizKkEoLuMnlE4vLmqW2BWFskRAki4VAwElI1E
http://dx.doi.org/10.1016/S0965-2302(02)00135-2


 22 

Pytel, C., Fielden, N.M, Meyer, K.H & Albert, N. (2009). Nurse-Patient/Visitor 

Communication in the Emergency Department. Journal of Emergency Nursing, 35(5), 

ss. 406-411. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jen.2008.09.002 

Roscoe, L., Eisenberg, E. & Forde, C. (2016). The Role of Patients’ Stories in 

Emergency Medicine Triage. Health Communication, 31(9), ss. 1155-1164. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1080/10410236.2015.1046020 
 

Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken: etik för vårdande yrken. Lund: 

Studentlitteratur. 

 
SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

SFS 2014:82. Patientlagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet.  

 

Socialstyrelsen (2015). Väntetider och patientflöden på akutmottagningar - Rapport 

december 2015. Tillgänglig: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-12-

11 [2017-03-03] 

 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Tillgänglig: http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/33C8D178-0CDC- 

420A-B8B4- 2AAF01FCDFD9/3113/20051052.pdf [2017-03-03] 

 

Socialstyrelsen (2014). Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och 

socialtjänst. Tillgänglig: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19329/2014-2-3.pdf 

[2017-03-03] 

 

Socialstyrelsen (2007). God vård - om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i 

hälso- och sjukvården. Tillgänglig: 

http://www.vgregion.se/Pages/98293/Böcker/God%20vård%20Socialstyrelsen.pdf 

[2017-03-03] 

 

Son, H. & Yom, Y. (2016). Factors influencing satisfaction with emergency department 

medical service: Patients’ and their companions’ perspectives. Japan Journal of 

Nursing Science, 14(1), ss. 27-37. DOI: 10.1111/jjns.12132 

von Essen, L. & Sjödén, P. (2003). The importance of nurse caring behaviors as 

perceived by Swedish hospital patients and nursing staff. International journal of 

nursing studies, 28(3), ss. 267-281.  

Wellstood, K., Wilson, K. & Eyles, J. (2005). “Unless you went in with your head under 

your arm”: Patient perceptions of emergency room visits. Social Science & Medicine, 

61(11), ss. 2363-2373. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2005.04.033 

Widgren, B.R. (2012). RETTS: akutsjukvård direkt. Lund: Studentlitteratur. 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jen.2008.09.002
http://dx.doi.org/10.1080/10410236.2015.1046020
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1982:763
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-12-11
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-12-11
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19329/2014-2-3.pdf
http://www.vgregion.se/Pages/98293/B%C3%B6cker/God%20v%C3%A5rd%20Socialstyrelsen.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2005.04.033


 23 

Wiklund Gustin, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och 

kultur. 

 

Wiman, E. & Wikblad, K. (2004). Caring and uncaring encounters in nursing in an 

emergency department. Journal of Clinical Nursing, 13(4), ss. 422-429. DOI: 

10.1111/j.1365-2702.2004.00902.x 
 

 

 

  



 24 

 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Databas Sökord Resultat Valdes 

CINAHL Patient attitudes, 

communication, 

“professional-patient 

relations” OR “nurse-

patient relations”, 

“emergency 

department” OR 

“emergency room” 

OR “emergency 

service”, “emergency 

car*” OR 

“emergency nurs*”. 

6 artiklar hittades 1 valdes ut 

CINAHL Communication, 

“professional-patient 

relations” OR “nurse-

patient relations”, 

“emergency 

department” OR 

“emergency room” 

OR “emergency 

service”, “emergency 

car*” OR 

“emergency nurs*” 

31 artiklar hittades 5 valdes ut 

CINAHL Patient satisfaction, 

“professional-patient 

relations” OR “nurse-

patient relations”, 

“emergency 

department” OR 

“emergency room” 

OR “emergency 

service”, “emergency 

car*” OR 

“emergency nurs*” 

27 artiklar hittades 4 valdes ut 

CINAHL Non-urgent, patient 

attitude, “emergency 

nurs*” or 

“emergency car*”, 

“emergency 

9 artiklar 1 valdes 
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department” or 

“emergency room” or 

“emergency service” 

CINAHL Patient, triage, 

patient satisfaction 

218 artiklar 4 valdes 

PUBMED Patient, patient 

satisfaction, nurse-

patient relations, 

emergency service, 

emergency nursing, 

triage 

17 artiklar hittades 1 valdes ut 

 

 

Bilaga 2 

Författare, Årtal, 

Titel, Tidsskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Cohen, E., Wilkin, 

HA., Tannebaum, M., 

Plew, MS., Haley, 

LL.  

