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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Till en akutmottagning kommer patienter med olika symtom med varierande 
allvarlighetsgrad. Den ökande befolkningen samt bristen på vårdpersonal är ett aktuellt 
problem i dagens samhälle. För att samordna vården prioriteras patienter utefter ett 
triageringssystem där den patient som är i sämre skick skall få vård först enligt Hälso- och 
Sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763). 
 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenhet av vistelse på akutmottagning. 
 
Metod: För att besvara syftet har en litteraturstudie med systematisk sökning gjorts. En 
litteratursökning har gjorts i databaserna Cinahl och Medline. De inkluderade artiklarna har 
gått igenom kvalitetsgranskning enligt mallar och analyserats för att kunna sammanställa 
resultatet. 
 
Resultat: Resultatet bildade tre kategorier: vårdpersonal, information under väntan och 
triagering. Det framkom i studierna att patienter överlag var nöjda med vårdpersonalens 
bemötande och kompetens. I resultatet framkom även att en del patienter var missnöjda 
avseende uppmärksamhet och information vilket ledde till att patienten kände ensamhet och 
frustration. Kunskaper om hur triageringssystemet fungerade var olika utifrån patienternas 
perspektiv. Det förekom både patienter med god kunskap och patienter som saknade kunskap 
helt avseende triageringssystemet. En del patienter hade förståelse för triageringssystemet 
samtidigt som andra patienter upplevde systemet som både onödigt och orättvist.  
 
Slutsats: Enligt studien anser patienterna att bemötande, bekräftelse och information är det 
viktigaste under en vistelse på en akutmottagning. Genom att patienter erhåller information av 
vårdpersonal leder det till en ökad medvetenhet till väntan och en känsla av bekräftelse och 
trygghet skapas. 
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1. Inledning 
De långa väntetiderna på svenska akutmottagningar är ett angeläget problem (Socialstyrelsen, 
2017). I en rapport av Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2011) framgår att flera länder 
mäter väntetiderna och har någon form av vårdgaranti. De länder som inte har en nationell 
uppföljning mäter ändå väntetiderna på regional nivå. I vissa länder i Europa får personer med 
privat sjukförsäkring eller personer som genom informella betalningar gå före i kön vilket 
leder till orättvisor vad gäller tillgängligheten (ibid.). Socialstyrelsen (2017) menar att de 
faktorer som påverkar väntetiderna på akutmottagningar bland annat är att flera av läkarna på 
akutmottagningar fortfarande är under utbildning, överbeläggningar av patienter samt brist på 
personal. I rapporten konstateras att mediantiden för väntetid på akutmottagning är 3 timmar 
och 18 minuter.  
 
2. Bakgrund 
2.1 Akutmottagningen 
Enligt Wikström (2012) är en akutmottagning avsedd för personer med akut sjukdom eller 
skada. Mottagningen på akuten är ofta indelat i olika kliniker. De tre huvudklinikerna som 
finns på de flesta sjukhus är medicin, kirurgi och ortopedi. Vårdpersonal som arbetar på en 
akutmottagning är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Läkare är uppdelade på någon 
av de olika klinikerna medan sjuksköterskor och undersköterskor roterar mellan klinikerna. På 
akutmottagningen finns till exempel medicinläkare som har ansvar för de patienter som söker 
för sjukdomstillstånd inom medicinkliniken och kirurgläkare som ansvarar för de patienter 
som söker för sjukdomstillstånd inom kirurgkliniken. Vid ankomst till en akutmottagning 
registreras patienten i receptionen. En patient tar sig vanligtvis till akutmottagningen på egen 
hand eller kommer till akutmottagningen med ambulans (ibid.).  
 
SKL gav 2014 uppdrag till samtliga landsting och regioner att undersöka hur väntetider 
upplevdes av patienter på akutmottagningarna genom en nationell patientenkät. 
Frågorna i enkäten handlade om bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, 
förtroende, upplevd nytta, rekommendationer och helhetsintryck. Det pågår kontinuerligt 
undersökningar för att belysa patienters upplevelser av ett besök på akutmottagning för att 
effektivisera vårdkedjan (ibid.). 
 
2.2 Sjuksköterskans arbete på akutmottagning 
International Council of Nursing [ICN] har tagit fram etiska riktlinjer som sjuksköterskan ska 
följa. Riktlinjerna innehåller fyra grundläggande ansvarsområden; främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande för patienten. Vården som utförs ska byggas på 
respekt oberoende av patienternas ålder, hudfärg, tro, kultur, funktionsnedsättning, kön eller 
sexuell läggning. Patientens värdighet och integritet ska alltid bevaras (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014).  
 
Om akutmottagningen är den första instansen för patienterna, är sjuksköterskan ofta den 
första vårdpersonal som patienten möter. Sjuksköterskans arbete är att ta fram en anamnes 
genom att sammanställa information. I arbetet ingår även att göra olika kontroller för att 
prioritera patienten. Om sjuksköterskan prioriterar patienten till fel område skulle det kunna 
resultera i en längre väntan och fördröjd behandling (Wikström, 2012).  
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Arbete på en akutmottagning innebär högt tempo vilket ställer höga krav på sjuksköterskan. 
Många situationer kan kännas påfrestande både mentalt och fysiskt. Sjuksköterskan behöver 
kunna ha många bollar i luften, samtidigt som sjuksköterskan behöver ha full kontroll på 
patienterna för att upptäcka om någon patients tillstånd försämras (Danielsson et al., 2014). 
Som ny sjuksköterska kan det vara svårt att snabbt upptäcka signaler om en patient försämras. 
Sjuksköterskor i studien upplevde att låg erfarenhet kunde riskera patientsäkerheten på 
akutmottagningen (ibid.). 
 
Elmqvist, Fridlund och Ekeberghs (2011a) studie visade att många sjuksköterskor som arbetar 
på en akutmottagning upplever att de är stressade och inte hinner med att skapa en vårdande 
relation samt ge tillräcklig omvårdnad till patienterna. 
 
2.3 Väntetid på akutmottagning 
Enligt Irbin (2001) definieras väntetid som den tid som tillbringas i väntan på att något ska 
ske. Wikström (2012) menar att på en akutmottagning kan väntetid uppstå för patienter 
genom hela flödesprocessen (Se figur 1). Efter ankomst till en akutmottagning kan patienter 
få vänta på den första bedömningen av en sjuksköterska som sker i ett rum för triagering. 
Efter den första bedömningen är gjord kan patienter behöva träffa en läkare vilket innebär 
ytterligare väntan. Turordningen för att träffa en läkare bestäms efter patientens 
prioriteringsgrad vilket innebär att den patient som har störst vårdbehov skall ha hjälp först 
och efter det är turordningen tidsbestämd (ibid.). Göransson, Ehrenberg och Ehnfors (2005) 
menar att fel beslut om patientens prioriteringsgrad av sjuksköterskan kan leda till längre 
väntetid som kan ge allvarliga konsekvenser för patientens sjukdomstillstånd.  
Patienter ska enligt 1 §, kap. 3, Patientlag (SFS, 2014:821) erhållas information om vilken 
tidpunkt hon eller han kan förväntas få vård.  
 

