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Sammanfattning 

 

En akutmottagning är en komplex klinik dit patienter med varierande symtom söker 
vård. Vårdpersonalens fokus ligger ofta på de medicinska uppgifterna. Vården i Sverige 
skall bedrivas med ett personcentrerat förhållningssätt, men forskning visar att det är 
svårt på en akutmottagning samtidigt som personcentrerad omvårdnad är av betydelse 
för patienters upplevelse av sin vårdtid. 
 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva upplevelsen av att vara patient på 
akutmottagningen i Sverige. Arbetet inkluderade 10 artiklar som analyserades enligt 
Fribergs femstegsmodell med en induktiv ansats.  
 
Resultatet genererade tre teman vilka var ”första mötet”, ”väntan” och 
”vårdrelationen”. Tre subteman identifierades vardera på varje tema. Resultatet 
belyste vikten av vårdpersonalens bemötande, kommunikation samt information 
under vistelsen på akutmottagningen.  
 
Slutsatsen som drogs var att upplevelsen att vara patient på akutmottagningen var av 
varierande karaktär. Mottog patienterna en personcentrerad omvårdnad där gott 
bemötande, individanpassad kommunikation samt tydlig information var centralt 
upplevdes vistelsen positiv. Saknade patienter dessa delar uppstod känslor av att vara 
bortglömd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Akutmottagning, personcentrerad omvårdnad, patient, kvalitativ 
litteraturöversikt, upplevelse 



 
 

Summary 

Being a patient in the emergency department 
A literature review based on Swedish research 

The emergency department (ED) is a complex part of the care organization where 
patients seek medical attention, with varying symptoms and degrees of acuity, the 
focus is often on the medical tasks. Care in Sweden must be conducted with a person-
centered approach, which previous research has shown to be a problem in the 
emergency departments, while research also shows the importance of person-centered 
care regarding patients’ experience of their care period.  

The aim was to describe the experience of being a patient at the emergency 
department in Sweden. The Literature review include 10 articles which was analyzed 
according to Fribergs five-step model, an inductive approach was used.  

The result generated three main themes who were” the first meeting”, “wait” and “the 
care relationship”. Three sub-themes were identified from each of the main themes. 
The result highlighted the importance of the healthcare staffs’ treatment, 
communication and information given to the patients during the stay at the emergency 
department. 

From these sub-themes the conclusion made was that the patient experience at the ED 
was of varying character. If the patients received a person-centered care where good 
treatment with individualized communication and clear information were central, the 
stay was perceived as positive. Negative experiences emerged when patients 
encountered a lack of information and communication from health care professionals, 
which generated feelings of being forgotten. 
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Inledning 
 
I Sverige söker patienter dagligen akutmottagningen (AKM) på grund av olika skäl.  År 
2017 registrerades 2 miljoner besök sammanlagt på 61 olika AKM i Sverige 
(Socialstyrelsen, 2018).  Patienter söker sig till en AKM på grund av ett eller flera olika 
symtom. På AKM i Sverige används triage vilket är ett prioriteringssystem utifrån 
fysiologiska parametrar så att patienter med störst behov av akut sjukvård prioriteras 
(Lennquist, 2009). 

Organisationens uppbyggnad på AKM är inte alltid känd för patienter vilket kan 
resultera i utebliven förståelse för vårdpersonalens prioriteringar då patienter med 
akuta besvär prioriteras före patienter med lindrigare besvär 
(Cross, Goodacre, O´Cathain & Arnold, 2005). Omvårdnaden av patienter på AKM 
består ofta av korta möten utifrån standardiserade rutiner. Behandlingen av 
patienterna görs rutinmässigt vilket kan försvåra sjuksköterskans balans mellan 
medicinska uppgifter och omvårdandsuppgifter, kort tid ges även för 
individuell omvårdnad (Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson, 2012). Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) beskriver att svensk vård skall bedrivas så 
patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet tillfredsställs. Samtidigt lyfter 
Langeland och Sørlie (2011) att sjuksköterskor uppfattar känslan av att vara 
otillräckliga, samt ständigt ställas inför etiska dilemman på grund av komplexiteten på 
en AKM då sjuksköterskan kan behöva lämna patienter ensamma för att vårda en mer 
sjuk patient. Hur patienter uppfattar vistelsen på AKM är inte lika tydligt beskrivet.   
 

 

Bakgrund 
 

Akutmottagning 

AKM är en klinik dit personer med olika sjukdomstillstånd och olycksfall söker vård 
och är öppen för alla individer dygnet runt. I Sverige är AKM bemannad med både 
specialist- och allmänutbildade sjuksköterskor, läkare och undersköterskor (Elmqvist, 
Fridlund & Ekebergh, 2012a). Svenska AKM är oftast uppdelad utifrån olika 
specialiteter såsom medicin, kirurgi samt ortopedi (Nyström, 2002). AKM är en 
central del av vården och kräver brett och gott samarbete med flera kliniker. Kraven på 
vårdpersonalens förmåga på AKM är hög, vårdpersonalen skall på ett effektivt och 
snabbt sätt vårda samt bedöma patienternas tillstånd (Elmqvist et al., 
2012a; Berendsen Russel et al., 2016). Vårdpersonalen prioriterar patienternas behov 
av sjukvård för att säkerställa att patienter får hjälpen de behöver (Nyström, 2002). 
Hälso- och sjukvårdslagen säger att “vården ska ges med respekt för alla människors 
lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet 
av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården” (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], 
SFS 2017:30, kap3, §1). 
 

Vårdpersonal på AKM möter patienter med stor variation av sjukdomstillstånd och 
skador. Patienter får bedömning utifrån triage (Elmqvist et al., 2012a). Triage betyder 
att sålla eller sortera just för att identifiera patienters behov av omedelbar åtgärd 
och/eller behandling. Patienter som kräver omedelbar behandling erhåller en högre 
prioritet i triageskalan än patienter med lättare sjukdomstillstånd eller skador 
(Lennquist, 2009). Triageringen baseras på sökorsak och patientens respiratoriska-, 
cirkulatoriska- och neurologiska parametrar (Lennquist, 2009). Anländer patienter 
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med ambulans sker den första triageringen under transporten till sjukhuset, anländer 
patienten inte med ambulans sker triageringen vid ankomst till AKM (Göransson, 
Ehrenberg & Ehnfors 2005). 
 

På AKM uppstår ofta väntetid på grund av prioriteringar enligt triage. Lägre 
prioriterade patienter erhåller längre väntetid än patienter med en hög prioritering 
(Goodacre & Webster, 2005).  Socialstyrelsen presenterar i en rapport från 2017 att 
medianväntetiden på AKM i Sverige är 3 timmar och 25 minuter vilket är en ökning 
med 7 minuter mot föregående år. Äldre patienter har längre väntetid än yngre och 
kvinnor har i större utsträckning längre väntetid än män, dock kan detta inte härledas 
till kön då undersökningen inte tagit hänsyn till vilken åkomma individen sökt sig till 
AKM för. Samtidigt kan socioekonomiska skillnader påverka upplevelsen av 
akutsjukvården. Patienter där eftergymnasial utbildning saknas upplever sina behov 
sämre uppfyllda än personer med eftergymnasial utbildning (Socialstyrelsen, 2018). 
Patienter över 80år har längre väntetid än patientgruppen 19-79år, dessa patienter 
väntar i genomsnitt 25minuter längre än referensgruppen. Att beräkna väntetiden för 
patienterna är komplex och beroende på flera olika faktorer. Faktorer som påverkar 
väntetiden på AKM är varierande patientflöde, tiden på dygnet, ökande väntetider med 
stigande ålder på patienterna och även olika arbetssätt (Socialstyrelsen, 2017a). Vid 
högt patientflöde och ökade vistelsetider finns en koppling till ökad dödlighet, minskad 
patientsäkerhet, ökat antal feldiagnoser, ökad risk för komplikationer samt missnöje 
hos patienterna (Cheng, 2016). Lång väntetid för äldre personer kan vara särskilt 
påfrestande då individens specifika behov inte alltid kan uppfyllas pga. psykosociala 
och fysiska hinder (Shankar, Bhatia & Schuur, 2014). Inspektion för vård och omsorg 
(2018) visar i en rapport att lång väntetid för äldre kan generera vårdskador då äldre 
tenderar att vara mer känsliga och ha svårare att påkalla uppmärksamhet. En kort 
väntetid är önskvärd då det framkommit att smärtlindring och nutrition optimeras vid 
kortare väntetid (Muntlin, Carlsson och Gunningberg, 2010).  
 