2013 

When Patients Are 

Impatient: The 

Communication 

Strategies Utilized by 

Emergency 

Department 

Employees to 

Manage Patients 

Frustrated by Wait 

Times. 

Health 

Communication 

Syftet med studien är 

att undersöka 

personalens förståelse 

för patientens 

uppfattning och 

reaktion angående 

väntetider på en 

akuttmottagning. 

Vilka strategier 

använder sig 

personalen av för att 

ändra patientens 

uppfattning om 

väntetid på akutmott.  

Kvalitativ, med semi-

strukturerade 

intervjuer. 18 stycken 

deltagare, varav 8 var 

ambulanspersonal, 5 

sjuksköterskor. 5 i 

övrigt anställda på 

akutmottagningen. 

45-75 minuters 

intervjuer, anonymt. 

Resultatet visar på att 

personal berättar att 

patienter ofta 

jämställer långa 

väntetider med dålig 

vård. Patienterna 

förstår inte varför 

deras hälsoproblem 

inte prioriteras. Flera 

strategier kom fram 

under studien, som att 

visa empati, få 

patienten att känna att 

någonting händer och 

att väntetiderna blir 

mer produktiv. Tar 

puls och blodtryck 

även om det inte 

behövs för att visa att 

dom inte är 

bortglömda, även 

byte sängplatser. 

Utbilda patienter så 

att dom förstår vilka 

åkommor man söker 

för akut eller 

primärvård dagen 

efter.   

Cypress, B. 2014 

The Emergency 

Syftet med studien 

var att undersöka, 

Kvalitativ metod, 

hermeneutisk-

Patienterna hade 

olika erfarenheter 
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Department:Experien

ces of Patients, 

Families, and Their 

Nurses. 

Advanced Emergency 

Nursing Journal  

förstå och beskriva 

upplevda erfarenheter 

av sjuksköterskor, 

patienter och dess 

anhöriga under 

kritiska 

sjukdomstillstånd på 

akutmottagning.. 

Tolka och förstå 

upplevelser av 

sjuksköterskor, 

patienter och 

anhöriga.  

fenomenologisk 

metod. Uppgifterna 

samlades in under 6 

månader under år 

2010. Intervjuerna 

genomfördes efter det 

att patienterna har 

skrivits ut från 

akutmottagningen och 

är helt vaken och 

adekvat.  

 

Sjuksköterskor 

intervjuades i ett 

privat rum. Intervjun 

var ostrukturerade 

och öppen intervju. I 

slutet av varje 

intervju, fick 

deltagarna möjlighet 

att granska och ändra 

data. Sjuksköterskan 

var legitimerade 

sjuksköterskor med 

minst 2 års erfarenhet 

av akut sjuka på 

akutmottagningen. 8 

sjuksköterskor, 1 man 

och 7 kvinnor. Ålder 

29-57. 

10 patienter som var 

akut, kritiskt sjuka.  

6 män och 4 kvinnor. 

5 familjemedlemmar 

deltog. 

utifrån hur mötet med 

sjuksköterskan var. 

De beskrev att 

sjuksköterskor på 

akutmottagningen 

hade mycket att göra 

och var tvungna att 

göra snabba beslut. 

De hade olika 

erfarenheter om 

kommunikation där 

vissa hade fått dålig 

information, där 

sjuksköterskan 

exempelvis inte 

presenterat sig utan 

bara gått in och 

genomfört det man 

skulle göra. Medan 

andra hade goda 

upplevelser. De 

upplevde att 

sjuksköterska ofta 

visade att de hade 

problem, ofta med 

andra saker som 

ryggar eller vilket 

nagellack jag ska ha 

på mig. Andra fick 

konstig information 

etc.  

Ekwall, A., Gerdtz, 

M., Manias, E. 2008 

The influence of 

patient acuity on 

satisfaction with 

emergency care: 

perspectives of 

family, friends and 

carers. Journal of 

Clinical Nursing 

Syftet var att 

undersöka vilka 

faktorer som påverkar 

tillfredsställelsen 

inom akutsjukvården 

mellan närstående 

och sjuksköterska.  