 
Figur 1. Schematisk beskrivning av patientens flöde på akutmottagningen (Kristensson, 2014). 
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2.4 Triagering 
I 2 § Hälso – och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) framgår att målen för hälso- och 
sjukvården är att ge en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. All vård ska 
ges med respekt för den enskilda människans värdighet och alla människors lika värde. 
Personen med störst behov av sjukvård ska ges företräde till vården vilket innebär att en 
person som är allvarligt sjuk har företräde till vården före en person med lindrigare sjukdom. 
 
Syftet med triagering är enligt Göransson et al. (2005) att genom en första bedömning 
upptäcka om patienten är i behov av en brådskande behandling. Under triagering bestäms 
vilken klinik som patienten ska tillhöra. Patienten prioriteras av en sjuksköterska som 
bedömer prioriteringsgraden utefter patientens anamnes i kombination med rutinmässiga 
kontroller. I undersökningen ingår att kontrollera patientens puls, blodtryck, 
andningsfrekvens, kroppstemperatur samt syresättningen i blodet. Beroende på vad som 
upptäcks och vilken diagnos patienten får kan det bli aktuellt att patienten blir inlagd på en 
avdelning för vidare observation (ibid.).  
 
Nyström, Nydén och Peterssons (2003) studie beskrev att patienter upplevde att vårdpersonal 
inte tog sig tid att se dem som individer bakom ett symtom eller en sjukdom. Patienterna 
kände sig mer som ett objekt under triagering istället för en individ. 
 
2.5 Lidande som ett teoretiskt begrepp 
Fredrikssons (2012a) kliniska definition av lidande är inre oro, smärta och obehag, förlust av 
kontroll, rastlöshet och ensamhet. Varje lidande är unikt och formas av den lidande själv och 
dennes omgivning. För all vårdverksamhet är den överordnade uppgiften att lindra mänskligt 
lidande (ibid.).  
 
Kunskapen om människors lidande samt hur den lindras bör uppdateras och uppmärksammas 
inom hälso- och sjukvården. Att hitta ett sätt att ge patienten tillfälle att uttrycka sina känslor 
och framföra åsikter om sitt lidande är ett viktigt steg för den vårdande kommunikationen. 
Fredriksson (2012b) menar att vården oavsiktligt ökar patienternas vårdlidande på grund av 
att det vården erbjuder inte motsvarar patienternas behov och förväntan. Genom att skapa en 
god kommunikation mellan vårdpersonal och patienter på en akutmottagning kan större 
möjligheter skapas för vårdpersonal att minska patienters lidande (ibid.). 
 

3. Problemformulering 
Vistelsen på akutmottagningen kan innebära väntan genom hela flödesprocessen (figur 1) som 
dels beror på vilken triageringsnivå patienten fått, överbeläggningar, brist på personal samt att 
läkare är under utbildning. Patienter som söker vård ska oavsett faktorer som ålder, kön, 
sexuell läggning och funktionsnedsättning bli behandlade med respekt och värdighet enligt 
ICN:s etiska kod. Patienter har uppgett att de önskar bli bemötta med värdighet som individ 
och inte enbart som sjukdom. En ökad förståelse om patienters erfarenheter kan vara 
värdefullt underlag för vidare förbättringsarbete inom patientupplevd vistelse på 
akutmottagning.  
 
4. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenhet av vistelse på akutmottagning. 
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5. Metod 
5.1 Design 
En litteraturstudie med systematisk sökning i deskriptiv design genomfördes. Enligt 
Kristensson (2014) innebär det att tidigare vetenskaplig litteratur inom ett valt ämnesområde 
ska granskas kritiskt och sammanställas. En integrerad analys genomfördes vid 
sammanställningen av resultatet. 
 
5.2 Sökstrategi   
Databaserna som valdes till studien var Cinahl och MEDLINE. Enligt Kristensson (2014) 
innehåller dessa databaser aktuell forskning inom omvårdnad, hälsa och medicin. 
  
Meningsbärande orden akutmottagning, patient och erfarenhet valdes utifrån studiens syfte 
och översattes till engelska orden emergency department, patient och experience med hjälp av 
ett lexikon. Utifrån syftet valdes även meningsbärande ordet vistelse ut och översattes till 
engelska ordet Hospitalization i Svensk MeSH. För att bredda antalet artikelträffar användes 
uppfattning som synonym till meningsbärande ordet erfarenhet vilket översattes till 
conception med hjälp av ett lexikon.  
 
I Cinahl användes ”Suggest Subject Terms” vid sökning av sökorden emergency department, 
Hospitalization och patient experience för att hitta relevanta synonymer till sökorden som 
resulterade i (MH "Emergency Service"), (MH "Hospitalization"), (MH "Day Care") och (MH 
"Emergency Patients"). Sökningen började brett med enskilda sökord. Frassökning utfördes 
med orden ”patient experience” och ”patients conception”. För att antingen begränsa eller 
utöka sökningen kombinerades sökorden från ”Suggest Subject Terms”, frassökningsorden 
och fritextordet emergency department med booleska operatorerna AND och OR (Bilaga 1).  
I MEDLINE användes ”Suggest Subject Terms” vid sökning på sökorden emergency 
department och hospitalization vilket resulterade i (MH "Emergency Service, Hospital") och 
(MH "Day Care, Medical"). En frassökning med ordet ”emergency patient” och en 
fritextsökning med ordet patient experience utfördes. Sökningen kombinerades med sökorden 
från ”Suggest Subject Terms”, frassökningen ”emergency patient” och fritextsökningen 
patient experience med booleska operatorerna AND och OR (Bilaga 1). 
 
Samtliga sökningar i båda databaserna begränsades till artiklar publicerade mellan åren 2007–
2017 för att erhålla ny forskning. Engelskt språk användes också som en begränsning i båda 
databaserna. Ytterligare begränsning i databasen Cinahl var peer reviewed, vilket innebär att 
artikeln har lästs och blivit granskad av andra forskare innan den accepteras för publicering. 
Begränsning utfördes även i Cinahl till ”all adult” (Bilaga 1). 
 
För att utöka datamättnaden utfördes en kompletterande sökning i databasen MEDLINE. En 
fritextsökning utfördes på orden patient perspective och en frassökning på ordet "emergency 
department". Orden kombinerades med booleska operatorn AND och begränsades till artiklar 
publicerade från 2007–2017 och engelskt språk (Bilaga 1). 
 
5.3 Urval 
Sökningen begränsades i båda databaserna genom att enbart inkludera artiklarna publicerade 
mellan åren 2007–2017 samt artiklar med engelskt språk. I databasen Cinahl utfördes även 
begränsningen peer reviewed och ”all adult”.  
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Inklusionskriterier för studien var patienters erfarenhet av vistelse på akutmottagning.  
Exklusionskriterier för studien var vårdpersonalens erfarenhet av akutmottagning och 
erfarenheter av barn under 18 år.  
 