Att vara sjuksköterska på akutmottagning 

Sjuksköterskans roll på AKM är en del av en helhet, där var och en utför olika 
arbetsuppgifter och tillsammans byggs en bild av patientens situation 
upp (Nyström, Nydén & Pettersson, 2002). Att arbeta som sjuksköterska på AKM är 
varierande då sökorsakerna skiljer sig från patient till patient. Sjuksköterskan ställs 
även inför att tillämpa livräddande åtgärder samtidigt som en god vårdrelation skall 
tillgodoses (Pun, Matthiessen, Murray & Slade, 2015). På AKM är vårdpersonalens 
medicinska uppgifter tydligt utformade medan omvårdnadsuppgifterna inte är lika 
tydligt beskrivna. Omvårdnaden av patienterna är viktig men ses inte alltid som den 
primära uppgiften, initialt på AKM ses patientens symtom som viktigast (Nyström, 
2002). Vårdpersonalens fokus ligger på att behandla aktuella sjukdomstillståndet 
vilket kan leda till att vårdpersonalens kommunikation brister (Pun et al., 2015). 
 

Sjuksköterskans kommunikation är en grundsten för få kontakt, lära känna och skapa 
en relation med patienterna. Ett aktivt lyssnande från sjuksköterskans sida är 
avgörande för att förstå patienten samt dess situation. Sjuksköterskan bör uppmuntra, 
bjuda in och informera patienten på så sätt främjas patientdelaktighet (Sahlsten, 
Larsson, Lindencrona, & Plos, 2005). Effektiv kommunikation ökar patientens 
vårdkvalité och vårdsäkerhet (Hitchcock et al., 2013). Brister i kommunikationen och 
informationen kan leda till vårdskador (Gluyas, 2015). Svårigheter att kommunicera 
med patienterna kan uppstå inom akutsjukvården på grund av högt patienttryck och 
stress, vilket kan leda till att patienterna inte tillhandahåller tillräcklig information 
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(Pun et al., 2015). Beslut och informationsöverföring vilket styr sjuksköterskans arbete 
är ofta osynligt för patienten och anhöriga vilket även det leder till att sjuksköterskans 
kommunikation är viktig (Clukey, Hayes, Merrill & Curtis, 2009). Uppdraget att ge 
akut vård samtidigt som patienternas omvårdnadsbehov skall tillgodoses är komplext. 
Vidare beskrivs arbetet på AKM som ojämnt med varierande arbetsbelastning, stora 
förändringar kan ske inom några minuter. Även stressen vårdpersonalen upplever kan 
leda till att information blir kortfattad både mellan vårdpersonal men även till 
patienten (Elmqvist et al., 2012a).  
 

Att arbeta som sjuksköterska på AKM kan vara spännande och utmanande men 
samtidigt generera upplevelser i form av osäkerhet i att inte upptäcka akuta tillstånd 
och på så sätt göra en felbedömning. Sjuksköterskorna kan även uppleva att de arbetar 
under tidspress och hög stressnivå då de slits mellan att vara beredda på akuta 
situationer samtidigt som god omvårdnad ska ges till patienterna (Elmqvist et al., 
2012a). Sjuksköterskor finner svårigheter att ge patienterna tillfredsställande service 
just på grund av hög arbetsbelastning och många tidskrävande medicintekniska 
moment. Slutligen beskrivs svårigheter att informera och uppdatera patientens 
anhöriga i den mån sjuksköterskorna skulle vilja (Langeland & Sørlie, 2011). 
 

Att vara patient 

När en individ söker vård blir personen en patient och hamnar i ett 
beroendeförhållande till personalen som vårdar. Vårdpersonalen innehar 
makten och kunskapen vilket gör att patientens integritet och autonomi hotas (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). Att vara beroende av vård påverkar patienten och hotar 
patientens identitet. De flesta patienter vill i grunden vara självbestämmande och 
självständiga i största möjligaste mån, men under en vårdtid underkastas patienten 
vårdpersonalens beslut och sjukhusets rutiner (Strandberg & Jansson, 2003).  

 

Att behöva söka akut sjukvård kan göra att patienten förlorar kontrollen över sin 
situation. Behovet av akutsjukvård är inte planerat vilket gör att patienten helt plötsligt 
befinner sig i beroendeställning till vårdpersonalen (Wiman & Wikblad, 2004). 
Patienter vilka söker sjukvård använder individuella strategier för att hantera de 
upplevelser som uppkommer. Patienterna kan även vara i behov av verktyg från 
vårdpersonalen för att hantera upplevelser (Wagley & Newton, 2010). En studie 
presenterar patienters förväntningar vid sjukhusbesök, både på sjukvården i helhet 
men även på vårdpersonalens kompetens. Patienter förväntar sig att mötas av 
kunskap, empati samt rådgivning (Johansson, Oléni och Fridlund, 2002). 
 

Patientens anhöriga är en viktig del i vården då de utgör en trygghet och ett stöd för 
patienten. Således är även anhöriga en del vilka sjuksköterskan förväntas vårda. En 
god omvårdnad av anhöriga ger även en positiv effekt på patientens vård, det vill säga 
en personcentrerad omvårdnad (PCO) (Clukey, Hayes, Merrill & Curtis, 2009). 
 

Personcentrerad omvårdnad 

PCO är en utgångspunkt och ett förhållningssätt inom vården vilket bygger på att 
vårdpersonal skall se hela patienten. Det innefattar att se personen bakom 
sjukdomen/symtomen och individens fysiska, psykiska, sociala och existentiella 
behov. Tillfälle skall ges till patienten att få berätta sin historia för att få möjlighet att 
bygga en god vårdrelation där partnerskap ingår (Ekman et al., 2011). PCO är vidare 
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en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser som har syftet att förbättra vårdkvaliteten 
och säkerheten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  The world health organisation 
antog 2016 ett ramverk för PCO, i ramverket beskrivs patienters rätt att behandlas som 
individer istället för utifrån en diagnos. Respekt för patientens önskemål och behov 
skall prioriteras (WHO, 2016). Inom PCO ses patienten som en resurs istället för ett 
objekt, vilket leder till att patientens inflytande ökar. Patientens berättelse ligger till 
grund för omvårdnadsprocessen, genom att lyssna till berättelsen samlas en 
helhetsbild av personen där erfarenheter och upplevelser som kan vara värdefulla 
fångas upp (Ekman et. al., 2011). Hälso- och sjukvårdslagen styrker PCO genom att 
beskriva vikten av att respektera individens integritet och självbestämmande. Ett gott 
samarbete mellan vårdpersonal och patient ska bedrivas (HSL, SFS 2017:30). 
 

Partnerskap är nyckeln i PCO, partnerskapet innefattar relationen mellan patienten 
och vårdpersonalen. Patienten är expert på sig själv vilket integreras med 
vårdpersonalens kunskap och kompetens, på så vis formas vården på bästa sätt för 
individen (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016; Ekman et al. 2011). Sjuksköterskans 
arbete ska präglas av etik och respekt för patientens värderingar, tro och önskemål. 
Även rätten till självbestämmande ska beaktas av sjuksköterskan. Sjuksköterskan har 
ansvaret att se till patientens grundläggande behov och att se individen likt en helhet. 
Således ligger inte vikten endast vid att bedöma aktuellt hälsotillstånd utan även en 
helhetsbedömning. Även patienters anhöriga bör anses vara en resurs i omvårdnaden 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
 

Delat beslutsfattande är en del av PCO som hjälper vårdpersonalen att införliva 
patientens värderingar och önskemål i vården. Genom delat beslutsfattande kan även 
patientens närstående involveras i vården (Elwyn et al. 2010). Delat beslutfattande kan 
ur patientens synvinkel ses likt en interaktiv process tillsammans med vårdpersonalen 
där vårdpersonalen identifierar patienten som en individ och ett kunskapsutbyte sker 
mellan parterna (Moreau et al. 2012). Delat beslutsfattande förbättrar patientens 
status och minskar variationer i vården och ligger därför till grund för PCO (Coulter & 
Collins, 2011). Delat beslutsfattandet beskrivs vara möjligt för patienter som står inför 
fler än ett behandlingsalternativ för sin åkomma dvs. ca 50% av patienterna på AKM, 
vilket indikerar att delat beslutsfattande kan användas i akutsjukvården (Hess et al. 
2016). PCO inom akutsjukvård innebär att vårdpersonalen skall utgå från individens 
särskilda behov i ett ofta komplext sjukdomstillstånd samtidigt som individens 
existentiella samt emotionella behov ska uppfyllas. PCO inom akutsjukvård kan 
försvåras av att vårdpersonalen ges för lite tid till att involvera patienterna i vården 
samt arbeta personcentrerat (Liard et al. 2015). Inom akutsjukvård används vanligtvis 
standardiserade rutiner kring omvårdnad och behovet vårdpersonalen uppfattar 
viktigast prioriteras före patientens vilja (Bolster & Manias, 2010). I sådana situationer 
är kommunikationen sinsemellan ett avgörande verktyg för att tillgodose god vård där 
patienten respekteras, informeras och blir delaktig (Bolster & Manias, 2010). 
 