 

 

Kvantivativ design, 

en prospektiv 

tvärsnittsundersöknin

g 

Inklusionskriterier för 

närstående; 18 år och 

uppåt, kunna läsa och 

skriva engelska. Är 

på en akutmottagning 

med en patient, som 

bedöms vara stabil. 

Exklusionskriterier; 

personen fick inte 

vara nedstämd eller 

vara för upptagen 

med den närstående, 

eller om patienten 

Tillfredsställelsen 

ökar i takt med ju 

högre 

prioriteringsnivå 

patienten har, vilket 

då tillgodoser 

patientens behov. 

Detta gjorde 

sammanfattningsvis 

att anhöriga var mer 

nöjda med vården 

och bemötandet.  
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avvek.   

128 enkäter kom in.  

Elmqvist, C., Frank, 

C.  

2015  

Patients' strategies to 

deal with their 

situation at an 

emergency 

department 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences. 

Syftet var att beskriva 

patientens strategier 

för att hantera 

situationen på en 

akutmottagning. 

 

Kvalitativ metod 

Sekundär analys av 

13 stycken kvalitativa 

intervjuer förankrade 

i ett 

livsvärldsperspektiv. 

Intervjuerna 

analyserades med 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Öppna frågor som 

fångade deltagarnas 

levda erfarenheter om 

situationen. Olika 

medicinska problem 

som vårdats på 

akutmottagning. 

Inklusionskriterier var 

över 18 år och 

förmåga att 

kommunicera så att 

intervjuaren kunde 

förstå. 13 deltagare 

där 6 st var 6 kvinnor 

och 7 män med 

åldrarna 26-72.  

Intervjuerna skedde 

inom 2 veckor efter 

besöket på 

akutmottagningen. 

Resultaten visade att 

patientens strategier 

för att hantera 

situationen på 

akutmottagningen är 

passiva eller aktiva. 

Den passiva strategin 

innebär att vara 

tålmodig och vänta 

medan de aktiva 

strategierna varierar. 

Detta sker genom så 

kallade dolda 

taktiker, som innebär 

att man lämnar över 

sig till personalen och 

sjuksköterskans 

kunskap.  Bristande 

information lyfts 

fram som det största 

problemet, där 

patienten lever i 

ovetskap om vad som 

komma skall.  

 

Elmqvist, C., 

Fridlund, B., 

Ekebergh, M. 

2012 

On a hidden 

gameboard: the 

patients first 

encounter with 

emergency care at the 

emergency 

department 

Journal of Clinical 

Nursing 

Beskriva och förstå 

patienters första möte 

med akutsjukvård på 

akutmottagningen, 

utifrån patienters, 

släktningars och 

första vårdkontakter 

inom olika 

professioners 

erfarenheter 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

ansats, beskriva 

förekomsten av ett 

fenomen. 14 

informanter deltog, 4 

patienter, 2 

släktingar, 1 

undersköterska, 4 

sjuksköterskor och 3 

läkare. 

Bristande information 

belyses. Patienter får 

inte reda spelets 

regler, alltså de regler 

som gäller på en 

akutmottagning. 

Detta leder till 

upplevelser av att 

vårdpersonalen bara 

ser den biologiska 

kroppen. Patienter 

stängs ute från 

beslutsfattande och 

får inte veta hur lång 

tid saker kan ta.  

Frank, C., Fridlund, 

B., Baigi, A., Asp, M. 

2011 

Patient participation 

in the emergency 

Syftet är utvärdera 

patientens delaktighet 

utifrån patientens 

perspektiv som 

behandlats på 

Kvantitativ 

Tvärsnittsundersökni

ng. Enkät skickades 

till patienter 4 veckor 

efter deras besök 

Högt prioriterade 

patienter upplever en 

högre grad av 

delaktighet av att få 

sina grundläggande 
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department: an 

evaluation using a 

specific instrument to 

measure patient 

participation 

Journal of advanced 

nursing 

akutmottagning, med 

en separat 

undersökning om 

förhållandet mellan 

delaktighet och ålder, 

kön, utbildning och 

prioretingsnivå.  

 

2008. Adresser 

hämtades från 

patientregister. 46 % 

svarade. 780 patienter 

som fått på en 

akutmottagning i 

November 2008 i 

centrala Sverige. 