Enligt Kristensson (2014) ska urvalsförförandet ske i olika steg.  
Vid den slutliga sökningen i databasen Cinahl blev antalet artikelträffar 826 stycken. Vid de 
slutliga sökningarna i databasen MEDLINE blev antalet artikelträffar 1,543 och 299 stycken. 
Första urvalet bestod av att läsa samtliga artiklars titlar från de slutliga sökningarna i 
databaserna. De artikeltitlar som ansågs relevanta för studiens syfte valdes av 
litteraturstudiens författare att tas med till andra urvalet. Andra urvalet bestod av att läsa de 
116 artiklarnas abstrakt för att ytterligare exkludera artiklar som inte svarade på studiens 
syfte. Det första och andra urvalet utfördes individuellt av litteraturstudiens författare. I tredje 
urvalet lästes 23 artiklar med relevant abstrakt i fulltext individuellt av båda författarna. 
Artiklarnas innehåll har sedan diskuterats gemensamt. I slutliga urvalet, urval fyra togs 
gemensamt nio vetenskapliga artiklar från tre olika länder fram som ansågs svara mot 
studiens syfte. Sex artiklar med kvalitativ ansats och tre artiklar med kvantitativ ansats valdes 
ut för vidare kvalitetsgranskning (Bilaga 1). 
 

5.4 Kvalitetsgranskning 
För att säkerställa kvalitén i artiklarna granskades de nio valda artiklarna. Som stöd för 
granskningen användes Statens beredning för medicinsk och social utvärderings [SBU] 
granskningsmall för kvalitativ forskningsmetod och kvalitetsgranskning av randomiserade 
studier. Enligt SBU (2014) ska en artikels syfte, urval, datainsamling, analys och resultat 
redovisats tydligt samt med hög trovärdighet. Efter granskning av kvalitet inkluderades endast 
artiklar med hög kvalitet, vilket resulterade samtliga nio artiklar. 
Artiklarnas styrkor och svagheter redovisas i artikelmatrisen (Bilaga 2). 
 
5.5 Dataanalys 
En integrerad analys användes för att analysera de kvalitativa och kvantitativa artiklarnas 
resultat i flera steg i enlighet med Kristensson (2014). Först lästes samtliga artiklar 
individuellt av författarna upprepade gånger för att öka förståelsen av innehållet. Gemensamt 
kunde likheter och skillnader i studiernas resultat identifieras. Andra steget bestod av att 
kategorisera de fynd som identifierats gemensamt. Enligt Kristensson (2014) kan kategorier 
ses som en samling koder med liknande innehåll. 
I tredje steget gjordes en översyn av de sammanställda kategorierna gemensamt av 
litteraturstudiens författare. Totalt identifierades tre kategorier: vårdpersonal, information 
under väntan och triagering. 
 
6. Forskningsetiska överväganden 
Enligt Kristensson (2014) bör vetenskapliga studier ha ett tydligt etiskt resonemang och 
genomgå en etikprövning av en etisk kommitté.  
Fem av de artiklar som inkluderats i litteraturstudien var godkända av en etisk kommitté och 
en artikel var godkänd av institutionskommittén. En artikel hade konsulterats med kommittén 
som kom fram till att inget godkännande behövdes på grund av att studien inte påverkade 
deltagarna varken fysiskt eller psykiskt. Ytterligare en artikel hade godkänts av institutionella 
granskningsrådet. De artiklar som inte godkänts av en etisk kommitté ansågs pålitliga 
eftersom artiklarna publicerats i en tidskrift. Hemsidan där tidskriften publicerats ansågs som 
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tillförlitlig eftersom att artiklarna var peer reviewed.  
Enligt Kristensson (2014) ska forskaren se till att deltagaren får information och frivilligt 
lämnar informerat samtycke innan deltagaren går med i studien. Samtliga inkluderade artiklar 
i litteraturstudien hade informerat samtycke från deltagarna där de fått information om att de 
kunde lämna studien när som helst utan negativa följder. Flera av studierna använde sig av 
brev eller enkäter. I en enkätstudie där deltagarna är anonyma är det rimligt att anta att 
deltagarna har samtyckt till studien i samband med att de besvarade på enkäten (ibid.). I två 
studier erbjöds patienterna att de själva fick välja var intervjun skulle hållas; om de föredrog 
att ha intervjun i sitt eget hem, på jobbet eller på sjukhuset. Flera artiklar skrev om respekten 
för patientens ålder, kön eller triageringsnivå. 
I tre av artiklarna beskrevs specifikt hur många kvinnor och män som procentuellt hade 
deltagit, vilket beaktar rättviseprincipen. 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska forskare aldrig förvränga, ändra eller plagiera materialet. 
Litteraturstudiens författare har eftersträvat objektivitet vid urval av artiklar, analysering och 
vid presentationen av resultat. 
 
7. Resultat 
Analysen av artiklarna resulterade i tre kategorier som beskrev patienters erfarenheter av 
vistelse på akutmottagning: vårdpersonal, information under väntan och triagering. 
 
7.1 Vårdpersonal 
Patienter uppgav att känslan av bekräftelse från vårdpersonal är viktigt och leder till känslan 
av tillfredsställelse av besöket. Patienter var överlag nöjda med vårdpersonalens bemötande 
och omtanke. Genom att vårdpersonalen presenterade sig med sitt namn och yrke gav det 
patienterna en person att känna igen i korridoren under väntetiden. Vårdpersonal på de olika 
akutmottagningarna uppfattades av ett flertal patienter som tillgängliga, uppmärksamma och 
uppfyllde patientens behov. Patienter beskrev att vårdpersonal visade att de brydde sig om 
patienterna genom att erbjuda något att äta eller dricka. Patienter upplevde att personalen hade 
god kompetens och gav god vård. Patienter uppskattade även uppdateringar om väntetiden 
från vårdpersonalen (Adolfsson, Dahlen & Westin, 2012; Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 
2011b; Möller, Fridlund & Göransson, 2009).  
 
Brist på uppmärksamhet från vårdpersonal vid enstaka fall fick till följd att patienterna kände 
sig ensamma och sårbara under vistelsen. Patienter beskrev att viss vårdpersonal inte brydde 
sig om dem under väntetiden och att de mest kände sig som en belastning. I studier framkom 
att patienter ansåg att en viktig faktor till att de inte fått tillräcklig uppmärksamhet av 
vårdpersonal berodde på att akutmottagningen var underbemannad. Patienter ansåg att 
väntetiden var relaterad till överbeläggning på sjukhuset och en hög arbetsbelastning för 
vårdpersonalen. Väntetiden gav upphov till ensamhet och känslan av att ha blivit glömd av 
vårdpersonalen nämns flera gånger (Adolfsson et al., 2012; Considine et al., 2010; Elmqvist 
et al., 2011b; Göransson & von Rosen, 2013; Möller et al., 2009; Olofsson, Carlström & Bäck 
Pettersson, 2012). 
 