Problemformulering 

Högt patientflöde och tidspress är vanligt förekommande på AKM, ett faktum som 
bidrar till att patienters delaktighet inte alltid är möjlig att prioritera (Elmqvist et al., 
2012a; Bolster & Manias, 2010).  Forskning visar att vårdpersonalen på AKM värderar 
effektivitet och medicintekniska moment högre än att arbeta personcentrerat 
(McConnel, McCance & Melby, 2016). Primära uppgiften på AKM är att behandla 
patientens akuta symtom vilket lätt sätter omvårdnaden av patienten åt sidan 
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(Nyström, 2002). Parallellt beskriver lagtext i Sverige som vårdpersonalen är skyldiga 
att följa att PCO ska genomsyra vården, för att tillgodose en individanpassad vård där 
patienten som helhet är i fokus (HSL, SFS 2017:30). Utifrån detta ställs frågan hur 
patienterna egentligen upplever sin vistelse på AKM.   
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Syfte 
Syftet var att beskriva upplevelsen av att vara patient på akutmottagningen i Sverige. 
 

Material och metod 

Design 
En litteraturöversikt med analys av 10 kvalitativa artiklar genomfördes. Ett resultat 
framkom genom insamling, bearbetning och granskning av studier inom ett visst 
fenomen som i detta fallet var patienters upplevelse av att vara patient på 
akutmottagningen i Sverige. Resultatet bygger på tidigare forskning inom ämnet 
(Friberg, 2017). Litteraturöversikten genomfördes av kvalitativa artiklar. Kvalitativa 
artiklar bygger på personers upplevelser, föreställningar och erfarenheter kring ett 
eller flera fenomen (Danielsson, 2013). Litteraturöversikten utfördes med induktiv 
ansats och PCO som en teoretisk referensram vilket användes först i diskussionen av 
resultatet. Induktiv ansats valdes då artiklarna lästes och granskades 
förutsättningslöst för att sedan göra en så korrekt sammanställning som möjligt 
(Priebe & Landström, 2012). 

 
Urval och datainsamling 

För att svara på syftet ”beskriva upplevelsen av att vara patient på akutmottagningen i 
Sverige” användes följande sökord: patient*, experienc*, emergency department, 
emergency service, emergency room, swed*, emergency*, qualitative*, Sweden, 
patient perspective, triage, patient experience och waiting. För att öka antalet 
relevanta träffar utifrån syftet användes trunkering (*) och boolesk sökteknik genom 
att lägga till AND och OR i sökningarna.  För att förenkla vår sökning och urval utgick 
datainsamlingen från olika akademiska databaser. Databaserna vilka användes var 
CINAHL, MEDLINE och Pubmed, samtliga är inriktade på omvårdnadsvetenskap 
respektive medicin (Friberg, 2017). 
 
Inklusionskriterierna för att materialet skulle användas var att artiklarna skulle vara 

kvalitativa, deltagarna skulle vara över 18 år och att tydliga etiska överväganden skulle 

framgå. Artiklar med vuxna patienter som besökt AKM i Sverige oavsett sökorsak 

inkluderades. För att förenkla denna process fylldes begränsningar in i databasen när 

materialet söktes. Begränsningarna var att endast vuxna personen skulle ha deltagit i 

studien, materialet skulle vara på engelska samt utgivet tidigast 2008. I databasen 

CINAHL markerades fältet ”peer-reveiwed” och geografisk begränsning inom Europa, 

därefter valdes artiklar ut som beskriver upplevelsen av att vara patient på AKM endast 

i Sverige. Samtliga sökningar presenteras i bilaga 1. I de olika databaserna hittades 

sammanlagt 128 titlar av intresse, samtliga abstract lästes och 10 inkluderades för 

kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen gjordes med hjälp av 

granskningsprotokollet som avdelning för omvårdnad på hälsohögskolan tagit fram, se 

bilaga 2. För att gå vidare till resultatet krävdes det att 4 första frågorna var godkända, 

att artikeln innefattade ett tydligt etiskt förhållningssätt och en sammanlagd poäng på 

minst 9p på samtliga frågor i protokollet. Om artikeln inte gick igenom de första 4 

frågorna eller saknade ett tydligt etiskt övervägande exkluderades artikeln omgående. 

Kvalitén på artikeln baserades på antal poäng i granskningen. 0-6 poäng innebar låg 

kvalité, 6-8 poäng innefattade mellanhög kvalité medan 9-12 poäng innebar hög 

kvalité. 
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Artiklarna som inkluderades lästes igenom noga utifrån frågorna på 
granskningsprotokollet. Syfte, metod, urval, etiskt övervägande och fynd markerades 
med färgpennor för att lätt kunna återgå till senare i processen. Artiklarna granskades 
först enskilt sedan gemensamt för en korrekt tolkning och ställningstagande angående 
relevans till just denna litteraturöversikt. 

 
Dataanalys 
Dataanalysen genomfördes utifrån Friberg (2017) femstegsmodell. 
 
I steg 1 lästes artiklarna enskilt av författarna flertalet gånger för att förstå materialets 
innehåll och resultat. Därefter lästes artiklarna gemensamt (Friberg, 2017). Artiklarnas 
metod, design, ansats, urval och etiskt godkännande kontrollerades och markerades 
med överstrykningspenna för att tydliggöra kvalitén och underlätta inför dataanalysen. 
I steg 2 lästes resultatet i varje enskild artikel noggrant (Friberg, 2017). Intressanta 
meningsbärande enheter och citat utifrån vårt syfte markerades med 
överstrykningspenna. I steg 3 sammanställdes varje artikels fynd på separat papper 
(Friberg, 2017). För att förenkla analysen överfördes samtliga artiklars fynd som 
svarade mot vårt syfte på enskilda pappersark så en jämförelse var möjlig. Artiklarna 
fördes in en artikelmatris där författare, årtal, tidskrift, titel, syfte, huvudfynd och 
databas där artikeln hittats presenteras för att få en överskådlig bild, se bilaga 3. Fynd 
från respektive artikel skrevs på post-it lappar. Steg 4 innebar att jämföra likheter och 
skillnader i artiklarna. Jämförelsen grundas på artiklarnas resultat. Likheter och 
skillnader i samtliga artiklar markerades i olika färger. Post-it lapparna med 
artiklarnas meningsbärande enheter lades samman till olika subteman som i sin tur 
lades samman och skapade teman. Slutligen i steg 5 presenteras resultatet så läsaren 
får en tydlig helhetsbild av vad som framkommit i analysen (Friberg, 2017).  
 

Etiska överväganden 
När ett ämne studeras med kvalitativ utgångspunkt används människor som deltagare 
för att få fram kunskap. För att deltagarna inte ska bli utnyttjade är forskningsetik en 
viktig del i arbetet. Målet med forskningsetik är att värna om deltagarna, 
människovärdet, integriteten och deltagarnas rätt till självbestämmande. 
Forskningsetik kan ses som en trygghet för deltagaren, forskaren samt läsaren 
(Kjellström, 2017). 
 
Vid en litteraturöversikt krävs inget etiskt godkännande dock kvalitetssäkrades 
litteraturöversikten med fokus på trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 
överförbarhet. Endast artiklar med god kvalité och tydligt etiskt förhållningssätt 
användes. Materialet som inkluderades har grundligt bearbetats och kritiskt värderats 
med fokus på forskningsetik vilket Wallengren och Henricson (2017) styrker är av stor 
vikt. En pågående dialog och reflektion har skett då personliga förförståelser och 
värderingar har lyfts för att kunna kopplas bort och för att minska risken att färga 
resultatet, detta för att öka vetenskapliga värdet (Barajas, Forsberg & Wengström, 
2013). Oavsett hur fördelningen var mellan upplevelser i materialet inkluderades 
samtliga upplevelser i resultatet för att ge en tydlig och rättvis bild. Samtliga artiklar 
var på engelska, risken fanns att artiklarnas resultat skulle tolkats fel om det fanns 
brister i språkförståelsen. En dialog fördes angående innehållet för en korrekt tolkning 
och vissa ord översattes med hjälp av ett engelskt lexikon för att få en tydligare 
beskrivning.  
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Resultat 
Det framgick att patienters upplevelser var beroende på vart i vårdprocessen på AKM 
de befanns sig, det rådde även delade upplevelser kring liknande situationer på AKM. 
Tre teman formades: Första mötet, Väntan och Vårdrelationen, samtliga med 
tillhörande subteman se tabell 1. 
 