Patienter under 18 var 

exkluderade.  

356 personer svarade 

på enkäten (46 %). 

Patienterna fick 

förklara varför de 

kom till 

akutmottagningen, 

vad de hade för 

civilstånd och 

utbildning. 

 

behov tillfredsställda 

än lågt prioriterade 

patienter. Dock var 

det ingen skillnad 

mellan kön och ålder. 

Yngre och 

välutbildade känner 

sig ha svårare att vara 

delaktiga i sin vård. 

De får även lägre 

uppmärksamhet om 

sina grundläggande 

behov än lågutbildade 

och äldre.   

Göransson, K., von 

Rosen, A.  

2009 Patient 

experience of the 

triage encounter in a 

Swedish emergency 

department 

International 

Emergency Nursing 

 

Syftet var att granska 

och undersöka 

patienternas 

upplevelse av 

triageringen i 

samband med 

ankomsten till 

akutmottagningen. 

 

Kvantitativ metod, en 

deskriptiv och 

observations 

tvärsnittsundersöknin

g. 202 patienter 

deltog i en anonym 

enkäntundersökning. 

De som deltog skulle 

vara 18 år eller äldre, 

lägre triagenivå, det 

vill säga inte 

allvarligt sjuk eller 

skadad utan att ses av 

en läkare inom 120 

min. Patienterna 

skulle kunna tala 

svensk och vara 

adekvat. 

 

Resultatet av studien 

visar på att 

patienterna 

genomgående var 

tillfredsställda med 

bemötandet av 

sjuksköterskan som 

gjorde triageringen. 

Studien visade på att 

sjuksköterskor på 

akutmottagningar 

behöver bli bättre på 

att informera om 

väntetider samt 

triageringens 

inverkan på 

väntetiden. 

Kington, M., Short, 

AE. 2010  

What do consumers 

want to know in the 

emergency 

department? 

International Journal 

of Nursing Practice  

 

Syftet var att ta reda 

på vad patienten vill 

ha information om på 

en akutmottagning. 

Kvantitativ metod 

Enkätundersökning 

Tvärsnittsundersökni

ng. 32 patienter på en 

akutmottagning 

deltog. En anonym 

enkät med 22 olika 

ämnesområden.  

 

Resultatet menar på 

att patienterna själva 

om deras 

hälsotillstånd, och på 

så sätt involverade 

dom i vården, och 

vara en del i 

beslutsfattandet för 

att öka patientens 

kunskap och 

förståelse. En ökad 

förståelse och 

kunskap kan ge 
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patienterna möjlighet 

att utveckla en 

förståelse, i stället för 

att leda till 

frustration, stress och 

missnöje i stort. 

Förbättra 

kommunikationen 

mellan vårdpersonal 

och patient med 

informationsbroschyr

er kan leda till en 

förbättrad upplevelse 

när det kommer till 

förväntningar och 

attityd mot 

akutmottagningar, 

vilket på sikt leder till 

en säkrare och mer 

trivsam stämning. 

Möller, M., Fridlund, 

B., Göransson, K. 

2010 

Patients conceptions 

of the triage 

encounter at the 

Emergency 

Department 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences  

Syftet var att beskriva 

patienternas 

uppfattning om 

triagemötet på 

akutmottagning.  

 

Kvalitativ metod, 

med fenomenologisk 

ansats. 20 stycken 

intervjuer med 

patienter på en 

akutmottagning i 

södra Sverige. 

Inklusionskriterier; 

vuxna, triagering 

under veckodagar 09-

21, och inga 

kommunikationsprobl

em på svenska. 

Triage tar normalt 

några minuter att 

genomföra, men det 

bör innehålla ett mer 

humanistiskt synsätt 

som kan vara lätt att 

glömma om 

sjuksköterskan enbart 

fokuserar på de 

medicinska 

aspekterna. Brist på 

information om 

triagesystemet och 

väntetiderna lyfts 

fram som det största 

problemet. Lösningen 

anses vara en ökad 

helhetssyn av 

sjuksköterskorna 

samt en ökad 

information om 

triagesystemet och 

väntetiderna. 

Nyström, M., Nyden, 

K., Peterson, M. 

