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Abstrakt 
 

Bakgrund: En del i sjuksköterskors omvårdnad på en akutmottagning består av att skapa 

goda relationer med patienterna. När akutmottagningen är överbelagd behöver resurser 

prioriteras vilket påverkar kontinuiteten av omvårdnaden negativt. Syfte: Syftet var att 

beskriva patienters upplevelser av att vistas på en akutmottagning. Metod: Nio kvalitativa 

och fem kvantitativa vetenskapliga originalartiklar analyserades induktivt och 

sammanställdes i en litteraturöversikt. Resultat: Patienterna upplevde kort väntetid till 

triage och ett snabbt omhändertagande. Under väntetiden upplevde patienterna blandade 

känslor och vid triage beskrevs ett positivt bemötande som hade betydelse för den fortsatta 

omvårdnaden. Patienterna upplevde ett behov av bekräftelse och delaktighet i 

omvårdnaden. Information från och kommunikation med sjuksköterskor hade betydelse för 

patienternas upplevelser. Diskussion: Bekräftelse, delaktighet, information och 

kommunikation var faktorer av betydelse för patienters upplevelser och omvårdnaden på en 

akutmottagning. Patienters upplevelser påverkades av sjuksköterskors beteenden och med 

enkla åtgärder bedöms sjuksköterskor kunna skapa en vårdande relation och påverka 

patienters upplevelser till det bättre. Slutsats: Hur sjuksköterskor tillgodosåg patienters 

behov av faktorerna bekräftelse, delaktighet, information och kommunikation påverkades av 

organisatoriska utmaningar och sjuksköterskors beteenden. 

 

Nyckelord: Akutmottagning, Patientinflytande, Patienttillfredsställelse, Upplevelser, 

Vårdare-patientrelationer, Vårdkvalitet 
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Introduktion 

Efter att ha fått en inblick i arbetet på en akutmottagning genom verksamhetsförlagd 

utbildning erhölls en bild över hur stressigt arbetet som sjuksköterska på en akutmottagning 

kan vara. När många patienter söker vård samtidigt bildas en kö för läkarbedömning vilket, 

för många patienter, leder till långa väntetider. Höga patientflöden samt ont om tid tycks 

kunna påverka omvårdnaden. Detta tillsammans med ett intresse för akutsjukvård födde 

tanken om att undersöka hur patienter upplever sin vistelse på en akutmottagning.  

 

Bakgrund 

Sjuksköterskans roll 

I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskrivs omvårdnadsprocessen där 

det framgår att den legitimerade sjuksköterskan ska ansvara för och leda 

omvårdnadsarbetet. Detta innefattar bedömning, diagnostik, planering, genomförande samt 

utvärdering av omvårdnaden, dels självständigt och i samråd med patienten och dess 

närstående. En god relation med patienten och dess närstående är tillsammans med 

utförandet av omvårdnadsuppgifterna en förutsättning för god omvårdnad och 

sjuksköterskans kompetens ska innefatta ett helhetsperspektiv på patientens behov. 

Omvårdnaden ska utgå från fyra dimensioner; fysisk, psykosocial, andlig och kulturell, detta 

med respekt för patientens upplevelser i det dagliga livet samt grundläggande behov 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Akutmottagningen och dess patienter 

En akutmottagning är en vårdinstans med hög patientomsättning till vilken patienter som i 

olika grad är i behov av akut vård söker. Majoriteten av patienterna söker vård på egen hand 

medan vissa transporteras in med ambulans. På en akutmottagning arbetar läkare, 

sjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal. De sjuksköterskor som tjänstgör 

på en akutmottagning är antingen grundutbildade eller har en specialistutbildning 
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(Wikström, 2006, s. 13, 15, 22). Fortsättningsvis kommer begreppet hälso- och 

sjukvårdspersonal att användas i de fall det inte är tydligt att sjuksköterskor beskrivs. 

 

De patienter som kommer till akutmottagningen har allt ifrån livshotande tillstånd till 

sjukdomar och skador som kan vänta ett par timmar utan att de försämras (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2010, s. 43). Gemensamt för patienterna som 

söker till akutmottagningen är att de upplever ohälsa, smärta eller något slags obehag och 

beskrivningen av patientens symtom utgår från patientens egen verklighet (Wikström, 2006, 

s. 21).  

 

I de fall köbildning för läkarbedömning uppstår används triage på akutmottagningar. 

Begreppet triage härstammar från latin och är ett prioriteringssystem som initialt utvecklats 

för katastrofsituationer med många offer där prioritering av omhändertagande varit 

nödvändigt. Patienternas medicinska angelägenhetsgrad fastställs med bakgrund av det 

aktuella hälsotillståndet, detta baserat på hur skadad eller sjuk patienten är. Patienternas 

prioritering på akutmottagningen spelar därför en central roll eftersom vissa behöver vård 

omgående medan andra patienter kan vänta (SBU, 2010, s. 39, 43). Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, SFS 2017:30) beskriver att ”den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska 

ges företräde till vården” (3 kap, 1 §). 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete på en akutmottagning 

Vid triage använder sig sjuksköterskor av en manual, då principen är att alla ska utföra 

triage på samma sätt. Rättvisa, säkerhet och alla patienters lika värde är nyckelord vid triage 

och något som sjuksköterskor måste ta i beaktande (Andersson, Omberg & Svedlund, 2006; 

Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2012). När det är mycket att göra på en akutmottagning 

finns lite tid för sjuksköterskor att vårda de patienter som är lägre prioriterade. Detta kan 

tillsammans med fördröjd väntetid för triage resultera i att patienterna får stanna länge på 

akutmottagningen (Nyström, Nydén & Petersson, 2003; van der Linden, Meester & van der 

Linden, 2016). 
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En del i omvårdnaden på en akutmottagning består av att skapa goda relationer med 

patienter och närstående. Det dagliga arbetet karakteriseras av korta, standardiserade möten 

(Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson, 2012; Elmqvist et al., 2012). En utmaning för 

sjuksköterskor är att under dessa korta möten etablera en kontakt samt att ge patienter och 

närstående möjlighet att vara delaktig i omvårdnaden (Andersson et al., 2012). Det pressade 

tidsschema som sjuksköterskor på en akutmottagning upplever beskrivs ha negativ inverkan 

på kommunikationen med patienterna. Den information som sjuksköterskor anser vara mest 

relevant är vad som delges patienterna och ibland ges korta svar på patienternas frågor då 

tiden inte räcker till (Elmqvist et al., 2012). Bristande information och kommunikation 

beskrivs vara något som kan äventyra patientsäkerheten (Källberg, Ehrenberg, Florin, 

Östergren & Göransson, 2017).  

 

Akutmottagningens vårdkvalitet påverkas av rådande belastning och många patienter får 

efter triage stanna på akutmottagningen för vidare observation. Trots att god omvårdnad 

kan ges på en akutmottagning påverkas kontinuiteten av denna negativt i de fall 

akutmottagningen är överbelagd då resurserna måste prioriteras (Andersson et al., 2012; 

Guedes dos Santos, Dias da Silva Lima, Lima Pestana, Regina Garlet & Lorenzini Erdmann, 

2013).  