Tabell 1. Upplevelsen av att vara patient på akutmottagningen i Sverige. Teman och subteman.  

Teman Subteman 
Första mötet • Att vara utsatt  

• Att vara säker  

• Att känna kontroll  
Väntan • Vikten av kommunikation och 

information 

• Att känna sig bortglömd 

• Vikten av uppmärksamhet 
Vårdrelationen • Att vara delaktig  

• Att ses som en individ 

• Tillit till vårdpersonalen  
 

 

Första mötet 
Under nedanstående subteman kommer patienters upplevelser gällande förberedelser 
inför besöket på AKM samt första mötet med vårdpersonalen på AKM att synliggöras.  

 

Att vara utsatt  
Inför sitt besök valde patienter att söka information angående sina symtom, i hopp om 
att kunskapen gav bättre möjligheter att få den vård de har rätt till samt är i behov av 
(Elmqvist & Frank, 2015). Patienter vilka besatt egen kunskap angående sin sjukdom, 
symtom samt efterfrågade mer information angående undersökningar eller 
behandlingar upplevde att de möttes av en negativ attityd från vårdpersonalen vilket 
ledde till känsla av utsatthet (Frank, Asp & Dahlberg, 2009).   
 

Patienterna upplevde samtidigt även svårigheter att förbereda sig inför sitt besök på 
AKM (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2012b). Detta tycktes delvis bero på oro och 
nervositet angående vad som skulle hända under besöket på AKM (Möller, Fridlund & 
Göransson, 2010; Dahlen, Westin & Adolfsson, 2012). En del i patienternas upplevelse 
var oron över att inte kunna beskriva sina symtom, orsaken till symtomen och vilken 
eventuell diagnos de skulle erhålla. Samtidigt fanns en rädsla för att vårdpersonalen 
skulle ifrågasätta patienterna (Möller et al., 2010). Beroende på hur patienterna 
anlände till AKM varierade upplevelsen. Patienter som anlände på egen hand upplevde 
en lägre prioritet och därmed en känsla av utsatthet jämfört med patienter som 
anlände via ambulans (Forsgärde, From Attebring & Elmqvist, 2016).  
 

Patienter med lägre prioritering i triagebedömningen upplevde sårbarhet och känsla 
av exklusion då patienter med mer akuta besvär ansågs viktigare, något som bidrog till 
en upplevelse av att vara utsatt som patient (Dahlen et al., 2012). Bland lägre 
prioriterade patienter fanns även upplevelsen av att inte vara välkommen och att 
vårdpersonalen var ovilliga att bedöma tillståndet (Möller et al., 2010) 
Vårdpersonalens attityder påverkade patienternas upplevelse, de upplevde att deras 
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symtom och behov inte togs på allvar vilket resulterade i en känsla av utsatthet 
(Forsgärde et al., 2016; Dahlen et al., 2012).   
 

Patienterna upplevde att vårdpersonalens fokus var på de medicinska aspekterna samt 
patienternas mest framträdande symtom som skulle behandlas där och då. 
Vårdpersonalens fokus var på sjukdomen samt symtomen istället för patienten som en 
unik individ, något som resulterade i en upplevd utsatthet hos patienterna (Elmqvist 
et al., 2012b; Flink, Öhlén, Hansagi, Barach & Olsson, 2012). Vid ankomst kunde 
patienterna vara chockade och oroliga vilket ledde till svårigheter att bearbeta 
informationen som gavs, patienternas svårighet att ta till sig den information 
vårdpersonalen gav bidrog till en ökad känsla av utsatthet (Doohan & Saveman, 2015). 
Informationsutbytet upplevde patienterna låg i vårdpersonalens händer och avgjorde 
vilken information de delade med sig av (Frank et al., 2009). Stärktes inte 
kommunikationen av vårdpersonalen upplevde patienterna ett bristande intresse då få 
eller inga frågor ställdes till patienterna angående deras behov och önskemål utifrån 
sin situation (Flink et al., 2012). Patienterna upplevde att de inte blev tillfrågade 
angående smärta, därmed uteblev även smärtlindringen de upplevde sig vara i behov 
av, utebliven smärtlindring och det upplevda bristande intresset från vårdpersonalen 
resulterade i att patienterna upplevde utsatthet (Jangland, Kitson & Muntlin Athlin, 
2016).   
 

 

Att vara säker 
Initialt upplevde sig patienterna välkomna på AKM och att de omgående bedömdes 
och prioriterades vilket gav patienterna känsla av säkerhet (Möller et al., 2010; 
Elmqvist et al., 2012b; Jangland et al., 2016; Olofsson, Carlström & Bäck-Pettersson, 
2012). Vårdpersonalens positiva attityd samt goda omvårdnad var central i första 
mötet, vilket gav patienterna en känsla av trygghet (Möller et al., 2010; Jangland et al., 
2016; Olofsson et al., 2012). Vårdpersonalen upplevdes lugna vilket lindrade 
patientens oro och osäkerhet, vilket även gav en trygghetskänsla (Möller et al., 2010; 
Elmqvist et al., 2012b; Dahlen et al., 2012). En viktig del i mötet var patienternas 
upplevelse av vårdpersonalen som professionella samt trevliga, vilket även inkluderade 
aktivt lyssnande till patienternas berättelse (Jangland et al., 2016; Olofsson et al., 
2012). Ett aktivt lyssnande resulterade i en ömsesidig, respektfull relation, en god 
relation bidrog till patienternas upplevelse av säkerhet. Vårdpersonalen tog tid till att 
informera angående triagebedömningen och rådande situation på ett individuellt sätt. 
Patienterna upplevde sig då vara i centrum samt viktiga (Olofsson et al., 
2012).  Kontakten mellan patienterna och vårdpersonalen behövde inte innebära 
enbart information angående rådande situation, utan patienterna upplevde vardagligt 
samtal minst lika viktigt för att införliva en känsla av trygghet och säkerhet (Frank et 
al., 2009).  
 

Komplexiteten på AKM ledde till att vårdpersonalen arbetade under tidspress och 
upplevdes stressade (Jangland et al., 2016). Trots stressen upplevde patienterna 
vårdpersonalen som snälla, lugna samt närvarande. Att som vårdpersonal behålla ett 
engagemang till patienten trots rådande situation uppskattades och gav patienterna 
känslan av att vara säkra. Upplevelsen av att vara säker ledde till tacksamhet över att 
bli professionellt omhändertagna, vilket ledde till ett överseende av rådande situation 
(Olofsson et al., 2012; Elmqvist et al., 2012b). Upplevelsen av första mötet på AKM 
präglade resterande vårdtid, patienterna belyste vikten av ett positivt första möte för 
en fortsatt känsla av säkerhet (Möller et al., 2010).  
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Att känna kontroll  
Då patienterna anlänt till AKM och beskrivit sina symtom väntade patienterna på att 
tas omhand och att bli delaktiga i vården (Frank et al., 2009). Patienterna upplevda 
att information saknades angående triagesystemet vilket gjorde att de inte förstod 
orsaken till triageringen samt dess upplägg (Möller et al., 2010). Miljön påverkade 
patienternas upplevelse då rummet de befann sig i vid triageringen upplevdes mer som 
ett kontor med en känsla av instängdhet vilket gav upplevelsen av att inte ha 
kontroll över sin situation (Möller et al., 2010).  
 