2003 

Being a non-urgent 

patient in an 

emergency care unit-

a strive to maintain 

personal integrity 

Accident and 

Att analysera och 

beskriva erfarenheter 

av att vara en icke-

akut patient på en 

akutmottagning 

Kvalitativ 

En fenomenologisk 

ansats gjordes. 11 

personer, 6 kvinnor 

och 5 män. Ålder 52-

88. Alla med olika 

erfarenheter av att 

vara en icke-akut 

patient på en 

Sjuksköterskan ser de 

medicinska delarna 

som viktigare än 

omvårdnad. Detta 

leder till att 

patientens autonomi 

förhindras. Icke-akuta 

patienter har en 

känsla att inte bli 
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emergency nursing akutmottagning sedda. Samtidigt så 

förstår de att andra 

patienter med större 

behov går före.  

Pytl, C., Fielden, 

NM., Meyer, KH., 

Albert, N. 2009 

Nurse-patient/visitor 

communication in the 

emergency 

department 

Journal of emergency 

nursing 

 

Syftet är att 

undersöka om vuxna 

patienters och 

närståendes 

uppfattningar om 

viktiga 

kommunikationsbeho

v. Patientens och 

närståendes 

uppfattning av 

omvårdnadens 

kommunikationskvali

tet. Överensstämmer 

patienters/närstående 

och sjuksköterskors 

uppfattningar om 

kommunikationsbeho

v? 

Kvantivativ 

Tvärsnittsstudie, 

patienter fick 

förfrågan om de ville 

vara med i studien vid 

utskrivning. De 

postade sedan denna 

till akutmottagningen 

som sedan skickade 

den till forskarna. 18 

år och äldre. Nära 

utskrivning. Alerta, 

orienterade, kognitivt 

stabila, kunna läsa, 

skriva och förstå 

engelska.  

103 

patienter/närstående 

deltog och 73 

sjuksköterskor deltog. 

Sjuksköterskor och 

patient/närståendes 

uppfattning om 

kommunikationsbeho

v är lika. Dock skilde 

det sig på synen är på 

hur frekvent man ska 

berätta vad som 

händer (ca 10%). Vid 

diskussion av detta 

resultat kan det leda 

till ökad 

sjuksköterske 

kommunikationskvali

tet.  

Son, H., Yon, Y-H.  

2017 

Factors influencing 

satisfaction with 

emergency 

department medical 

service: patients and 

their companions 

perspectives 

Japan Journal of 

Nursing Science 

Att undersöka 

enskilda faktorer som 

påverkar 

tillfredsställelsen hos 

medicinska tjänster 

på akutmottagningen 

och jämföra de 

faktorer som påverkar 

tillfredsställelse för 

patienterna, jämfört 

med sina anhöriga 

Kvantitativ 

Tvärsnittsundersökni

ng. Enkät som 

innehöll bland annat 

0-4 om 

tillfredställelse samt 

andra som ålder, 

civilstånd, kroniska 

sjukdomar och 

utbildning med mera. 

Av 19 153 individer 

som svarade på enkät 

2009 valdes 1805 

personer ut. Individer 

blev förfrågade om de 

hade varit på en 

akutmottagning de 

senaste 6 månaderna 

Kvinnor var mer 

tillfredsställda 

jämfört med 

män(46,6 %). 

Arbetsföra kontra 

arbetslösa hade en 

skillnad på 53 % i 

tillfredsställelse. 

Personer som oftare 

är på 

akutmottagningen var 

8 % mer 

tillfredsställda. 

Individer som 

spenderar längre tid 

på akutmottagningen 

var mindre 

tillfredsställda.  

Wellstood, K., 

Wilson, K., Eyles, J. 

2005  

'Unless you went in 

with your head under 

your arm': patient 

perceptions of 

emergency room 

visits. 

Social Science & 

Syftet med studien är 

att utforska patienters 

uppfattning om deras 

senaste vistelse på 

akutmottagning 

Kvalitativ studie, 

semi-strukturerade 

intervjufrågor. 41 

personer har gått med 

på att delta, 37 

stycken deltog sedan i 

studien. 

 

 

Resultaten visar att 

de flesta patienter 

beskriver sina 

erfarenheter som 

negativa. De 

synpunkter som 

patienterna lämnar 

angående akuten är 

oftast är kopplade till 

negativa erfarenheter. 
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Medicine 

 

Både när det gäller 

uppfattningar om 

vårdens kvalitet men 

också personalens 

bemötande mot 

patienterna. 

 

 

 

 