 

Sigrídur Halldórsdóttirs omvårdnadsteori 

Sigrídur Halldórsdóttir har utvecklat teorin om ’Caring and Uncaring’ där 

huvudkomponenterna i teorin är patienters upplevelser av professionell omvårdnad samt 

brist på professionell omvårdnad i mötet med sjuksköterskan. Det finns två huvudmetaforer 

i teorin: Bron, som symboliserar öppenheten och samhörigheten i en kommunikation, och 

som patienter i ett möte upplever som vårdande. Den andra metaforen är väggen, som 

symboliserar den negativa eller icke-existerande kommunikationen, avskildhet och brist på 

en vårdande samhörighet, och som patienter i ett möte upplever som icke-vårdande. Mellan 

huvudmetaforerna befinner sig den sårbara patienten som är i behov av professionell 

omvårdnad (Halldórsdóttir, 1996, s. 30-31). 
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De vårdande aspekterna är vad som skapar bron mellan sjuksköterska och patient. Dessa 

aspekter innefattar att sjuksköterskan är lyhörd och öppen för patientens behov, att hen är 

genuint bekymrad för patienten, både som patient och individ samt har ett moraliskt ansvar 

för patienten genom respekt för sig själv och andra. Vidare innefattar aspekterna att 

sjuksköterskan är uppriktigt närvarande i dialog och situation genom att lyssna och svara, 

vara emotionellt och psykiskt närvarande samt genom att vara dedikerad och ha modet att 

vara professionellt involverad som sjuksköterska. Kombinationen av sjuksköterskans 

kompetens och de vårdande aspekterna skapar känslor av tillit som underlättar utvecklingen 

av en professionell förbindelse mellan patient och sjuksköterska. För många patienter kan 

denna förbindelse vara den grundläggande skillnaden mellan en vårdande och icke-

vårdande samhörighet (Halldórsdóttir, 1996, s. 34). 

 

De icke-vårdande aspekterna karakteriseras av ointresse, okänslighet, kallsinnighet och 

inhumanitet. Ointresse innefattar sjuksköterskans ouppmärksamhet för patientens specifika 

behov samt brist på positiv eller vårdande inställning. Okänslighet kännetecknas av 

sjuksköterskans likgiltiga inställning till patienten som individ. Kallsinnighet innebär att 

sjuksköterskan kan uppfattas som en maskin som är kall och ovänlig. Inhumanitet 

karakteriseras av sjuksköterskans inhumana attityd där patienten ignoreras, behandlas illa 

och förlöjligas. Det icke-vårdande mötet kan resultera i modfälldhet, minskat välbefinnande 

och hälsa (Halldórsdóttir, 1996, s. 36). 

 

Problemformulering 

Omvårdnaden av patienter på en akutmottagning kan upplevas otillräcklig som ett resultat 

av hög belastning, korta möten, bristande information samt långa väntetider. Detta kan 

riskera att omvårdnaden blir icke-vårdande. Patienters upplevelser av sin vistelse på 

akutmottagningen behöver undersökas och en ökad kunskap om dessa upplevelser kan 

bidra till en ökad förståelse hos sjuksköterskor. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att vistas på en akutmottagning. 
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Metod 

Design 

Det vetenskapliga arbetet är en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012, s. 133) innebär detta 

att det aktuella kunskapsläget inom ett valt område beskrivs, detta för att skapa en översikt 

och få ökad kunskap om det valda problemet med grund i litteraturen. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten skulle samtliga svara mot syftet, att 

beskriva patienters upplevelser av att vistas på en akutmottagning. I begreppet patienter 

inkluderades alla patientgrupper oavsett kön, utbildning, etnicitet och social tillhörighet. 

Artiklar med kvalitativ och kvantitativ metod inkluderades. Avgränsningar gjordes till 

artiklar publicerade mellan 2007-01-01 till 2017-12-31 eller de senaste tio åren beroende på 

databas. Ytterligare avgränsningar var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, svenska 

eller norska. Artiklarna skulle ha någon form av etiskt resonemang samt bedömas ha hög 

eller medelhög kvalitet utifrån Fribergs (2012, s. 138-139) frågeställningar vid granskning av 

kvalitativa och kvantitativa studier. Artiklar som exkluderades var sådana som inte svarade 

mot syftet, artiklar vars kontext beskrev psykiatriska akutmottagningar samt artiklar som 

enbart beskrev barns och närståendes perspektiv.  

 

Litteratursökning 

En fritextsökning genomfördes i Cinahl med sökorden emergency department AND patient 

AND experience. Detta genererade i för många träffar (1045 träffar med angivna 

avgränsningar) men gav en uppfattning om vilka sökord som var relevanta för syftet. Då det 

inte fanns någon Heading eller MeSH-term för begreppet experience har ”Patient 

Satisfaction” och ”Patient Attitudes” använts för att hitta artiklar som beskrev patienters 

perspektiv. Litteratursökningen genomfördes därefter i databaserna Cinahl och PubMed där 

Cinahl Headings och MeSH-termer relaterat till syftets kontext och meningsbärande begrepp 

användes, se Tabell 1. 
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Tabell 1.  

Översikt av artikelsökningar 

Databas 

Datum 

Sökord  Avgränsningar Antal  

relevanta 

träffar 

Urval 1 

 

Urval 2 Urval 3 Urval 4 

 

PubMed 

170905 

 

 

((("Nursing"[Mesh]) AND 

"Emergency Service, 

Hospital"[Mesh]) AND 

"Professional-Patient 

Relations"[Mesh]) AND 

"Patient Satisfaction"[Mesh] 

 

10 years, 

English, 

Norwegian, 

Swedish 

 

15 

 

15 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Cinahl 

170905 

 

 

(MH "Patient Satisfaction") 

AND (MH "Emergency 

Care") 

 

Published Date: 

20070101-

20171231, Peer 

Reviewed, 

Language: 

English, 

Norwegian, 

Swedish 

 

157 

 

157 

 

11 

 

10 

 

5 

 

PubMed 

170906 

 

 

((("Nursing"[Mesh]) AND 

"Emergency Service, 

Hospital"[Mesh]) AND 

"Quality of Health 

Care"[Mesh]) AND "Patient 

Satisfaction"[Mesh] 

 

10 years, 

English, 

Norwegian, 

Swedish 

 

60 

 

60 

 

6 

 

2 

 

2 

 

Cinahl 

170908 

 

 

(MH "Patient Attitudes") 

AND (MH "Emergency 

Care") AND (MH "Quality 

of Health Care") 

 

Published Date: 

20070101-

20171231, Peer 

Reviewed, 

Language: 

English, 

Norwegian, 

Swedish 

 

 

 

 

11 

 

11 

 

2 

 

2 

 

1 

Cinahl 

170913 

(MH "Emergency Care") 

AND (MH 

"Patient Attitudes") 

 

Published Date: 

20070101-

20171231, Peer 

Reviewed, 

Language: 

English, 

Norwegian, 

Swedish 

 

75 75 5 5 3 

Cinahl 

170913 

(MH "Professional-Patient 

Relations") AND (MH 

"Emergency Service") AND 

(MH "Patient Attitudes") 

Published Date: 