Första mötet på AKM upplevdes förvirrande, patienterna var inte medvetna om 
spelreglerna och hade därmed inte full kontroll över situationen (Elmqvist et al., 
2012b). En känsla av att vara i centrum infann sig då vårdpersonalen visade intresse 
och engagemang runt individen, detta bidrog till en ökad känsla av kontroll hos 
patienterna (Olofsson et al., 2012). Bristande informationen mellan vårdpersonal och 
patienterna riskerade göra upplevelsen negativ då patienterna upplevde sig tappa 
kontrollen (Frank et al., 2009; Elmqvist et al., 2012b; Jangland et al., 2016). 
Situationen upplevdes då likt en maktkamp, där patienterna befann sig i underläge, 
patienterna tvingades ge upp kontrollen över sin kropp till vårdpersonalen vilka besatt 
kompetensen patienterna var i behov av (Elmqvist et al., 2012b; Frank et al., 2009; 
Dahlen et al., 2012). Information var viktig för patienternas förståelse kring 
kommande vård på AKM och för att de ska bibehålla en känsla av kontroll (Jangland et 
al., 2016). Visste inte patienterna vad som komma skulle bidrog det till en ökad brist 
på kontroll då de inte kunde förbered sig (Elmqvist et al., 2012b). Patienter upplevde 
även en god informationsnivå angående sin situation och då en ökad känsla av kontroll 
(Dahlen et al., 2012). Trots ett positivt första möte övergick känslorna senare till 
bristande kontroll samt självbestämmande hos patienterna (Jangland et al., 2016).  
 

Väntan 
Följande subteman kommer beskriva patienters upplevelser under väntetiden på 
AKM.  

Vikten av kommunikation och information 

Efter triageringen övergick ett effektivt omhändertagande till att patienterna upplevde 
en lång och händelselös väntan (Möller et al., 2010); Doohan & Saveman, 
2015; Jangland et al., 2016; Olofsson et al., 2012). Patienterna som saknade kunskap 
angående organisationen och vårdens upplägg på AKM kunde uppleva missnöje samt 
svårigheter med att förstå rådande situation samt väntan (Olofsson et al., 2012; Möller 
et al., 2010; Forsgärde et al., 2016). Skillnader uppmärksammades då patienter med 
lägre prioritet upplevde förståelse kring väntetiden, däremot förväntade de inte att 
väntan skulle vara oviss och oförutsägbar (Elmqvist et al., 2012b).  
 

Patienterna önskade mer och tydligare information angående väntetiden, en god 
kommunikation samt ett gott utbyte av information ledde till en känsla av kontroll hos 
dem (Frank et al., 2009). Bristande kommunikation bidrog till en ökad upplevelse av 
oro och ångest hos patienterna (Dahlen et al., 2012). När patienterna ställde frågor 
upplevdes att få eller inga svar erhölls, responsen upplevdes således energikrävande 
(Elmqvist et al., 2012b). Frågor som inte blev besvarade eller besvarades med vaga, 
missledande svar från vårdpersonalen ledde till frustration hos patienterna (Elmqvist 
et al., 2012b; Frank et al., 2009; Forsgärde et al., 2016). De upplevde att de ej kunde ta 
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förgivet att vårdpersonalen var villiga att lyssna. Väntetiden upplevdes även orsaka 
ökat lidande, dels genom brist på information samt förståelse men även på grund 
av immobilisering orsakat av smärta på grund av utebliven smärtlindring (Dahlen et 
al., 2012; Jangland et al., 2016; Olofsson et al., 2012). I väntrummet på AKM upplevdes 
även andra patienter försvåra en redan svår väntetid (Forsgärde et al., 2016). Mängden 
information patienterna behövde var individuell, vissa patienter nöjde sig med liten 
mängd information och andra inte (Möller et al., 2010) En ursäkt från vårdpersonalen 
angående väntetiden hade resulterat i en mer positiv upplevelse för patienterna 
(Forsgärde et al., 2016).  
 

Att känna sig bortglömd 

Patienternas var rädda för att glömmas bort av vårdpersonalen, något som förstärktes 
ytterligare då vårdpersonalens närvaro uteblev (Doohan & Saveman, 2015; Möller et 
al., 2010; Elmqvist et al., 2012b; Elmqvist & Frank, 2015). Då patienterna kände sig 
bortglömda infann sig känslan av att vara kränkt och förnedrad (Dahlen et al., 2012). 
Lång väntan efter triageringen beskrevs, något patienter utan närvarande anhöriga 
upplevde som plågsamt och resultatet blev en känsla av hopplöshet (Möller et al., 
2010). Elmqvist och Frank (2015) styrker att närvaro av anhöriga genererade känslor 
av trygghet under väntetiden. I väntrummet vistades sällan vårdpersonalen vilket 
resulterade i en känsla av tomhet (Forsgärde et al., 2016; Doohan & Saveman, 2015; 
Elmqvist et al., 2012b; Olofsson et al., 2012). Patienters önskan var att då och då bli 
tilltittade och att ha mer kontakt med vårdpersonalen, en utebliven kontakt resulterade 
i frustation (Forsgärde et al., 2016; Frank et al.,2009).  
 

Situationen upplevdes oflexibel vilket genererade känsla av maktlöshet (Elmqvist & 
Frank, 2015). Maktlösheten patienterna kände påverkade deras möjlighet till kontakt 
med vårdpersonalen då de på grund av smärta samt oro avstod från att tillkalla 
vårdpersonal (Frank et al., 2009). Patienterna kunde även känna rädsla över att lämna 
sitt rum då det fanns risk att missa mötet med vårdpersonalen (Elmqvist et al., 2012b). 
Vidare beskriver patienterna upplevelse av att behöva vara aggressiva för att få kontakt 
och uppmärksamhet av vårdpersonalen (Elmqvist och Frank, 2015).  
 

Vikten av uppmärksamhet  
Patienterna vars prioritering var låg tenderade att få mindre uppmärksamhet av 
vårdpersonalen, något patienterna upplevde som ett problem, vilket orsakade oro och 
osäkerhet (Doohan & Saveman, 2015; Dahlen et al., 2012). Bristen på uppmärksamhet 
från vårdpersonalen resulterade i ett onödigt lidande för patienterna då grundläggande 
behov som smärtlindring, mat och dryck inte uppfylldes (Dahlen et al., 2012). 
Vårdpersonalen uppfattades vara underbemannade vilket patienterna ansåg vara en 
bidragande orsak till bristande uppmärksamhet (Dahlen et al., 2012). Då patienterna 
upplevde att vårdpersonalen hade viktigare saker att göra upplevde de det svårare att 
ta kontakt (Frank et al., 2009). Dahlen et al. (2012) beskriver en osäkerhet över hur 
patienterna skulle kunde dra till sig vårdpersonalens uppmärksamhet.  
   

Under väntetiden kände sig patienterna som en börda då vårdpersonalen inte verkade 
bry sig.  Bristen på intresse och engagemang hos vårdpersonalen gav patienterna 
känslor i form av försummelse och ignorans (Jangland et al., 2016; Olofsson et al., 
2012). När vårdpersonalen var tillgängliga samt visade intresse kring patienterna, 
infann sig en positiv känsla (Dahlen et al., 2012). 
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Vårdrelationen 
Patienternas relation till vårdpersonalen var central, vilket kommer belysas under 
följande subteman.  

Att vara delaktig 
Vårdpersonalen på AKM arbetade under tidspress vilket innebar att flertalet beslut 
angående patienternas behov och vård togs utan samråd med patienterna, något som 
resulterade i att patienterna kände mindre delaktighet samt skapade en oförmögenhet 
i att delta i vården på önskat sätt (Elmqvist et al.,2012b). Missnöjet i delaktigheten var 
svår för patienterna att uttrycka då vårdpersonalen uppfattades sakna intresse av att 
lyssna till dem (Frank et al., 2009). Bristen på delaktighet mynnade ut i att patienterna 
kände ett tvång av att stå upp för sig själva, ifrågasätta vårdpersonalen och kräva 
information angående vården (Elmqvist & Frank, 2015). Villkoren för delaktighet erfor 
patienterna låg hos vårdpersonalen vilka styrde över när och hur patienternas 
delaktighet blev möjlig. Upplevelsen på AKM påverkades av arbetsbelastningen vid 
vårdtillfället samt patienternas prioritering. Patienterna som var lågt prioriterade fick 
känslan av att vårdpersonalens vilja att lyssna till deras berättelse inte kunde tas 
förgivet (Frank et al., 2009).   
   
AKM är en ombytlig miljö med stor personalgrupp som gemensamt vårdar patienterna 
vilket resulterade i att patienterna fick träffa många olika vårdpersonal. Patienterna 
tenderade under sådana situationer att hålla inne med information då de upplevde 
osäkerhet kring vem de skulle vända sig till. Vänlighet bland vårdpersonalen 
kompenserade inte upplevda bristen på information angående vården (Jangland et al., 
2016). Att som patient träffa olika vårdpersonal ökade känsla av oro, ångest samt gav 
upplevelsen av att inte vara delaktiga i vården (Dahlen et al., 2012; Elmqvist et al., 
2012b; Elmqvist & Frank, 2015). Bristande delaktighet resulterade i att patienterna 
upplevde situationen som opåverkbar vilket gav känsla av maktlöshet (Forsgärde et al., 
2016; Elmqvist & Frank, 2015).  
   