Patienter kände en rädsla för att be om hjälp eller information under sitt akutbesök för att inte 
störa vårdpersonal. Under vistelsen upplevde patienter sig inte alltid välkomna av 
vårdpersonalen. Vårdpersonalen påpekade ibland att patienterna borde sökt primärvård för 
sina besvär istället för att besöka en akutmottagning (Möller et al., 2009).  

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Considine%20J%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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7.2 Information under väntan  
Studierna visar att vårdpersonal i vissa fall gav ingen eller otillräcklig information om 
väntetiden till patienterna vilket ledde till otålighet, irritation och en känsla av låg kontroll 
över sin egen situation uppstod. Patienter ansåg att de hade kunnat hantera väntetiden bättre 
om de blivit informerade om den förväntade väntetiden. Några av patienterna fick själva ta 
kontakt för att få information om väntetiden. De flesta patienter som har varit missnöjda med 
sitt besök på en akutmottagning har inte haft någon kontakt med vårdpersonalen under sin 
väntetid. Andra patienter ansåg att de hade blivit arga och klagat om de erhållit information 
om att den långa väntetiden berodde på deras låga prioritering (Ekwall, 2013; Elmqvist et al., 
2011b; Göransson & von Rosen, 2013; Möller et al., 2009). 
 
Patienterna beskrev att de upplevde förvirring och frustration vid brist på information från 
vårdpersonal under väntan på att förflyttas från en akutmottagning till en avdelning för 
inläggning med vidare behandling och observation. Flera patienter ansåg att väntan kan vara 
lång och blir svårare när de inte vet vad de väntar på eller hur länge de skall vänta. Patienter 
ansåg att långa väntetider och brist på information under väntetiden var förknippade med 
ensamhet och sårbarhet och hade betydelse för hur tillfredsställda de var av besöket på 
akutmottagningen (Adolfsson et al., 2012; Liu, Milne, Yun & Walsh, 2015; Pines et al., 
2008). 
 
Det framgick att patienter hade en oro inför att lämna rummet för att gå på toaletten eller 
ringa ett samtal under väntan ifall de skulle missa viktig information eller läkarens besök 
(Elmqvist et al., 2011b). 
 
7.3 Triagering 
Ett besök på akutmottagningen kan innebära en lång vistelse för patienter och tiden med 
sjukvårdspersonalen utgör endast en liten del av besöket. Kunskaperna om hur systemet för 
triagering fungerar var olika utifrån patienternas perspektiv. En del patienter hade förståelse 
för att patienter i sämre skick prioriterades enligt systemet samtidigt som andra patienter 
istället upplevde systemet som onödigt och orättvist. Det förekom att patienter inte förstod 
eller överhuvudtaget inte hade någon kunskap om hur triageringssystemet fungerade 
(Considine et al., 2010; Göransson & von Rosen, 2009; Möller et al., 2009; Olofsson et al., 
2012). 
 
Ett flertal patienter i Olofsson et al. (2012) studie upplevde en kort väntan på triagering samt 
en snabb och kompetent vård. Den efterföljande väntetiden upplevdes däremot som långsam. 
De blev förvånade och besvikna över att den första effektiva vården under triagering 
upphördes och byttes ut till lång och icke händelserik väntan. 
 
Det förekom patienter som ansåg att kommunikationen under triagering endast handlade om 
medicinska tillståndet. När patienterna fått komma in till rummet för triagering upplevde 
större delen av dem att sjuksköterskan eller undersköterskan endast utgick utifrån 
rutinmässiga kontroller och ställde förbestämda frågor. Patienternas egna känslor och 
funderingar verkade inte spela någon stor roll enligt patienterna (Elmqvist et al., 2011b). 
Patienter beskrev en ovisshet inför vad som skulle ske inne i rummet för triagering, vilken 
diagnos patienten skulle få samt vad som orsakat deras sjukdomstillstånd. En rädsla för att bli 
ifrågasatta under triagering resulterade i flera fall att patienter undvek att berätta om alla sina 
besvär (Möller et al., 2009).  
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7.4 Resultatsammanfattning 
Okunskapen om hur en akutmottagning fungerade skapade frustration och otålighet som 
kunde hanterats bättre om patienterna hade fått den information som de ansåg sig behöva. 
Patienter ansåg att de inte fått information om varför eller hur länge de behövde vänta. Bristen 
på information till patienterna gav upphov till att patienterna upplevde ensamhet och låg 
kontroll över sin situation under vistelsen. De kände ett behov av att bli bekräftade och 
uppmärksammade av vårdpersonal under vistelsen. Patienter som fått vänta en längre tid utan 
tillsyn upplevde en känsla av övergivenhet och att vara en belastning.  
 
8. Diskussion 
8.1 Metoddiskussion  
En litteraturstudie med systematisk sökning i deskriptiv design med syftet att beskriva 
patienters erfarenhet av vistelse på akutmottagning har genomförts.  
En styrka med att göra en litteraturstudie är enligt Kristensson (2014) att innehållet i resultatet 
kan bli brett. En datainsamling med stort urval, olika metoder, designer och geografiska 
områden kan sedan leda till ett brett resultat med nya perspektiv (ibid.).  
 
Ett alternativ till en litteraturstudie är en empirisk intervjustudie.  
Styrkan med en empirisk studie, med intervju eller enkät som datainsamling, är att frågorna 
blir specifika och framtagna för att deltagaren lätt ska kunna förstå innebörden och svara på 
frågan (Kristensson, 2014). På grund av litteraturstudiens författares bristfälliga kompetens 
inom empiriska studier och intervjuteknik valdes därför att inte genomföra en sådan studie. 
 
Databaserna valdes ut av litteraturstudiens författare för att innehållet ansågs täcka områden 
inom medicin och omvårdnad (Kristensson, 2014). Meningsbärande ord valdes utifrån syftet 
för att finna relevanta artiklar för studien. Kombinationer med fritextsökning, frassökning och 
sökord har utförts vid flertalet sökningar.  
 
Sökningarna begränsades till artiklar publicerade mellan 2007–2017 och engelskt språk. 
Urvalet begränsades till artiklar publicerade mellan 2007–2017 för att resultatet skulle ge en 
nutidsbild av patienternas upplevelse av vistelse på e akutmottagning. Arbetet på en 
akutmottagning förändras konstant och äldre artiklar skulle kunna ge en bild av patienters 
upplevelse som inte längre stämmer.  
 
Enbart artiklar med engelskt språk valdes för att studiens författare kunde förstå innehållet 
och för att översättningen till svenska skulle bli korrekt. Däremot kan vid översättning från 
engelska till svenska vissa misstolkningar uppstå. Författarna var noga vid översättningarna 
och hjälptes åt och diskuterade med varandra för att inte texternas betydelse skulle förändras. 
 
Begränsningen peer reviewed användes i databasen Cinahl för att säkerställa artiklarnas 
trovärdighet, det genom att flera författare som är experter inom området har granskat studien. 
 