20070101-

20171231, Peer 

Reviewed, 

Language: 

English, 

Norwegian, 

Swedish 

 

10 10 1 1 1 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i Urval 3 lästes hela artikeln och i Urval 4 artiklar för 
relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalitet. 
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Urval, relevansbedömning och granskning 

Artiklarnas titel lästes och i de fall titeln svarade mot syftet lästes artiklarnas abstrakt. De 

artiklar med relevanta abstrakt lästes därefter i sin helhet, varpå artiklar valdes ut. Valda 

artiklar kvalitetsgranskades sedan kritiskt med utgångspunkt i Fribergs (2012, s. 138-139) 

frågeställningar för granskning av kvalitativa och kvantitativa studier. För kvalitativa studier 

drogs en gräns för medelhög kvalitet vid nio av 14 besvarade frågor samt åtta av 13 

besvarade frågor för kvantitativa studier. För hög kvalitet drogs motsvarande gränser vid 

elva av 14 besvarade frågor samt tio av 13 besvarade frågor. Samtliga artiklar har publicerats 

i tidskrifter vilka är vetenskapligt granskade enligt databasen Ulrischweb. Inkluderade 

resultatartiklar efter kvalitetsgranskning finns sammanställt i Bilaga 1. 

 

Analys 

Artiklarna analyserades induktivt i fem steg utifrån Fribergs (2012, s. 127-129) föreslagna 

analysarbete. Samtliga artiklar lästes flertalet gånger, både enskilt och tillsammans, för att få 

en uppfattning för dess innehåll där fokus låg på artiklarnas resultat. Därefter identifierades 

nyckelfynden i varje enskild artikels resultat varpå en schematisk översikt skapades där 

artiklarnas resultat relaterades till varandra. Genom färgkodning sorterades likheter och 

skillnader i artiklarnas resultat med avseende på patienters positiva och negativa 

upplevelser. Utifrån dessa formulerades områdesrubriker vilka initialt namngavs: att bli 

sedd, bemötande, delaktighet, kommunikation och väntetider. Efter vidare bearbetning av 

områdesrubriker och dess innehåll erhölls en tydligare bild av under vilka rubriker resultatet 

skulle presenteras. Slutligen sammanställdes en övergripande helhet där resultatet delades 

in i kategorier och underkategorier, se Figur 1. 

 

Etiska överväganden 

Då forskare inte alltid är objektiva i bedömningen av risker och fördelar samt i deras 

förfaranden för att skydda deltagarnas rättigheter bör de etiska dimensionerna av en studie 

normalt utsättas för extern granskning (Polit & Beck, 2017, s. 150). Denna litteraturöversikt 

innehåller enbart artiklar med etiska resonemang. För att motverka det som Friberg (2012, s. 

134) beskriver som ett selektivt urval har ett kritiskt förhållningssätt tillämpats för att 
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motverka att egna tankar och föreställningar snedvrider resultatet. Detta genom att 

inkludera allt som svarar mot syftet med litteraturöversikten. 

 

 

Resultat 

Resultatet baseras på nio kvalitativa samt fem kvantitativa artiklar. Analysen resulterade i 

två kategorier och fem underkategorier, se Figur 1. 

 

 

 

Figur 1. Resultatöversikt – Kategorier och underkategorier  

   

 

Patienters upplevelser av det initiala omhändertagandet 

I kategorin patienters upplevelser av det initiala omhändertagandet beskrivs hur patienter 

upplevde väntetiden till triage samt deras upplevelser av mötet med sjuksköterskor och 

annan hälso- och sjukvårdspersonal vid triage. 
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I väntan på bedömning 

Majoriteten av patienterna som kom till akutmottagningen upplevde väntetiden för triage 

som kort och det initiala omhändertagandet som snabbt (Cypress, 2014; Elmqvist, Fridlund 

& Ekebergh, 2011; Göransson & von Rosen, 2010; Jangland, Kitson & Muntlin Athlin, 2016; 

Olofsson, Carlström, Bäck-Pettersson, 2012). Detta oavsett om patienterna ankom till 

akutmottagningen själva eller med ambulans (Olofsson et al., 2012). Elmqvist et al. (2011) 

beskrev att patienterna blev positivt överraskade av det snabba omhändertagandet. 

 

I en kvantitativ studie med 146 deltagare upplevde 58,7 procent av patienterna att triage 

utfördes direkt vid ankomst. Av resterande 41,3 procent ansåg 43,9 procent att väntetiden 

var acceptabel medan 56,1 procent tyckte att väntetiden var för lång (Göransson & von 

Rosen, 2010). Patienterna upplevde att orsaker till väntetiden till triage berodde på att 

akutmottagningen var överbelagd, hög arbetsbelastning, personalbrist, att andra patienter 

hade allvarligare symtom samt att vissa patienter sökt akutmottagningen för åkommor som 

borde ha handlagts av primärvården. Okunskap om triage och dess funktion skapade 

förvirring hos patienterna och en del patienter beskrev frustration över att behöva vänta i 

väntrummet eller på en ambulansbår (Considine et al., 2010).  

 

Under väntetiden upplevde patienterna en oro att inte kunna beskriva sina symtom samt en 

oro över vilken diagnos de skulle få. Patienternas egna situation skapade en känsla av 

osäkerhet vid ankomsten till akutmottagningen. Rädsla för att bli bortglömd i väntrummet 

uppstod i de fall ingen synlig kontakt med hälso- och sjukvårdspersonalen existerade. 

Vidare upplevde patienterna att hälso- och sjukvårdspersonalen fokuserade på de 

medicinska aspekterna och glömde bort patienternas psykosociala behov. Patienterna 

upplevde också att de inte var välkomna på akutmottagningen och att sjuksköterskorna inte 

ville assistera dem då akutmottagningen var överbelagd (Möller, Fridlund & Göransson, 

2010). Av de två tredjedelar (66,9%) av patienterna (n=146) som någon gång behövde hjälp 

av hälso- och sjukvårdspersonalen under väntetiden, fick 94,4 procent den hjälp de 

efterfrågat och 96,3 procent upplevde att de blev behandlade med respekt och omtanke. 

Majoriteten av patienterna (74,8%) upplevde att respekt för deras personliga integritet i 

väntrummet var bra eller mycket bra (Göransson & von Rosen, 2010). 
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Mötet med triage 

Flertalet studier visade att patienternas initiala upplevelse av triage var ett positivt 

mottagande och bra bemötande av sjuksköterskorna (Elmqvist et al., 2011; Göransson & von 

Rosen, 2010; Jangland et al., 2016; Möller et al., 2010; Olofsson et al., 2012; Wiman, Wikblad & 

Idvall, 2007). Patienterna upplevde sjuksköterskorna som kompetenta och 

förtroendeingivande (Göransson & von Rosen, 2010; Möller et al., 2010; Olofsson et al., 2012; 

Wiman et al., 2007). Vidare skapade hälso- och sjukvårdspersonalens sätt att vara på vid 

triage en känsla av komfort och tillfredsställelse (Möller et al., 2010; Wiman et al., 2007). 