Initialt var upplevelsen kring delaktigheten god då patienterna erhöll information 
angående diagnos och situation, dock fanns en önskan angående en mer detaljerad 
information angående undersökningar och kontroller som utförts (Jangland et al., 
2016). Positiva erfarenheter skapade en ökad önskan till delaktighet i vården. Negativa 
erfarenheter bidrog till en upplevd brist på delaktighet i vården på AKM och vidare i 
vårdkedjan. Vårdpersonalen kunde genom att förse patienterna med relevant 
information, på ett enkelt sätt utifrån individens förmåga öka känslan av delaktighet 
(Frank et al., 2009; Dahlen et al., 2012). 
 
 

Att ses som en individ 
När vårdpersonalen bemötte patienterna som individer och inte utifrån diagnosen 
skapades en positiv upplevelse, patienterna upplevde att vårdpersonalen brydde sig 
angående vad patienten ansåg vara viktigast (Frank et al., 2009). Vidare beskriver 
Frank et al. (2009) att patienterna upplevde en relation till vårdpersonalen där 
patienterna själva var experter i situationerna vilket resulterade att vara bekräftad som 
en individ och inte som en sjukdom. Däremot upplevde patienter även att 
vårdpersonalen endast var intresserad av de medicinska aspekterna samt symtomen, 
därmed inte av patienterna som individer. Då vårdpersonalen fokuserade på  
biologiska kroppen resulterade det i att patienternas psykologiska behov glömdes bort 
(Möller et al., 2010; Elmqvist et al., 2012b). Behovet av integritet och emotionell vård 
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var stort då patienterna befann sig på AKM, behov som inte tillgodoseddes (Doohan 
och Saveman, 2015). 
   

När vårdpersonalens fokus låg på biologiska kroppen samt fysiologiska symtom 
patienterna uppvisade tenderade patienternas möjlighet till delaktighet att minska, 
patienterna upplevde då en ambivalens mellan att vara intressant samtidigt som 
ointressant. Känsla av att vara outsider till egna kroppen samt oförmögen att delta var 
även centrala upplevelser (Elmqvist et al., 2012b). Bristande kommunikation i form av 
ögonkontakt bidrog till upplevelser av att vara osynliga vilket vidare resulterade i att 
patienterna samt anhöriga inte var villiga att ställa frågor då de kände sig förbisedda 
(Forsgärde et al., 2016). När patienterna upplevde ett negativt bemötande samt 
nonchalant attityd hos vårdpersonalen stärktes känslan av att inte vara sedd (Dahlen 
et al., 2012). Patienter beskrev att vårdpersonalen gick förbi utan att på något vis 
uppmärksamma patienterna vilket var en svår upplevelse (Jangland et al., 2016). 
Däremot när vårdpersonalen bekräftade patienterna så upplevde de mening (Elmqvist 
et al.,2012b). Patienterna upplevde trygghet med att befinna sig på AKM, relationen 
till vårdpersonalen och kunskapen vårdpersonalens besatt, vilket fick patienterna att 
överlåta kontrollen angående vården (Elmqvist & Frank, 2015).  
   

Patienterna beskrev initiala upplevelsen på AKM som positiv men att upplevelsen 
senare övergick till känslor av bristande kontroll och självbestämmande samt ignorans 
kring patienternas grundläggande behov, vilket resulterade i att patienterna inte 
upplevde sig sedda som individer (Jangland et al., 2016). Efter triageringen under 
första mötet på AKM upplevde patienterna att vårdpersonalens lyssnande upphörde 
och en likgiltig attityd synliggjordes då vårdpersonalens intresse kring patienterna 
brast. Bemötandet från vårdpersonalen resulterade i upplevelse av exklusion samt 
känslor som frustration och besvikelse bland patienterna då de inte sågs som individer 
(Olofsson et al., 2012). Upplevelser i form av ilska, irritation, frustration, känna sig 
osedd samt att inte få tillräcklig information var central bland patienterna på AKM 
(Elmqvist & Frank, 2015). Även känslor av att inte respekterats, setts som individer 
eller erhållit de rättigheter de ansåg sig ha rätt till under besöket existerade (Dahlen et 
al., 2012; Elmqvist & Frank, 2015).   
 

Tillit till vårdpersonalen  
Patienternas negativa känslor yttrades sällan till vårdpersonalen då patienterna inte 
ville komma i konflikt med vårdpersonalen eller upplevas besvärliga (Elmqvist & 
Frank, 2015). Patienternas egna upplevelser av situationen stämde inte alltid överens 
med vårdpersonalens bedömning angående hur brådskande patienternas situation 
var. Skillnaderna ledde till att patienterna upplevde en bristande tillit till 
vårdpersonalen. Även organisationens uppbyggnad på AKM bidrog till en 
bristande tillit mellan patient och vårdpersonal, situationen upplevdes komplicerad 
för patienterna. Patienterna upplevde förflyttningar och möten med många olika 
vårdpersonal (Elmqvist et al., 2012b; Jangland et al., 2016). Behovet av kontinuitet 
med vårdpersonalen var en viktig faktor för att patienterna skulle känna tillit (Frank et 
al., 2009; Dahlen et al., 2012). Patienterna kände initialt tillit vid anländandet till 
AKM, blotta närvaron på AKM lugnade samt ingav trygghet hos patienten. Patienterna 
beskrev närheten till hjälp samt kompetent vård vara en tröst och en trygghet (Dahlen 
et al., 2012).  
   

Vårdpersonalens attityd hade stor inverkan på känslan av tillit, möten med 
vårdpersonal vilka inte visade medlidande beskrevs som negativa möten (Doohan 
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& Saveman, 2015). Vidare kände patienterna att vårdpersonalen saknade förståelse 
samt misslyckades med att visa att patienternas symtom togs på allvar (Dahlen et al., 
2012). När vårdpersonalen var stressade förvärrades patienters upplevelse av oro samt 
smärta, vårdpersonalen verkade inte hinna uppmärksamma patienternas behov 
(Doohan & Saveman, 2015). Vårdpersonalens bristande förmåga att förmedla tillit 
samt säkerhet till patienterna orsakade svårigheter för patienterna att skapa en 
relation till vårdpersonalen då patienterna upplevde osäkerhet kring hur 
kommunikationen skulle ske (Jangland et al., 2016). Vårdpersonalens bristande 
attityd samt intresse gav inte enbart ett dåligt vårdmöte med bristande tillit utan 
bidrog även till en bestående negativ bild av AKM. En positiv bild av AKM samt en 
känsla av tillit skapades då patienterna upplevde ett verkligt genuint intresse från 
vårdpersonalen (Olofsson et al., 2012).  
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Diskussion 
 

Diskussionen presenteras i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. 
Metoddiskussionen bygger på granskning av vald metod, urval och analys, där även 
styrkor samt svagheter lyfts relaterat till begreppen trovärdighet, pålitlighet, 
bekräftelsebarhet och överförbarhet. I resultatdiskussionen sammanfogas resultatet 
med arbetets teoretiska utgångspunkt samt övrig forskning.   

Metoddiskussion  
Intresse kring ämnet existerade innan litteraturöversikten inleddes. Baserat på 
tidigare kunskap och personliga erfarenheter har brister i PCO identifierats, vilket 
skapade problemformuleringar. Problemformuleringar grundade syftet då en ökad 
kunskap och förståelse kring hur patienternas upplever sin vistelse på AKM önskades. 
Resultatet genererade information samt kunskap kring patienters upplevelse, vidare 
väcktes ytterligare forskningsfrågor bland annat patienters upplevelse utifrån 
patientgrupp alternativt prioritet på AKM vilket hade varit ett alternativ om kvantitativ 
metod valts.  

Designen som valdes var litteraturöversikt av kvalitativ forskning. Litteraturöversikt 
var en lämplig metod då ett fenomen skulle beskrivas utifrån redan befintlig forskning 
(Friberg, 2017). Då syftet med litteraturöversikten var att beskriva personers 
upplevelse av att vårdas på en AKM i Sverige ansågs kvalitativ metod som lämplig då 
metoden bygger på upplevelser, tankar samt känslor hos vederbörande (Forsberg 
& Wengström, 2016). Teoretiska utgångspunkten som litteraturöversikten utgick ifrån 
var PCO. PCO bedömdes vara en lämplig teoretisk referensram då litteraturöversikten 
baseras på svensk forskning där enligt lag PCO ska tillämpas. Syftet med 
litteraturöversikten var att beskriva patienters upplevelser och därför passade PCO bra 
då det innefattar att som patient ses som en helhet, vara delaktig samt 
självbestämmande (Ekman et al., 2011).    