I Cinahl användes ”all adult” för att begränsa sökningen. Begränsning till ålder användes inte 
i MEDLINE eftersom begränsningen ”all adult” i den databasen innefattade personer från 
19år och äldre. Litteraturstudiens författare ansåg att relevanta artiklar med deltagare från 
18år och äldre kunde ha fallit bort om begränsningen använts. Samtliga artiklar i resultatet 
inkluderade endast patienter som var 18 år och äldre. Litteraturstudiens författare valde att 
inte inkludera barns erfarenheter i studien av den orsaken att det kan vara svårare att erhålla 
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ett adekvat informerat samtycke från barn. Vetenskapsrådet (2017) menar att barn lättare kan 
påverkas av andra som exempel föräldrar och svaren blir möjligtvis inte barnets erfarenhet 
utan snarare förälderns.  
Då barn lätt kan påverkas av andra så var även det en anledning till att barn inte inkluderats i 
studien av författarna. På grund av att patienter under 18 år inte inkluderats omfattas inte 
studien av svar från hela befolkningens erfarenheter.  
 
En kompletterande sökning i databasen MEDLINE utfördes för att erhålla tillräcklig mängd 
data. Författarna till litteraturstudien ansåg att sökningarna som utfördes gav tillräckligt med 
artikelträffar för att utföra en litteraturstudie.  
 
Urvalet av artiklar skedde i olika steg för att endast inkludera artiklar som svarade på 
litteraturstudiens syfte. Artiklar som inte svarade på syftet exkluderas. Urvalsstegen följde 
Kristenssons (2014) urvalsförförandet.  
 
Under datainsamlingen förekom en artikel vid flera sökningar och i olika databaser. Artikeln 
var redan inkluderad från en tidigare sökning vilket gjorde att litteraturförfattarna valde att 
inte inkludera den ytterligare en gång.  
 
Studier med såväl kvalitativ som kvantitativ design inkluderades i urvalet och gav en ökad 
bredd. Kvalitativa artiklar ansågs lämpliga av litteraturstudiens författare för att de beskriver 
upplevelser och erfarenheter, vilket var relevant för studiens syfte. De tre kvantitativa 
artiklarna som inkluderats i studien var relevanta för att de beskrev patienters erfarenheter av 
vistelse på akutmottagning med beskrivande statistik. Resultatet kunde ha generaliserats om 
fler kvantitativa artiklar inkluderats i studien på grund av att urvalet är så pass brett i en 
kvantitativ studie. 
 
De valda artiklarna är från tre olika länder. Studiens författare ansåg det relevant att inkludera 
artiklar från flera länder eftersom det kan resultera i ett globalt perspektiv och kan vara en 
styrka för litteraturstudien enligt Kristensson (2014). Författarna ansåg även att de valda 
artiklarna svarade på studiens syfte och ansåg att artiklarna var givande för studien.  
 
Arbetssättet för triagering såg inte exakt likadant ut i de tre olika länderna som artiklarna var 
inkluderade ifrån. Författarna ansåg att det förekom tillräckligt med likheter i 
akutmottagningarnas arbetssätt för att artiklarna kunde jämföras med varandra och en generell 
slutsats dras. Litteraturstudiens författare valde att studien inte enbart skulle handla om ett 
begränsat geografiskt område i världen för att på ett mer omfattande sätt kunna besvara 
studiens syfte. Hade geografiska begränsningar valts, som till exempel att enbart inkludera 
studier från svenska akutmottagningar, kunde studien blivit mer specifik och gett en djupare 
inblick i patienters erfarenheter av vistelsen på svenska akutmottagningar. Det i sin tur skulle 
kunnat öka överförbarheten till Sveriges akutmottagningar ytterligare. Om endast artiklar från 
Sverige hade valt ut hade en svaghet med studien varit att det globala perspektivet inte kunnat 
belysas och en överförbarhet till andra länder hade varit möjlig. 
 
För att undersöka artiklarnas trovärdighet och tillförlitlighet kvalitetsgranskades artiklarna 
enligt förbestämda mallar (SBU, 2014). Författarna ansåg det funktionellt att ha förbestämda 
mallar att utgå ifrån vid granskning av artiklarnas kvalitet. Varje granskningsmall innehöll sex 
delar med olika frågor. Frågorna kunde besvaras med ja, nej, oklart eller ej tillämpligt. 
Samtliga frågor kunde besvaras med ja vilket innebar att samtliga artiklarna hade hög kvalitet. 
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Artiklarnas trovärdighet och tillförlitlighet granskades för att endast inkludera artiklar som var 
relevanta för studien. Artiklarna hade även analyserats och granskats av andra forskare vilket 
ökade trovärdigheten. Om artiklar med låg kvalitet hade inkluderats hade litteraturstudiens 
resultat bedömts som mindre trovärdigt. Tillförlitligheten till artiklarna ansågs hög då 
artiklarna är oberoende av varandra. Deltagarna i studierna är primärkällor, vilket innebär att 
deltagarnas egna erfarenheter av vistelsen på akutmottagning studerats. Deltagarna baserade 
alltså inte sina svar på en allmän uppfattning. Litteraturstudiens författare granskade källan 
där artikeln är publicerad. Information om källan fanns att läsa och källorna tog upp vilket år 
artikeln godkändes och publicerades. 
 
Forskare har ett ansvar att följa forskningsetiska principer och överväganden 
(Vetenskapsrådet, 2017). Artiklar som inkluderats till litteraturstudien beskriver principer som 
informerat samtycke och rätten att dra sig ur studien. Studierna beskriver att forskningen 
utförts med respekt för patienternas ålder, kön samt triageringsnivå. Litteraturstudiens 
författare ansåg att det var viktiga faktorer för att uppfylla krav etiska överväganden och 
artiklarna har därför inkluderats i studien. 
 
8.2 Resultatdiskussion 
Det framkommer i resultatet att patienter har upplevt en positiv sida av akutmottagningen. 
Patienterna upplevde vårdpersonal som kompetenta och tillmötesgående. Vårdpersonal gav ett 
gott intryck genom att presentera sig och fråga om patienten behövde ha någonting, exempel 
något att dricka, äta eller ringa något samtal (Elmqvist et al., 2011b). Richardson, Casey och 
Hider (2007) stärker detta i sin studie. Patienterna har uppgett att vårdpersonalen var trevliga 
och inte oartiga alls. De var nöjda med besöket och inte hade någonting att klaga på. 
 
Om vårdpersonal endast fokuserar på det praktiska arbetet istället för på patienten, finns en 
brist i vårdande bemötandet och kommunikationen (Fredriksson, 2012b). Resultatet visade att 
patienterna upplevde att första mötet med vårdpersonal endast handlade om att utforma en 
anamnes, göra kontroller och ta blodprover (Elmqvist et al., 2011b; Möller et al., 2009) 
Vårdpersonalen utförde moment utan att berätta vad eller varför de gjorde momentet. 
I studien nämns hur vårdpersonal tog på saturations mätaren på patienten utan att berätta 
varför patienten behövde den (Wiman & Wikblad, 2004). Larsson Kihlgren, Nilsson & 
Sørlies (2005) studie visade hur patienterna upplevde vårdpersonalen under vistelsen på 
akutmottagningen. Patienterna upplevde att vårdpersonalen inte hade tid att prata en stund 
med patienten vilket innebar att de endast utförde de praktiska åtgärderna den stunden av 
besöket. 
 