 

Patienterna upplevde att sjuksköterskorna lyssnade på dem (Göransson & von Rosen, 2010; 

Jangland et al., 2016; Olofsson et al., 2012). Sjuksköterskors förmåga att bibehålla lugn trots 

den stressiga situationen på akutmottagningen uppskattades (Olofsson et al., 2012). 

Majoriteten av de 146 patienterna (94,8%) i Göransson och von Rosens (2010) studie 

upplevde att deras besvär togs på allvar och 87,5 procent av patienterna som kände ett 

behov av att prata med sjuksköterskor om oro relaterat till sitt tillstånd fick dessa behov 

tillgodosedda. I Olofssons et al. (2012) studie framkom att patienterna uppskattade att 

sjuksköterskor presenterade sig med namn samt bjöd in till dialog och sjuksköterskors 

uppmärksamma lyssnande bidrog till upplevelsen av att en ömsesidig relation mellan de 

båda parterna etablerades. Vidare upplevde patienterna sjuksköterskorna som empatiska 

och närvarande i mötet och deras intresse skapade en känsla av värdighet. Patienterna ansåg 

att de gavs full uppmärksamhet i mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen (Olofsson et al., 

2012; Wiman et al., 2007). 

 

”They did the right things from the start…I felt calm, with a sense of relief.” (Olofsson 

et al., 2012, s. 209). 

 

De patienter som hade en önskan om att bli informerade om sitt medicinska tillstånd ansåg 

att informationen var adekvat medan en del inte efterfrågade någon information om sitt 

tillstånd (Göransson & von Rosen, 2010). Patienterna som förstod syftet med triage 

accepterade systemet och dess logistik medan vissa upplevde triage som onödigt, orättvist 

och att de fått bristande information om systemet och den efterföljande väntetiden. En del 
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patienter var samtidigt nöjda trots den bristande informationen gällande triage då de i 

efterhand förstod att de givits den lägsta prioriteringsnivån (Möller et al., 2010). I Göransson 

och von Rosens (2010) studie fick 30,9 procent av patienterna (n=146) information om 

uppskattad väntetid och 22,4 procent blev informerade om att väntetiden berodde på vilken 

prioriteringsnivå de tilldelats. I Möllers et al. (2010) studie framkom att patienter som fått 

tillräcklig information genom att fråga hade lättare att acceptera väntetiden och var mer 

förberedda på att hantera förändringar av både positiv och negativ art. 

 

Patienterna upplevde det första mötet vid triage som viktigt för den fortsatta omvårdnaden 

då den hälso- och sjukvårdspersonal som patienten initialt träffat blev de ansikten patienten 

senare kom att minnas (Elmqvist et al., 2011; Möller et al., 2010). 

 

Patienters upplevelser av den fortsatta vården på akutmottagningen 

I kategorin patienters upplevelser av den fortsatta vården på akutmottagningen beskrivs patienters 

behov av bekräftelse och delaktighet i sin omvårdnad samt upplevelser av sjuksköterskors 

information och kommunikation. 

 

Behov av bekräftelse 

Några studier återgav att patienterna, efter triage, lämnades att vänta med obesvarade 

frågor, något som genererade i känslor av att känna sig ensam, övergiven och bortglömd 

(Elmqvist et al., 2011; Möller et al., 2010; Olofsson et al., 2012; Wiman et al., 2007). Under 

väntetiden försökte patienterna få bekräftelse i form av uppmärksamhet från hälso- och 

sjukvårdspersonalen för att få svar på frågor som vad, hur, varför, när och hur lång tid. 

Denna väntan var frustrerande och smärtsam för patienterna (Elmqvist et al., 2011). 

 

I en kvantitativ studie med 72 deltagare framkom att 44 procent var nöjda, 35 procent 

neutrala och elva procent missnöjda med sin vistelse på akutmottagningen. Bland de 

missnöjda patienterna var det ingen som hade pratat med sjuksköterskor eller annan hälso- 

och sjukvårdspersonal under väntetiden. Bland de neutrala och de nöjda patienterna hade 16 
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respektive 47 procent pratat med sjuksköterskor eller annan hälso- och sjukvårdspersonal 

(Ekwall, 2013).  

 

Patienterna upplevde att de blev bekräftade då kontakt uppstod med hälso- och 

sjukvårdspersonalen och bekräftelsen gjorde att mötet fylldes med mening och att 

patienterna kände sig trygga (Elmqvist et al., 2011; Frank, Asp & Dahlberg, 2009). Vidare 

beskrev patienterna att kontakten var det som gjorde att de kände sig bekräftade och att 

kontakten i sig var det centrala snarare än hur länge den varade. Känslan av att bli bekräftad 

uppstod då hälso- och sjukvårdspersonalen lyssnade på och förstod patienternas oro 

samtidigt som vardagliga samtal skapade en känsla av att bli sedd som en individ snarare än 

en medicinsk diagnos (Frank et al., 2009). I en del studier framkom hur patienterna upplevde 

att hälso- och sjukvårdspersonalen var närvarande på akutmottagningen men att de inte fick 

den uppmärksamhet de önskade (Elmqvist et al., 2011; Jangland et al., 2016; Olofsson et al., 

2012). Några patienter upplevde också att deras förfrågningar ignorerades av hälso- och 

sjukvårdspersonalen (Jangland et al., 2016; Olofsson et al., 2012). 

 

För att erhålla bekräftelse och få kontakt med hälso- och sjukvårdspersonalen använde sig 

patienterna av olika strategier. En strategi var att larma upprepade gånger (Cypress, 2014; 

Frank et al., 2009). Andra strategier var att ställa mycket frågor, ta hjälp av närstående och 

ibland skrika och uppträda aggressivt för att försäkra sig om att de inte glömts bort (Frank et 

al., 2009). I en kvantitativ studie med 84 deltagare var majoriteten av patienterna (78,6%) 

nöjda med uppmärksamheten och respekten de erhöll från sjuksköterskorna. Vidare var 82,1 

procent nöjda med sjuksköterskors tillgänglighet när det uppstod problem och 77,4 procent 

var nöjda med hur ofta sjuksköterskorna tog kontakt och följde upp dem (Mollaoğlu & Çelik, 

2016). 
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Delaktighet i omvårdnaden 

Patienterna upplevde att den biologiska kroppen var i goda händer på akutmottagningen 

men att egna tankar och känslor inte gavs tillräckligt utrymme. Detta ledde till känslor av att 

inte vara involverad och när beslut fattades utan dialog med patienten skapades hinder i att 

kunna vara delaktig i sin omvårdnad (Elmqvist et al., 2011). Negativa attityder och 

beteenden hos sjuksköterskor bidrog också till känslan av minskad delaktighet (Frank et al., 

2009; Olofsson et al., 2012). 

 

Majoriteten av patienterna upplevde ett stort behov av att vara delaktiga i sin omvårdnad 

men yngre patienter upplevde att de behövde kämpa mer för delaktighet. Patienter med 

högre utbildning upplevde att delaktigheten i att få sina grundläggande behov 

tillfredsställda inte möttes medan de med lägre utbildning var mer nöjda med denna 

delaktighet. Vidare upplevde de som givits högre prioritet en högre nivå av delaktighet i att 

få grundläggande behov tillfredsställda (Frank, Fridlund, Baigi & Asp, 2011). I ett par studier 

framkom att överrapportering vid sängkanten var en positiv upplevelse för patienterna 

vilket bidrog till en känsla av att vara involverad och delaktig (Jangland et al., 2016; Kerr, 

McKay, Klim, Kelly & McCann, 2013). 