Sökningarna utfördes i CINAHL, MEDLINE och PubMed för att på ett heltäckande sätt 
utforska förekomsten av forskning inom valt område. Flera databaser användes då 
databaserna är indelade utifrån olika ämnesområden vilket resulterar i att samtliga är 
inkompletta var för sig. Samtliga databaser har grunden i medicin respektive 
omvårdnad (Friberg, 2017) Genom att använda flertalet databaser ökar arbetets 
trovärdighet (Henricson, 2017). Genom att granska sökta artiklars nyckelord bidrog 
det till kunskap angående andra relevanta sökord för fortsatta sökningar i ämnet 
(Wallengen & Henricson, 2017). När sökningarna genomfördes tydliggjordes 
söksträngarnas kvalitet, första sökningarna gav tusentals träffar vilket uppvisade att 
sökningarna var alltför breda. Nackdelen med att smalna av sökningarna var att 
mindre antal artiklar påträffades, vilket kan ha lett till att relevant material utifrån 
syftet uteblev. Under sökprocessen ansågs tidsbegränsningen för arbetet vara en 
påverkande faktor på arbetets slutliga kvalitet då begränsat med tid kunde läggas på 
att söka material vilket Henricsson (2013) styrker. Under sökningarna användes 
trunkering för att ge böjelser på sökorden, likaså användes boolesk sökfunktion för att 
begränsa och ge relevanta träffar utifrån syftet, vilket underlättade 
materialinsamlingen och stärker specificiteten vilket Karlsson (2017) styrker. 
Sökningarna presenteras i en sökmatris där datum, databas, sökord, begränsningar, 
antal träffar, antal lästa titlar och antal inkluderade artiklar till resultatet framkommer. 
Genom att tydligt redovisa tillvägagångssättet vid datainsamlingen ökar 
litteraturöversiktens pålitlighet (Henricsson, 2013). 
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Valda artiklar granskades noga gemensamt utifrån kvalitetsprotokoll framtaget av 
Hälsohögskolan i Jönköpings. Vidare graderades artiklarna utifrån låg-, medel- och 
hög-kvalitetsnivå. Då kvalitetsgranskningen genomfördes noga och gemensamt stärks 
arbetets trovärdighet (Wallengren & Henricson, 2017).  Samtliga artiklar som 
analyserats bedömdes vara av hög kvalitet och innehöll tydliga etiska övervägande och 
då inkluderades till resultatet. Tio artiklar inkluderades i litteraturöversikten vilket kan 
ses som en svaghet då önskan var att påträffa ytterligare artiklar för att stärka 
trovärdigheten.  Artiklarna var på engelska, studierna i materialet grundades i Sverige 
samt innehöll endast deltagare över 18 år, vilket var inklusionskriterier. För att tydligt 
redovisa valda artiklar utformades en artikelmatris. Artikelmatrisen ger läsaren en 
tydlig och överskådlig vy över inkluderade artiklarna och dess innehåll vilket stärker 
litteraturöversiktens trovärdighet och pålitlighet (Henricson, 2017).   
 

Då syftet initialt var brett beslutades det tidigt att begränsa upplevelsen av att vårdas 
på AKM till mer specifikt inom Sverige. Resultatet är således byggt på forskning vilket 
enbart genomförts i Sverige. Genom att begränsa arbetet till Sverige ges en mer rättvis 
bild av hur patienter upplever vistelsen på AKM just i Sverige vilket stärker arbetets 
kvalité då överförbarheten inom Sverige är god något som Wallengren och Henricson 
(2017) styrker. Dock kan inte resultatet överföras till resten av världen, vilket kan ses 
som en svaghet. Valda artiklarna lästes flertalet gånger både enskilt och gemensamt, 
vilket ökar litteraturöversiktens trovärdighet (Henricson, 2017). Engelskt lexikon var 
till stor hjälp för korrekt översättning av enstaka ord vilket ledde till minskad risk för 
felöversättningar och feltolkningar. Genom att försäkra sig om att översättningen var 
korrekt stärktes arbetets tillförlitlighet (Henricsson, 2017). Tillsammans 
diskuterades likheter och skillnader utifrån artiklarnas resultat. I enlighet med Friberg 
(2017) mynnade likheterna och skillnaderna ut i tre teman och nio subteman. Namnen 
på samtliga teman och subteman valdes utifrån likheter vilket framkom under 
analysarbetet (Friberg, 2017). När materialet granskades framkom det tydligt att 
patienters upplevelser skiljde sig beroende på vart i vårdprocessen de befann sig. 
Således delades resultatet in teman utifrån situationen patienten befann sig i, vilket 
ansågs vara en intressant vinkel. Genom att dela in resultatet utifrån situation på AKM 
upplevdes emellanåt svårigheter att undvika upprepningar när resultatet formades 
vilket kan ses som en svaghet. Att dataanalysen är väl beskriven leder till ökad 
bekräftelsebarhet i litteraturöversikten (Wallengren & Henricson, 2017).  
 

Litteraturöversikten utfördes med en induktiv ansats då kunskapen angående valt 
fenomen var bristfällig. Valet av analysmetod resulterade i ett relativt brett resultat 
vilket bidrog till tankar om att en deduktiv ansats kunnat underlättat utformningen av 
resultatet då flertalet upplevelser framkom och skulle väga lika tungt i resultatet vilket 
genererade ett långt resultat. Anledningen till valet av den induktiva ansatsen var 
önskan att minska riskerna att förförståelse färgade resultatet och att en önskan att 
resultatet skulle styras helt av deltagande patienters upplevelser från respektive studie. 
Genom att materialet först analyserades enskilt och sedan tillsammans undveks egna 
tolkningar av textens betydelse. Genom att eliminera egna tolkningar stärktes 
resultatets trovärdighet (Friberg, 2017; Henricsson, 2017). Personliga erfarenheter av 
vården på AKM existerade innan arbetet började, erfarenheterna diskuterades och 
jämfördes. Då erfarenheterna till viss del skiljde sig åt kunde olikheterna diskuteras 
och i möjligaste mån kopplas bort när materialet analyserades och resultatet formades. 
Återigen för att minska den egna förförståelsens påverkan och stärka arbetets 
pålitlighet (Wallengren & Henricson, 2017). 
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Utsedd handledare, studiekamrater och utomstående har läst och granskat arbetet 
genomgående under processen vilket enligt Wallengren och Henricson (2017) stärker 
litteraturöversiktens trovärdighet och bekräftelsebarhet.  
 

Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva upplevelsen av att vara patient på 
akutmottagningen i Sverige. I resultatet framkom tre teman: Första mötet, Väntan och 
Vårdrelationen. Centralt var betydelsen av vårdpersonalens 
bemötande samt information då det präglade patienters upplevelse av sin vistelse på 
AKM. Fynden kommer diskuteras i följande resultatdiskussion.   
  
Resultatet visade att patienternas upplevelser av AKM var av både negativ och positiv 
karaktär. Vårdpersonalens bemötande och attityd påverkade patienternas upplevelse 
av AKM. Bristande bemötande och en dålig attityd från vårdpersonalen förvärrade de 
redan existerande känslorna av oro och nervositet patienterna upplevde. Patienterna 
upplevde sig utsatta och i en beroendeställning något som förvärrades då 
vårdpersonalen hade ett dåligt bemötande. Då patienterna upplevde sig väl bemötta 
samt sedda som personer genererades känslor som trygghet och känslan av kontroll 
något som skapade en god relation mellan patienterna och vårdpersonalen. Detta kan 
jämföras med Fox & Chesla (2008) som beskriver vårdpersonalens bemötande av 
patienter som viktigt inte enbart för patienternas upplevelse utan även för möjligheten 
att ge patienterna en god vård. Socialstyrelsen beskriver konsekvenser dåligt 
bemötande kan ge gällande patienternas vård, t.ex. att viktig information uteblir och 
bristande compliance hos patienten (Socialstyrelsen, 2017b). Larsson, 
Sahlsten, Segesten och Plos (2011) belyser vikten av att skapa en god relation mellan 
vårdpersonalen och patienten. Skapas ingen god relation tenderar patientens 
motivation till att deltaga i vården minska. Hälso- och sjukvårdslagen beskriver att 
vården ska främja en god relation mellan patient och vårdpersonal, likaså att vården 
ska bygga på kontinuitet av vårdpersonal för att säkerställa individanpassad och säker 
vård (HSL, SFS 2017:30). Inspektion för vård och omsorg (IVO) (2018) redovisar i en 
rapport med klagomål enligt patientsäkerhetslagen att 9% av anmälningarna patienter 
har gjort involverar vård på AKM i Sverige, en siffra som varit konstant sedan 2013. 
Rapporten tar upp flera olika orsaker där patienter upplevt att inte god vård erhållits, 
två av dessa är delaktighet och självbestämmande. Nämnda faktorerna utgör en 
mindre del av totala mängden klagomål, dock finns flera andra punkter som kan 
förknippas med delaktighet så som bemötande, informationsöverföring och 
omvårdnad/omsorg (Inspektion för vård och omsorg, 2018).   
  