På en akutmottagning ska kommunikationen utgöra grunden för att skapa förståelse av 
patienters verklighet och upplevelse av lidande och hälsa. Lidande kan uppfattas på olika sätt. 
Fredriksson (2012a) beskriver att bemötandet från vårdpersonal har en stor inverkan på 
patientens lidande eftersom mycket oro ofta uppstår när patienten anländer till 
akutmottagningen. Ett gott bemötande kan innebära en blick, beröring, god kommunikation 
eller hjälpsamhet. 
Asp, Frank och Dahlberg (2009) beskriver att beroende på hur patientens tidigare erfarenheter 
ser ut, patientens olika förväntningar och förförståelse kan påverka upplevelsen inför besöket. 
Enligt Fredriksson (2012b) är bemötandet en del i vårdrelationen mellan vårdpersonal och 
patient. Sjuksköterskan kan genom sin närvaro och beröring öppna upp för god hälsa och 
välbefinnande hos patienten. Sociala behovet ska mötas och tillgodoses av vårdpersonal och 
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kan leda till ett minskat lidande för patienter. 
Trots teorier och kompetensbeskrivningar som finns som riktlinjer för vårdpersonal anser 
litteraturstudiens författare att bemötandet kan utföras och tolkas på olika sätt. Bemötandet 
speglar individens personlighet och det är upp till var och en hur man själv bemöter andra 
människor. 
 
Det framkommer i flera studier att det inte alltid var den långa väntan som ledde till 
frustration, otålighet och brist på kontroll för patienterna. Känslor som uppstod berodde även 
på brist av information, vilket belyser vikten av god kommunikation och information från 
vårdpersonal (Adolfsson et al., 2012; Elmqvist et al., 2011b; Möller et al., 2009; Olofsson et 
al., 2012). Patienten och dennes anhöriga ska enligt hälso- och sjukvårdslagen ges 
information (HSL, SFS 1982:763, 2 b §). Information skapar en förståelse till väntan, stärker 
känslan av bekräftelse och minskar oro. När informationen når ut från vårdpersonal till 
patienter genom en god kommunikation uppnås respekt, tillit och tröst (Fredriksson, 2012b). 
Litteraturstudiens författare håller med artiklarna om hur viktigt det är med information till 
patienterna då det leder till en ökad förståelse.  
 
Studier visade att patienter upplevde en oro över att lämna rummet för att gå på toaletten eller 
ringa ett samtal ifall de skulle missa viktig information eller läkarens besök (Elmqvist et al., 
2011b). Om vårdpersonal bemöter patienter med respekt, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet 
och integritet kan det leda till att patienter känner sig tryggare och mer omhändertagna vilket i 
sin tur leder till att patienters bekräftelsebehov stärks (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 
Patienter har uppgett att de kände sig ensamma och sårbara när de blev lämnade på rummet en 
längre stund (Adolfsson et al., 2012; Elmqvist et al., 2011b; Möller et al., 2009; Olofsson et 
al., 2012).  
Litteraturstudiens författare anser att ensamheten som uppstår när en patient blir lämnad 
ensam på ett rum kan reduceras genom att vårdpersonal tittat till patienten och kontrollerar så 
att patienten har det bra. Det kan även leda till att patienten känner sig bekräftad och att oro 
minskas. 
 
De vetenskapliga artiklarna som ingick i litteraturstudien visade en brist på kunskap hos 
patienterna angående hur en akutmottagning fungerade. Syftet med triageringssystemet är att 
den patienten med störst behov av hjälp ska få behandling och åtgärder först. Det förekom att 
patienter ansåg systemet som nödvändigt medan andra ansåg systemet som onödigt och 
orättvist, vilket var relaterat till bristen på kunskap hos patienterna om hur en akutmottagning 
fungerade (Considine et al., 2010; Göransson & von Rosen, 2009; Möller et al., 2009; 
Olofsson et al., 2012).  
En lång väntetid är relaterad till patientens låga prioriteringsgrad. Litteraturstudiens författare 
anser att väntetiden kan hanteras bättre genom att information ges till patienterna om hur 
triagering fungerar och en ungefärlig tid för hur lång väntan kommer bli.  
 
8.2.1 Genusaspekter 
Könsfördelningen i litteraturstudiens artiklar togs med och i tre studier redovisades specifikt 
antal kvinnor och män. Ekwalls (2013) studie visade att 54 % av deltagarna var kvinnor och 
46 % var män. Studiens resultat tar inte upp skillnader mellan män och kvinnor, vilket innebär 
att det inte går att dra några slutsatser att kvinnor och mäns erfarenheter av vistelsen är olika. 
Wigzell och Asplund (2004) beskriver att hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta med vård 
som jämlik oberoende av kön, sexuell läggning, etnicitet eller social tillhörighet. Alla 
människor ska behandlas lika. Att lyssna på patientens berättelse och inte utgå från 
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förutfattade meningar om vad vi vet eller tror oss veta om människor i allmänhet är viktigt att 
vårdpersonal upprätthåller. 
 
 
8.2.2 Samhälleliga aspekter 
I dagens samhälle råder en humanistisk människo- och samhällssyn, grundad i en uppfattning 
om alla människors lika värde, rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Genom att behandla 
kvinnor och män lika innebär det att skillnaden glöms bort. Föreställningar i samhället om hur 
kvinnor och män är och bör vara som patienter påverkar hur vårdpersonal möter och bemöter 
patienterna. Vårdkvaliteten och patientsäkerheten kan på detta sätt påverkas (Määttä & 
Öresland, 2014). Studiens resultat har inte belyst skillnader mellan män och kvinnors 
erfarenheter om vistelsen på akutmottagning. Resultatet belyser att det är viktigt för 
vårdpersonal att bemöta patienter som en person och inte som en sjukdom samt vikten av att 
patienterna erhåller information för att kunna känna en kontroll över sin situation.  
 
8.2.3 Etiska aspekter 
I resultatet framkommer att patienter har känt sig bortglömda och upplevt sig vara en 
belastning för vårdpersonal. Ensamhet och sårbarhet uppstod när patienter inte känt sig 
bemött eller omhändertagen av vårdpersonal (Adolfsson et al., 2012; Considine et al., 2010; 
Elmqvist et al., 2011b; Göransson & von Rosen, 2013; Möller et al., 2009; Olofsson et al., 
2012). Enligt 2 a § Hälso- och sjukvårdslag [HSL] (SFS, 1982:763) skall vårdpersonal 
tillgodose patientens behov av trygghet i vården samt främja kontakten mellan patienten och 
vårdpersonalen. 
Genom att vårdpersonal följer de föreskrifter och lagar som förekommer kring bemötande 
leder det till att patienter behandlas på ett respektfullt och värdigt sätt. Det framkommer 
tydligt i studiens resultat att vårdpersonals bemötande är en viktig del i patienters erfarenhet 
av vistelsen på en akutmottagning. 
 