 

Möjligheten till delaktighet i sin omvårdnad var enligt patienterna beroende av tid och 

påverkades således av hälso- och sjukvårdspersonalens arbetssituation (Elmqvist et al., 2011; 

Frank et al., 2009). I de fall patienterna upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen ansåg att 

patienterna var viktiga uppstod känslan av att vara delaktig (Frank et al., 2009).  

 

Patienterna ansåg att de var delaktiga när hälso- och sjukvårdspersonalen observerade, 

informerade och erbjöd hjälp relaterat till patienternas tillstånd. Delaktighet möjliggjordes 

när hälso- och sjukvårdspersonalen visade intresse för patienterna och deras känslor samt då 

de ställde öppna frågor på ett sätt som patienterna förstod (Frank et al., 2009). Möjligheten 

att vara delaktig i sin egen omvårdnad påverkade också patienternas generella upplevelse av 

sin vistelse på akutmottagningen (Kerr et al., 2013; Olofsson et al., 2012). 
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Betydelsen av information och kommunikation 

I flera studier framkom att patienterna upplevde tillfredsställelse med den information de 

erhöll från sjuksköterskor och övrig hälso- och sjukvårdspersonal (Cypress, 2014; Elmqvist et 

al., 2011; Frank et al., 2011; Jangland et al., 2016; Pytel, Fielden, Meyer & Albert, 2009). 

Kommunikation var enligt patienterna en viktig komponent som kunde hjälpa 

sjuksköterskor att erbjuda en bättre omvårdnad (Cypress, 2014). Vidare underströk 

patienterna vikten av kommunikation och att sjuksköterskorna förklarade vad som skulle 

göras och varför. Samtidigt beskrevs betydelsen av att detta kommunicerades på ett 

lättförståeligt sätt och med termer som patienterna förstod då bristande förståelse för det 

språk sjuksköterskorna använde i sin yrkesroll kunde skapa negativa känslor som oro 

(Cypress, 2014; Kerr et al., 2013; Pytel et al., 2009). Wiman et al. (2007) identifierade att 

kommunikationen ibland var humoristisk där skämt kring patienternas tillstånd initierades 

av både patienter och sjuksköterskor. Detta generade i känslor av komfort hos patienterna 

och ledde till ökat förtroende för sjuksköterskor. 

 

I en kvantitativ studie identifierades sjuksköterskors information kring prover och 

behandlingar som det viktigaste kommunikationsbehovet, något som majoriteten av 

patienterna ansåg att sjuksköterskorna mötte på ett bra eller utmärkt sätt. De övriga 

kommunikationsbehoven i denna studie möttes på ett tillfredsställande sätt (Pytel et al., 

2009). I motsats till detta visade Mollaoğlu och Çeliks (2016) kvantitativa studie (n=84) att 

38,1 procent var tillfredsställda, 45,2 procent osäkra och 16,7 procent missnöjda med den 

information de fick av sjuksköterskorna. 

 

En del patienter upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen uppvisade en avvisande 

attityd i de fall patienterna var pålästa om sitt tillstånd eller då de begärde information om 

undersökningar och behandling (Frank et al., 2009). Bristande information ledde till att 

patienterna upplevde att de miste kontrollen över tid, rum och person (Elmqvist et al., 2011). 

Vidare upplevdes informationen i samband med utskrivning från akutmottagningen som 

bristande, framförallt kring praktiska detaljer som kläder och transportmedel. Detta 

framkallade känslor som missnöje och övergivenhet (Wiman et al., 2007). 
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Litteratursökningen genomfördes i Cinahl och PubMed. Sökningar i dessa databaser 

bedömdes ge en tillfredsställande täckning av ämnet med hänsyn till litteraturöversiktens 

syfte då dessa är vedertagna databaser inom omvårdnadsämnet. Detta ses som en styrka i 

litteraturöversikten. Vidare litteratursökning skulle kunna ha genomförts i andra databaser 

som SweMed+ då denna databas innehåller medicin- och omvårdnadsskrifter utgivna i 

norden. Genom att utelämna denna databas kan relevanta artiklar ha missats, något som kan 

ses som en svaghet. Samtidigt är nio av resultatets 14 artiklar svenska och beskriver den 

sjukvårdskontext som finns i Sverige trots att artiklar med svensk sjukvårdskontext inte var 

ett inklusionskriterie. Detta ökar sannolikt resultatets överförbarhet till den svenska 

sjukvårdskontexten. Huruvida resultatet är överförbart till länder där andra 

sjukvårdssystem används är dock svårbedömt. 

 

Valet av beskrivna Headings och MeSH-termer baseras på biblioteket vid Mittuniversitetets 

föreslagna termer för olika gruppers perspektiv vilka beskriver användbara termer vid 

sökning efter frågeställningar ur patientens perspektiv. Sökorden användes i olika 

kombinationer för att säkerställa fynd av relevanta artiklar och att inga relevanta artiklar 

utelämnades. Detta bedöms vara en styrka. En svaghet kan dock vara att sökningar endast 

genomfördes med den booleska operatorn AND, vilket enligt Forsberg och Wengström 

(2008, s. 86) ger ett smalare resultat i träfflistan då den begränsar sökningen. Genom att 

ytterligare kombinera sökningarna med operatorn OR bör resultatet ha blivit bredare. 

Antalet relevanta träffar varierade beroende på sökkombinationer och trots relativt stora 

spann i antal träffar mellan sökningarna återfanns redan utvalda artiklar i flera av redan 

genomförda sökningar vilket anses tyda på att datamättnad uppnåtts, vilket är en styrka i 

litteraturöversikten. 

 

För att hitta så aktuell forskning som möjligt användes avgränsningar till artiklar 

publicerade mellan 2007-01-01 till 2017-12-31 samt de senaste tio åren. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008, s. 125) ses studier som aktuella då de är publicerade de senaste tre till fem 
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åren. Trots att litteraturöversiktens resultatartiklar delvis baseras på studier publicerade de 

senaste fem åren är valet av avgränsning i tid samt de övriga artiklarnas något äldre 

forskning ytterligare en svaghet i litteraturöversikten. Valet av avgränsning i tid motiveras 

med anledningen att hitta tillräckligt material som svarade mot syftet. Samtliga artiklar som 

ingår i litteraturöversiktens resultat är skrivna på engelska, trots avgränsningar till fler 

språk. Av resultatets 14 artiklar var 12 stycken godkända av en etisk kommitté. De övriga två 

artiklarna förde ett etiskt resonemang då deltagarna i studierna lämnade sitt samtycke. Detta 

tillsammans med en objektiv bearbetning av artiklarna där parti inte togs för patienternas 

upplevelser är ytterligare en styrka i litteraturöversikten. Valet att exkludera artiklar som 

enbart beskrev barns upplevelser motiveras med hypotesen om att föräldrars upplevelser 

kan ha en inverkan på barns upplevelser. Detta är en eventuell svaghet i litteraturöversikten 

då barn även är en patientgrupp på en akutmottagning. 