I enlighet med PCO skall patienten vara i centrum, vården skall således formas utifrån 
patienten och dennes situation. Patienten skall ses som en person med fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella behov vilka skapar en helhet där alla delar bör 
uppmärksammas och involveras i omvårdnaden (Ekman et al. 2011). I resultatet 
uppmärksammades positiva upplevelser då patienter uppfattade sig bli tagna på allvar 
och lyssnade till. Blev däremot inte patienterna bemötta på ett välkomnande eller 
öppet sätt genererades negativa känslor. Liard et al. (2015) beskriver behovet av att 
säkerställa omvårdnad enligt PCO samt att uppmärksamma och eventuellt behandla 
patienters emotionella tillstånd och behov av vård. Delat beslutsfattande är en del av 
PCO då patienten ses som expert på sig själv vilket skall integreras med 
vårdpersonalens professionella kunskap och kompetens (Moreau, 
Carol, Dedianne, Dupraz, Perdrix, Lainé & Souweine, 2010). Svensk 
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sjuksköterskeförening pekar på vikten av att vården utformas för att ge patienterna 
förutsättningar till att vara delaktig i beslutsfattande rörande sin vård (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). På AKM är patientflödet varierande vilket stundtals 
medför stress hos vårdpersonalen (Elmqvist et al. 2012a). Elmqvist et al. (2011) belyser 
att patienterna kan uppfatta att tid och intresse saknas då vårdpersonalen uppfattades 
stressade vilket resulterar i att patienterna upplever sig dåligt bemötta. Pun et al. 
(2015) beskriver att tidspressen och arbetsbelastningen ofta benämns som ett hinder 
på AKM vilket ses som en orsak till att PCO inte alltid införlivas. Däremot visar Ulin, 
Olsson, Wolf och Ekman (2015) på att vårdtiden minskar likaså blir effektivare och att 
patientnöjdheten ökar då PCO är en central del i vården. I resultatet framkom att då 
patienterna upplevde ett dåligt bemötande vilket inkluderade bristande intresse och 
engagemang hos vårdpersonalen upplevdes känslor av att inte bli sedda och att vara 
ointressanta. Känslorna hämmade en god relation och patienternas deltagande i sin 
vård. Känslorna skapade frustration, ensamhet och osäkerhet vilket genererade 
lidande. Vårdpersonalens bristande intresse för patienten bidrog till missförstånd 
vilket äventyrar möjligheten för patienterna att få en god och säker vård. Då 
vårdpersonalen visade intresse och engagemang för patienterna alstrades känslan av 
att vara i centrum, intressant samt bekräftad likt en individ i motsats till en sjukdom, 
patienterna upplevde då en god relation till vårdpersonalen. Partnerskap och en god 
relation är grundstenar inom PCO och något vårdpersonalen skall arbeta utifrån 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2016).   

 
Resultatet visade betydelsen av kommunikation och information mellan patient och 
vårdpersonal då dessa faktorer påverkade patienters upplevelse under vistelsen på 
AKM. God kommunikation och information gav känsla av kontroll och delaktighet. 
Erhöll patienterna inte tillräcklig information övergick känslan till bristande kontroll 
vilket genererade osäkerhet, oro och ångest. Detta överensstämmer med Wysong och 
Driver (2009) som visar på att kommunikationen mellan vårdpersonalen och 
patienten har stor inverkan på helhetsupplevelsen av besöket på sjukhuset. Charlton 
et al. (2008) poängterar att god kommunikation och information leder till delaktighet 
hos patienten vilket i sin tur resulterar i högre grad av följsamhet till sjukvården. Enligt 
Gluyas (2015) kan bristande kommunikation och information generera vårdskador, 
något som enligt patientsäkerhetslagen ska förebyggas och förhindras av 
vårdpersonalen (SFS 2010:659). Komplexiteten på en AKM där patienter kan vara 
varierande sjuka och/eller skadade vid ankomst kan bidra till svårigheter i 
informationsbytet. Vårdpersonalen ställs även inför att prioritera åtgärder på ett 
effektivt och korrekt sätt utifrån patientens tillstånd, vilket kan innefatta att åtgärder 
bör ske snabbt. Vid akuta situationer kan svårigheter uppstå att informera och 
involvera patienten (Attree, 1999). Kommunikationen kan försvåras av barriärer som 
fysiska-/psykiska funktionsnedsättningar, språk-/kulturskillnader samt 
utbildningsnivå hos patienterna. Det krävs att vårdpersonalen har kunskap kring dessa 
och strategier för att komma förbi barriärerna och på så sätt optimera en god 
kommunikation (Shankar et al., 2014).   Således är det av stor vikt att individanpassa 
kommunikationen, information och vården i sin helhet för att involvera patienten 
(Kourkouta & Papathanasiou, 2014), vilket även PCO styrker (Downs & Collins, 2015). 
I resultatet lyftes patienters upplevelse av delaktighet och säkerhet då vårdpersonalen 
informerade patienterna på ett anpassat sätt utifrån individens förutsättningar. 
Mängden information patienterna önskade varierade, likaså behovet av detaljerad 
information angående faktorer vilka är betydande för individen. Detta är i linje med 
annan forskning som visar att mängden information som ges bör utgå från patientens 
vilja, förutsättning och resurser (Little et al., 2001).  Resultatet visade på att patienter 
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kände sig bortglömda då informationen var bristfällig eller inte existerade, särskilt 
under väntetiden på AKM. Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad och Wimo (2004) 
styrker känslor av att vara bortglömda och att erhålla bristande information under 
väntetiden. Patienter upplever att de inte förstår väntan vilket kan leda till förvirring 
och frustration. I resultatet beskrev patienter att väntan var oviss och oförutsägbar, 
även brist på närvaro av vårdpersonalen identifierades. Väntan ledde till lidande, 
frustration och besvikelse hos patienterna, relaterat till ouppfyllda grundläggande 
behov så som mat och dryck samt smärtlindring. Som vårdpersonal ska omvårdnaden 
bedrivas på ett sätt där lidande lindras (svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Väntetiden hade stor inverkan på totala upplevelsen av att vara patient på AKM 
(Rehman & Ali, 2016). Något vårdpersonalen kan göra för att underlätta väntan är att 
prioritera kommunikationen och informationen gentemot patienterna då dessa 
faktorer leder till bekräftelse, förståelse och minskat lidande hos patienterna 
(Boudreaux och O´Hea, 2004).   
  
   
Något framtida forskning kan belysa är skillnader i upplevelsen på AKM beroende på 
patientgrupp exempelvis om de är medicin-, kirurg- eller ortopedpatienter. Det hade 
även varit intressant att se skillnaden i patienters upplevelse utifrån prioritet 
enligt triage.  

 

Slutsats 
 

Litteraturöversikten riktar sig mot vårdpersonal. Förhoppningen är att resultatet skall 
ge en ökad insikt och förståelse om patienters upplevelse av att vårdas på en 
AKM. Kunskap om patientens upplevelse av sin vård kan ge vårdpersonalen viktig 
information som kan användas för att säkerställa en så bra upplevelse som möjligt av 
vården. En slutsats som kan dras är att PCO kan påverka patienters upplevelse av 
vården på AKM då kommunikation, vårdrelation och information genomsyrade 
flertalet upplevelser. Väntetiden på AKM är något som alltid kommer förekomma pga. 
organisationens uppbyggnad och arbetssätt. Däremot kan vårdpersonal underlätta 
väntan för patienterna då det framkommer i resultatet att patienter upplevde väntan 
mer lätthanterlig då vårdpersonalen kommunicerade, informerade och bekräftade 
dem.  Vidare kan arbetet ses som en resurs i att uppmärksamma behovet samt 
eventuella brister i omvårdnaden på en AKM och på så vis öka välbefinnande hos 
patienterna. 
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