Kunskap om hur triageringssystemet fungerade var bristfälligt hos en del patienter. Resultatet 
visade att patienter saknade information om väntetid vilket gjorde dem irriterade och rastlösa 
(Considine et al., 2010; Göransson & von Rosen, 2009; Möller et al., 2009; Olofsson et al., 
2012).  
Vårdpersonal har en skyldighet att informera patienter, vilket leder till ökat självbestämmande 
och delaktighet. Delaktighet består av att patienten blir välinformerad och en relation skapas 
mellan vårdpersonal och patienten (Sandman & Kjellström 2013). 
Tillfredsställande information till patienter skulle kunna förbättra förståelse och erfarenheten 
av väntetid. Hur information till patienter behandlas är ett problemområde som bör diskuteras 
ytterligare för att hitta nya rutiner som ska förbättra patienters tillfredställelse. Genom att 
vårdpersonal visar ett engagemang för att få patienter delaktiga kan det leda till att patienter 
får en mer positiv upplevelse av vistelsen på en akutmottagning.   
 
8.2.4 Nationellt perspektiv 
Resultatet belyser att det är viktigt med närvarande vårdpersonal. Det behövs arbeta med 
kommunikation och vårdpersonal bör hållas uppdaterade i Sverige. Alla patienter var inte helt 
nöjda med bemötandet på akutmottagningen vilket visar att det behövs se över hur 
vårdpersonal bemöter patienter. Det anses viktigt att arbeta med kommunikation och 
information under väntetider. Resultatet tyder på att samma parametrar även är viktigt 
internationellt, då det i studien är sammanställt från artiklar ifrån tre olika länder. 
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9. Slutsats 
Studiens resultat har belyst patienters erfarenheter av vistelse på akutmottagningen. Det har 
visat på faktorer som måste förbättras för att ge patienterna en mer positiv upplevelse under 
sitt besök på akutmottagningen. Det var inte väntetiden som bekymrade patienterna mest utan 
snarare bristen på information till patienterna om vad som händer och vad som kommer att 
ske. Genom att information gavs till patienterna resulterade det till en ökad medvetenhet till 
varför man som patient få vänta, känsla av bekräftelse uppnås och trygghet skapas. I resultatet 
framkommer okunskap hos patienter om hur triagering fungerar. Det visar vikten av att 
patienterna får den information som de anses behöva. Utöver information och kunskap är 
vårdpersonalens bemötande och bekräftelse värdefullt för patienterna. 
 
10. Kliniska implikationer 
Föreliggande litteraturstudie klarlägger en samlad bild av patienters upplevelser kring 
väntetiden på en akutmottagning. Genom att vårdpersonal erhåller en ökad förståelse utifrån 
patienters perspektiv kan det leda till möjligheter att utveckla och förbättra patienters 
upplevelse av väntetid. För att vårdpersonal ska få en ökad förståelse behöver studier 
genomföras för att samla in åsikter och erfarenheter från patienter samt litteraturöversikter 
göras som sammanfattar vad patienterna erfarit på akutmottagningen. Förståelsen kan 
användas för att skapa möjligheter att påverka patienters helhetsintryck av besöket på en 
akutmottagning. 
Genom att vårdpersonal aktivt arbetar med att nå ut med information till patienter kan det öka 
patienters förståelse kring vad som händer och vad som väntan kan bero på, exempel att 
patienten blivit nedprioriterad. Tillräcklig information och uppmärksamhet från vårdpersonal 
leder till en ökad tillfredsställelse hos patienterna. 
 
11. Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning angående vistelse på akutmottagning är relevant för att kunna uppnå en 
förståelse utifrån ett patientperspektiv. Genom en djupare förståelse för problemet ska 
vårdpersonal kunna finna funktionella lösningar. Patienter med lindriga symtom och 
diagnoser får av naturliga skäl en lägre prioriteringsgrad på akutmottagningen eftersom 
patienter med allvarligare åkommor enligt Hälso- och sjukvårdslagen 2 § (SFS, 1982:763) ska 
ges företräde till vård. Förslag till fortsatt forskning kan vara att undersöka vilka åtgärder som 
behövs för de lågprioriterade patienterna. Det vore intressant att undersöka huruvida 
specialistsjuksköterskor skulle klara av att ta hand om lågprioriterade patienter själva och 
därmed underlätta vårdprocessen på akutmottagningen där en läkare inte skulle behöva 
inkluderas under besöket. 
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Kvalitativ metod 
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Kvantitativ metod 

Population: Inklusionskriterier: 18år 

och äldre inkluderades som hade 

vårdats inom en tvåårsperiod vid ett 

enda akademiskt centrum. 

Urvalsförfarandet: Totalt studerades 

1501 sjukhusvistelser för 1469 

patienter. 

Studiegrupp: 776 av deltagarna i 

studien var kvinnor. Medelåldern på 

deltagarna var 56 år. 

Datainsamling: 

Kohortstudie med 
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i studien. 

 

 

 

 

En betydande faktor som påverkade 

patienternas erfarenhet var vart de blev 

placerade under sin tid på 

akutmottagningen.  

 

Längre väntetider leder till att färre 

patienter skulle rekommendera 

akutmottagningen.  
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Beskriva och förstå 

patienters första möte 

med akutsjukvården, 

upplevd av patienten, 

anhörig och 

vårdpersonal. 

Kvalitativ metod 

Population: Inklusionskriterier: 

första mötet med en sjuksköterska på 

akutmottagning, patienter med olika 

tillstånd och triage nivå. 

Exklusionskriterier: framgick inte. 

Urvalsförfarandet: Efter 

inklusionkriterierna kunde fyra 

deltagare vara med i studien. 

Studiegrupp: Två av deltagarna i 

studien var kvinnor.  

Datainsamling: Deltagaren fick 

bestämma tid och plats för en intervju 

som skulle spelas in. 

Analys: Fenomenologisk analys 

 

 

 

 

. 

 

Styrkor: 

Citat som styrker 

trovärdigheten. 

 

Alla forskare i studien 

var med och analyserade 

materialet. 

 

Svagheter: 

Urvalet gjordes av den 

ansvariga personen på 

akutmottagningen. 

 

Liten studiegrupp. 

 

Deltagarnas ålder 

beskrivs inte i studien. 

 

 

Patienter upplevde att vårdpersonalen 

endast frågade om det medicinska 

tillståndet. Andra patienter upplevde att 

vårdpersonalen brydde sig om dem 

genom att fråga om de kunde göra 

någonting åt patienterna, som att erbjuda 

något att äta eller dricka. 

 

Patienter upplevde vistelsen på 

akutmottagning som lång och med 

bristande information, vilket ledde till 

ensamhet och känslan av kontroll över 

situationen förloras.  
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Ekwall, A. (2013). 

 

Acuity and anxiety from the 

patient’s perspective in the 

emergency department.  

 

Journal of Emergency 

Nursing, 39(6), 534-538. Doi: 

10.1016/j.jen.2010.10.003 

 

Sverige. 