 

Som tidigare nämnts har samtliga artiklar, i analysarbetet, lästs igenom flertalet gånger, både 

enskilt och tillsammans. Detta anses ha minimerat risken för feltolkning av artiklarna. 

Sammanställningen av varje enskild artikels resultat tillsammans med färgkodning gav en 

tydlig bild av artiklarnas likheter och skillnader och en känsla av att allt väsentligt i 

artiklarna uppfattades. Detta styrks av Friberg (2012, s. 140) som menar att 

sammanfattningar av studiers resultat kan ses som ett stöd i analysarbetet och en slags 

validering. En svaghet i analysarbetet var att det ibland krävdes vidare tolkning av redan 

tolkade artiklar för att få en ökad förståelse, något som hade kunnat undvikas vid mer 

noggrann bearbetning i ett tidigt skede. En svårighet i analysarbetet har, i vissa fall, varit att 

identifiera vad som är patienters faktiska upplevelser, då några artiklar även belyste 

upplevelser ur närståendes perspektiv. I de fall det inte varit självklart att beskrivna 

upplevelser var ur ett patientperspektiv har dessa upplevelser exkluderats och resultatet 

beskriver enbart patienters upplevelser i enlighet med syftet. 

 

En strävan i litteraturöversikten var att inkludera artiklar med så hög vetenskaplig kvalitet 

som möjligt. Vid kvalitetsgranskning av valda artiklar till resultatet fastställdes en 

procentuell gräns för medelhög (70%) och hög kvalitet (80%) med utgångspunkt i Fribergs 

(2012, s 138-139) frågeställningar. Då majoriteten av dessa frågor var av öppen karaktär gick 
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inte subjektiva svar att undvika. Då flertalet frågor inte gick att besvara med ett tydligt ja 

eller nej kan kvalitetsgranskningen delvis ha blivit föremål för en subjektiv bedömning, 

något som kan ses som en svaghet i ett vedertaget protokoll för kvalitetsgranskning. 

Samtliga artiklar bedömdes hålla en hög kvalitet, vilket utgör en styrka i litteraturöversikten. 

Huruvida studierna uppnått samma kvalitet vid användning av en annan 

kvalitetsgranskningsmall förblir dock oklart. 

  

Litteraturöversikten innefattar både kvalitativ och kvantitativ forskning med olika 

datainsamlingsmetoder. Detta anses ge en mer övergripande bild av patienters upplevelser 

än om enbart den ena eller andra forskningsansatsen använts och bedöms vidare vara 

ytterligare en av styrkorna i litteraturöversikten. Forsberg och Wengström (2008, s. 64, 66) 

menar tillika att de båda forskningstraditionerna, inom omvårdnadsforskning, kompletterar 

varandra och att det är en fördel att kunna belysa det specifika fenomenet ur olika 

synvinklar. Vidare beskrivs hur kvalitativa studiers resultat kan leda till hypoteser och 

frågeställningar vilka kan undersökas med hjälp av kvantitativ metod (Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 66). Kvantitativ forskning har i litteraturöversikten styrkts med 

kvalitativ forskning för att visa på trovärdighet, reliabilitet och validitet. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att vistas på en akutmottagning utifrån 

tidigare litteratur. Litteraturöversiktens resultat presenterades i två kategorier och fem 

underkategorier där det framkom att patienterna upplevde väntetiden till triage som kort, 

blandade känslor under väntetiden, positivt bemötande vid triage samt behovet, betydelsen 

och upplevelser av bekräftelse, delaktighet, information och kommunikation. 

 

Patienterna upplevde det snabba omhändertagandet på akutmottagningen positivt. De korta 

väntetiderna bedöms vara en bidragande faktor till de positiva upplevelserna då de patienter 

som var missnöjda beskrev väntetiden som något som skapade frustration. Detta bekräftas 

av Nairn, Whotton, Marshal, Roberts och Swann (2004) vilka menar att väntetider är direkt 

kopplat till patienttillfredsställelse och att korta väntetider förbättrar patienters upplevelser 

av sin vistelse på akutmottagningen. Patienterna upplevde att väntetiden delvis berodde på 
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orsaker som hög arbetsbelastning samt att andra patienter hade allvarligare symtom. Detta 

anses överensstämma med de faktorer som framkom i studier av Nyström, Nydén och 

Petersson (2003) samt van der Linden et al. (2016).  

 

Blandade känslor under väntetiden till triage beskrevs och vissa patienter upplevde oro, 

rädsla för att bli bortglömd, osäkerhet, förvirring samt en känsla av att inte vara välkommen 

på akutmottagningen. En annan studie visade på en generell tillfredsställelse då patienterna 

fick hjälp av hälso- och sjukvårdspersonalen i de fall det efterfrågades. Dessa fynd styrks av 

Nairn et al. (2004) som menar att väntan är en psykologisk och fysisk upplevelse samt att 

patienters hantering av väntetider är lika viktigt som väntetiden i sig. I en ytterligare studie 

av Nyström, Dahlberg och Carlsson (2003) framkom att vissa sjuksköterskor, i väntan på 

instruktioner av läkare, använde tiden till att ta reda på mer om patienten i väntrummet och 

hens önskemål trots att detta inte var vanligt. Enkla åtgärder som att visa sin närvaro och 

bekräfta patienten bedöms reducera negativa känslor hos patienter i väntrummet och bidra 

till en bättre upplevelse av vistelsen på akutmottagningen. 

 

Sjuksköterskors bemötande och sätt att vara på vid triage skapade känslor av 

tillfredsställelse och komfort hos patienterna och sjuksköterskor upplevdes vidare som 

förtroendeingivande och kompetenta. Detta bekräftas i en studie av Elder et al. (2004) där det 

framkom att det fanns ett starkt samband mellan sjuksköterskors vårdande beteenden och 

patienternas generella tillfredsställelse med akutmottagningen. Positiva upplevelser av 

triage anses vara en konsekvens av sjuksköterskors förmåga och vilja att skapa en vårdande 

relation vilket Halldórsdóttir (1996) har beskrivit är vad som bygger bron mellan 

sjuksköterskor och patienter. Vidare ses ett samband mellan de beskrivna positiva 

upplevelserna hos patienterna och de av Halldórsdóttir (1996) beskrivna vårdande 

aspekterna, något som styrker denna uppfattning. Mötet vid triage hade betydelse för den 

fortsatta omvårdnaden och patienterna kom att minnas den hälso- och sjukvårdspersonal de 

träffat vid triage. Detta kan till stor del bero på att en vårdande relation uppstod mellan de 

båda parterna under mötet vid triage. Motsägelser finns gällande patienters upplevelser av 

information om triage och den efterföljande väntetiden på akutmottagningen. Liknande 

resultat som bekräftar dessa motsägelser återfanns i Nairns et al. (2004) review som berör att 
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information om väntetider inte hade något direkt samband med upplevd tillfredsställelse 

hos patienter. Samtidigt påverkades upplevelsen av den generella vistelsen på 

akutmottagningen till det bättre i de fall kontinuerlig information delgavs patienterna. Detta 

styrks vidare i en studie av Toma, Triner och McNutt (2009). En del patienter ställde inte 

frågor om triage och väntetider. Detta kan bero på faktorer som rädsla, oro, att patienter 

besväras av smärta eller inte orkar ställa frågor. Trots att information om långa väntetider 

kan resultera i frustration och hopplöshet bedöms information om triage och väntetider vara 

något som sannolikt skulle kunna reducera negativa känslor då kontinuerlig information, 

där sjuksköterskor bekräftar patienten genom att visa sin närvaro, bör leda till en 

övergripande positiv upplevelse.  

 

Patienterna upplevde ett behov av bekräftelse under den fortsatta omvårdnaden på 

akutmottagningen och många patienter var nöjda med den bekräftelse de erhöll. Samtidigt 

framkom att patienter inte fick den uppmärksamhet de önskade och att förfrågningar 

ignorerades av hälso- och sjukvårdspersonalen. Patienters upplevelser av att bli ignorerade 

av sjuksköterskorna på akutmottagningen framkom även i Nyström, Dahlberg och Carlssons 

(2003) studie. Detta kan kopplas till de icke-vårdande aspekterna ointresse och okänslighet 

beskrivna av Halldórsdóttir (1996) och bidra till att väggen byggs upp mellan patienter och 

sjuksköterskor. Vidare var det kontakten i sig som gjorde att patienterna kände sig 

bekräftade snarare än hur lång tid kontakten varade. Med enkla åtgärder som att visa sin 

närvaro, erbjuda en filt, något att äta eller dricka bör sjuksköterskor kunna skapa goda 

förutsättningar för att bygga bron och bidra till en relation av vårdande natur snarare än en 

icke-vårdande. Trots att detta inte beskrivits vara särskilt tidsberoende kan det vara en stor 

utmaning för sjuksköterskor då denna tid kan behöva ägnas åt andra patienter med 

allvarligare symtom, något som bedöms vara förenligt med de fynd som identifierades av 

Andersson et al. (2012) och Guedes dos Santos et al. (2013) gällande prioritering av resurser.  

 

Beslut som inte fattades i dialog med patienterna samt negativa attityder och beteenden hos 

sjuksköterskorna begränsade patienternas möjlighet att vara delaktig i omvårdnaden. 

Negativa beteenden hos sjuksköterskor kan kopplas till en icke-vårdande attityd. Till 

skillnad från det som tidigare beskrivits gällande bekräftelse var delaktighet i omvårdnaden 
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mer tidsberoende. Detta styrks av Andersson et al. (2012) vilka menar att det var svårt för 

sjuksköterskor att ge patienterna möjlighet att vara delaktig i omvårdnaden då mötena 

mellan sjuksköterskor och patienter på en akutmottagning var korta. Patienterna upplevde 

vidare att hinder för delaktighet i omvårdnaden kunde bero på att egna tankar och känslor 

inte gavs tillräckligt med utrymme, trots att uppmärksamhet riktades mot deras medicinska 

tillstånd. Detta styrks i en studie av Muntlin, Carlsson och Gunningberg (2010) där det 

framkom att hälso- och sjukvårdspersonal objektifierade patienter och talade om dessa som 

medicinska diagnoser. Intresse för det medicinska tillståndet anses vara en viktig egenskap 

hos sjuksköterskor. Emellertid bedöms det vara av större vikt att etablera en relation med 

patienterna eftersom risk annars finns att patienterna enbart ses som medicinska diagnoser 

vilket kan bidra till en icke-vårdande relation. Vardagliga samtal skapade en känsla hos 

patienterna att bli bekräftade som individer. Bekräftelse bedöms vara en förutsättning för att 

patienter ska kunna ges möjlighet att vara delaktiga i sin omvårdnad och att beslut bör fattas 

i dialog med patienten. 

 

Patienters upplevelser av vilka egenskaper och attityder hos hälso- och sjukvårdspersonalen 

som möjliggjorde delaktighet i omvårdnaden anses ha en koppling till det som 

Halldórsdóttir (1996) beskriver som en vårdande relation. Majoriteten av patienterna 

upplevde ett behov av att vara delaktiga i sin omvårdnad. Ålder, utbildning och 

prioriteringsnivå tycktes påverka patienternas tillfredsställelse med delaktigheten i 

omvårdnaden på akutmottagningen. Yngre, välutbildade och lägre prioriterade patienter 

upplevde att de behövde kämpa mer för att vara delaktiga i sin omvårdnad och denna 

möjlighet påverkade också den generella upplevelsen av att vistas på en akutmottagning. 

Detta styrks av Muntlin, Gunningberg och Carlssons (2008) kvantitativa studie där det 

framkom att faktorer som ålder och utbildningsnivå påverkade patienternas upplevda 

vårdkvalitet på en akutmottagning. Föreställningar om att yngre och mer välutbildade 

patienter har högre förväntningar och krav på sjukvården bekräftas därmed. 

 

Generell tillfredsställelse hos patienterna med hälso- och sjukvårdspersonalens information 

identifierades. Patienternas behov av kommunikation uppfylldes vidare på ett 

tillfredsställande sätt, vilket också bekräftas i Nairns et al. (2004) review. Vikten av 
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lättförståelig kommunikation underströks av patienterna och begreppet upplevdes vara ett 

hjälpmedel för sjuksköterskor i att erbjuda en bättre omvårdnad. En del patienter upplevde 

att sjuksköterskorna använde ett språk som var svårt att förstå. Dessa fynd styrks av Muntlin 

et al. (2010) vilka identifierat att förbättringar i form av att hälso- och sjukvårdspersonalen 

informerar på ett, för patienterna, begripligt sätt skulle förbättra möten med patienterna.  

 

Avledande och humoristisk kommunikation genererade i välbefinnande hos patienterna och 

gav ökat förtroende för sjuksköterskorna. Föreställningen om att humor kan ha positiv 

inverkan på kommunikationen även vid sjukdomstillstånd och skada bekräftas därmed. Det 

bör dock påpekas att detta resultat baseras på en studie med 23 deltagare och huruvida 

humoristisk kommunikation är lämpligt i patienternas sårbara situation bör undersökas 

ytterligare. Vidare anses god kommunikation och upprepad information skapa ett 

ömsesidigt förtroende mellan patienter och sjuksköterskor. Detta värderades också högt av 

patienterna i Nairns et al. (2004) review. Genom att ett förtroende etableras mellan de båda 

parterna skapas sannolikt goda förutsättningar för att bygga den bro som Halldórsdóttir 

(1996) beskriver symboliserar öppenheten och samhörigheten i en kommunikation. Detta bör 

bidra till en vårdande relation med patienterna på en akutmottagning. De positiva 

upplevelserna av kommunikationen förefaller vara en form av bekräftelse för patienterna 

vilket vidare bör underlätta patienternas delaktighet i omvårdnaden. 