Att jämföra 

patienternas egen 

bedömning av hur akut 

situationen är med 

triage-sjuksköterskans 

bedömning, samt 

beskriva 

patientnöjdheten och 

nivåer av ångest. 

Kvantitativ metod 

Population: Inklusionskriterier: 

vuxna patienter med triage nivå 2 

eller högre som anlände via entrén, 

förstår och talar svenska 

Exklusionskriterier: mental eller 

fysisk påverkan hos patienterna. 

Urvalsförfarande: konsekutivt 

urval, 220 patienter inkluderades och 

72 svarade, stort bortfall på grund av 

språket och att patienter inte väntade 

till läkarbesöket. 

Studiegrupp: 46 % av deltagarna var 

män och 54 % var kvinnor. Åldern på 

deltagarna var mellan 18–88 år, 

medianålder 55,9 år. 

Datainsamling: enkät med flersvars 

frågor. 

Analys: Statistik för 

samhällsvetenskap. 

 

 

Styrkor 

Tydlig redovisning av 

inklusion- och 

exklusionskriterier. 

 

Svagheter 

Låg svarsfrekvens på 

grund av 

språksvårigheter och att 

patienter avvikit från 

akutmottagningen. 

 

Otydlighet kring 

analysmetod. 

 

De patienter som inte haft kontakt med 

vårdpersonal under väntetiden var 

missnöjda. 

 

Patienternas upplevelse av oro och 

ångest samt nöjdheten under besöket. 

En jämförelse utfördes om hur akut 

tillståndet var enligt patienten och 

sjuksköterskan. 

 

Patienterna var nöjda med besöket och 

deras oro kunde tydligt ses minska vid 

utskrivning från akutmottagningen. 
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7(9) Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, land 

 

Syfte 

 

Metod och design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Fridlund, B., Göransson, K., & 

Möller, M. (2009).  
 

Patients’ conceptions of the 

triage encounter at the 

Emergency Department.  

 

Scandinavian Journal of 

Caring sciences, 24(4), 746–

754. Doi: 10.1111/j.1471-

6712.2010.00772.x 

 

Sverige. 
 

 

 

 

Att beskriva 

patienternas 

uppfattningar av 

triagering mötet vid 

akutavdelningen 

Kvalitativ metod 

Population: Inklusionskriterier: 

patienter 18 och äldre som talar och 

förstår svenska språket, triagerade 

vardagar kl.09-21 på sjukhus i södra 

Sverige. 

Exklusionskriterier: fysisk eller 

mental påverkan på patienten. 

Urvalsförfarande: En sjuksköterska 

på akutmottagningen samlade in 

journalerna för att kunna inkludera 

patienterna till studien. 

Studiegrupp: 20 patienter 

intervjuades. Tio deltagare i studien 

var kvinnor. Deltagarnas ålder var 

mellan 21–86 år. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer som spelades in. 

Analys: Sju steg med deskriptiv 

fenomenologisk analys. 

 

 Styrkor: 

Har med citat som 

stärker trovärdigheten. 

 

Alla forskare i studien 

har varit med och 

analyserat datamaterialet. 

 

Svagheter: 

Olika tillfällen för 

intervjuer. Några 

intervjuer utfördes innan 

möte med vårdpersonal 

och några utfördes efter 

möte med vårdpersonal. 

 

Patienterna upplevde oro i samband med 

besöket på grund av okunskap om vad 

som skulle hända i rummet för triagering. 

 

Ett gott bemötande och kompetens hos 

personalen upplevdes av patienter. 

 

Patienter upplevde brist på information. 
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8(9) Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, land 

 

Syfte 

 

Metod och design 

 

Värdering 

 

Resultat 
Göransson, K-E., & Von 

Rosen, A. (2009).  

 

Patient experience of the 

triage encounter in a Swedish 

emergency department.  

 

International Emergency 

Nursing, 18(1), 36-40. Doi: 

10.1016/j.ienj.2009.10.001 

 

Sverige. 

Att beskriva och förstå 

kroniskt sjuka äldre 

patienters erfarenheter 

under sin vistelse på 

akutmottagning. 

 

Kvantitativ metod 

Population: Inklusionskriterier: 

patienter 18 år och äldre som sökt till 

Solna sjukhus akutmottagning, triage 

nivå 3–5, talar god svenska 

exklusionskriterier: fysisk eller 

mental påverkan. 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval, patienter som 

klarade inklusionskriterierna och 

godkände deltagande i studien 

resulterade i 146 deltagare. 

Studiegrupp: 83 deltagare i studien 

var kvinnor, deltagarna var mellan 

19–97 år, median 49,5 år. 

Datainsamling: Deskriptiv 

tvärsnittsstudie av patienter som sökt 

till akutmottagningen, under 

tvåveckorsperiod skedde 

datainsamlingen. 

Analys: Deskriptiv analys 

Styrkor: 

Redovisar tydligt syfte, 

metod, resultat och 

diskussion. 

 

Stort urval med många 

deltagare. 

 

Testade frågor från 

tidigare studier inför 

enkäterna. 

 

Svagheter: 

Redovisade inte varför 

patienter med triage nivå 

2 exkluderades. 

Patienters erfarenheter av 

akutmottagningen var upplevd lång 

väntan och brist på information. 

 

Patienterna upplevde en kompetent 

personal som gav god vård och som 

visade respekt för integriteten. 
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9(9) Författare, Artikel 
titel, Tidskrift, Land 

Syfte Metod och design  Värdering Resultat 

Liu, S., Milne, L., Walsh, K., 

& Yun, B. (2015). 

 

The boarding experience from 

the patient perspective: the 

wait.  

Emergency medicine journal, 

32(11), 854-859. Doi: 

10.1136/emermed-2014-

204107 

 

Storbritannien.  

Att undersöka 

patienters erfarenheter 

av att vänta på att bli 

inlagd på en avdelning. 

Kvalitativ metod 

Population: Inklusionskriterier: 

Medicinpatienter på 

akutmottagningen som väntat 

minst sex timmar samt 

kirurgpatienter som väntat minst 

två timmar på att bli inlagda på en 

avdelning. Engelsktalande. Samt 

som av vårdpersonal ansågs 

lämpliga att intervjua.  

Urval: Patienter valdes ut baserat 

på ett bekvämlighetsurval.  

18 deltagare inkluderades i 

studien.  

Studiegrupp: Nio personer var 

kvinnor, åldern på deltagarna var 

mellan 27–89 år. Medelålder var 

62.3 år. 

Datainsamling:semistrukturerade 

intervjuer. Analys: Data 

analyserades både induktivt och 

deduktivt av två studieutredare. 

Styrkor: 

Citat är inkluderade i 

resultatdelen i studien. 

 
Analysen av datamaterialet 

är tydligt beskriven.  

 

Svagheter: 

Brist på information om hur 

forskarna ställde sig till 

etiska principer.  

Patienters erfarenheter var upplevd god 

vård, brist på information och lång väntan. 

 

Erfarenhet av en upplevd frustration under 

väntan baserad på bristande 

kommunikation mellan vårdpersonal och 

patienter. 
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