 

En del patienter upplevde en osäkerhet i huruvida sjuksköterskors information var 

tillfredsställande medan vissa patienter var missnöjda med informationen. Vissa patienter 

som begärde information om undersökningar och behandling av hälso- och 

sjukvårdspersonalen upplevde bemötandet de erhöll som avvisande. Bristande information 

genererade vidare i negativa känslor hos patienterna. Elmqvist et al. (2012) beskrev hur 

sjuksköterskors information påverkades av det pressade tidsschemat på akutmottagningen 

och Källberg et al. (2017) identifierade att bristande information och kommunikation kunde 

äventyra patientsäkerheten. Patienternas upplevelser av sjuksköterskors avvisande beteende 

tycks dels tyda på sjuksköterskornas arbetssituation relaterat till tidsbrist, dels på den 

kallsinniga aspekten av det icke-vårdande mötet beskrivet av Halldórsdóttir (1996). 
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Slutsats 

Patienters upplevelser av att vistas på en akutmottagning påverkades av faktorerna 

bekräftelse, delaktighet, information och kommunikation. Samtliga faktorer var av betydelse 

för omvårdnaden såväl initialt som under den efterföljande omvårdnaden på 

akutmottagningen och påverkade patienters upplevelser positivt och negativt i olika hög 

grad. Det är dock svårt att leda i bevis om någon av faktorerna är viktigare än den andra då 

faktorerna är beroende av varandra. Viljan, möjligheten och förmågan hos sjuksköterskor 

och annan hälso- och sjukvårdspersonal att tillgodose patienters behov av dessa faktorer 

bedöms påverkas av organisatoriska utmaningar och hinder. Vidare förefaller det ha en 

koppling till Halldórsdóttirs omvårdnadsteori och utgör en grund för om relationens utfall 

kommer att kantas av bron eller väggen, ett vårdande eller icke-vårdande möte. 

Litteraturöversikten förväntas bidra till ökad kunskap och förståelse hos sjuksköterskor för 

de beskrivna faktorernas betydelse för omvårdnaden på en akutmottagning. En förhoppning 

är att det i sin tur kan bidra till positiva upplevelser hos patienterna på en akutmottagning 

samt bidra till ökat intresse för hur de vårdande aspekterna i Halldórsdóttirs 

omvårdnadsteori kan tillämpas i klinisk praktik. Om och hur teorin är tillämpbar i klinisk 

praktik på en akutmottagning kan utgöra en grund för vidare studier. 
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ng. 

Kvalitativ 30 (ej 

angivet) 

Deskriptiv metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Tematisk 

innehållsanalys. 

Patienterna upplevde att 

överrapportering vid 

sängkanten möjliggjorde 

en delaktighet vilket ökade 

den individuella vården. 

Att bibehålla integritet och 

konfidentialitet värdesattes 

av patienterna. 

Hög kvalitet 

Mollaoğlu 

& Çelik 

(2016) 

Turkiet 

Att identifiera 

sjuksköterskor

s 

omvårdnadsåt

gärder och 

skatta 

patienternas 

tillfredsställels

e på 

akutmottagni

ng. 

Kvantitativ 84 (ej 

angivet) 

Deskriptiv metod. 

Skriftliga enkäter. 

Analys genomförd 

med SPSS 

mjukvaruprogram

. 

 

Patienterna beskrev vad de 

upplevde som 

omvårdnadsåtgärder hos 

sjuksköterskor. 

Uppmärksamhet och 

respekt från sjuksköterskor 

samt deras tillgänglighet 

identifierades som faktorer 

vilka bidrog till 

patienttillfredsställelse. 

Graden av tillfredsställelse 

hos patienterna var överlag 

hög.  

Hög kvalitet 

Möller, 

Fridlund & 

Göransson 

(2010) 

Sverige 

Att beskriva 

patienters 

uppfattningar 

av mötet vid 

triage på 

akutmottagni

ng. 

Kvalitativ 20 (ej 

angivet) 

Fenomenografisk 

ansats. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Deskriptiv analys. 

Patienterna beskrev mötet 

vid triage i fem kategorier; 

ett osäkert möte, ett 

humanistiskt möte, ett 

logistiskt möte, utbyte av 

information i mötet samt 

omgivningens fysiska 

miljö. 

Hög kvalitet 

Olofsson, 

Carlström 

& Bäck-

Pettersson 

(2012) 

Sverige 

Att beskriva 

och få 

förståelse för 

upplevelserna 

hos kroniskt 

sjuka äldre 

patienter på 

akutmottagni

ng. 

Kvalitativ 14 (ej 

angivet) 

Deskriptiv 

fenomenologisk 

metod. 

Öppna intervjuer. 

Induktiv analys. 

Patienterna upplevde 

vistelsen på 

akutmottagningen något 

motsägelsefull. Initialt 

erhölls ett förtroende för 

sjuksköterskor genom 

omedelbar och kompetent 

vård. Uppmärksamt 

lyssnande bidrog till en 

respektfull relation mellan 

sjuksköterskor och 

patienter. Under resten av 

vistelsen skapade 

sjuksköterskors attityd en 

känsla av utanförskap 

vilket påverkade 

patienternas generella 

upplevelse av vistelsen på 

akutmottagning. 

Hög kvalitet 

Pytel, 

Fielden, 

Meyer & 

Albert 

(2009) 

USA 

Att undersöka 

vuxna 

patienter- och 

besökares 

uppfattningar 

om viktiga 

kommunikati

onsbehov, 

Kvantitativ 196 (ej 

angivet) 

 

Prospektiv metod. 

Skriftliga enkäter. 

Deskriptiv analys. 

Samtliga deltagare ansåg 

information om 

behandling och prover som 

det högst prioriterade 

kommunikationsbehovet. 

Mer än 80% av 

patienterna/besökarna 

upplevde att 

Hög kvalitet 



 30 

sjuksköterskor

s 

kommunikati

onsutförande 

och hur 

uppfattningar 

kring 

kommunikati

onsbehov 

överensstäm

mer mellan 

patienter/besö

kare och 

sjuksköterskor

. 

sjuksköterskor mötte sex 

av de tio viktigaste 

kommunikationsbehoven 

på ett mycket bra eller 

utmärkt sätt. Två 

kommunikationsbehov 

visade på signifikanta 

skillnader i uppfattningar 

mellan patienter och 

sjuksköterskor: lugn röst 

och social status. 

Sjuksköterskorna skattade 

vikten av dessa högre än 

patienterna. 

Wiman, 

Wikblad & 

Idvall 

(2007) 

Sverige 

Att utforska 

traumapatient

ers 

uppfattningar 

av mötet med 

akutvårdslage

t. 

Kvalitativ 23 (ej 

angivet) 

Fenomenografisk 

ansats. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Kontextuell 

analys. 

Tre kategorier 

identifierades i 

akutvårdslagets sätt att 

vara på i mötet med 

patienterna. Det 

behjälpliga, omsorgsfulla 

samt det oanförtrodda 

mötet. Samtliga möten 

innehöll den behjälpliga 

aspekten och mestadels 

bestod mötena av en 

kombination av 

behjälplighet och omsorg. 

Patienterna var nöjda med 

detta bemötande, något 

som skapade känslor som 

förtroende, komfort och 

tillfredsställelse. Det 

oanförtrodda mötet 

uppstod i vissa situationer 

vilket genererade i känslor 

som övergivenhet och 

missnöje. 

Hög kvalitet 

 

 


