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SAMMANFATTNING 

Till akutmottagningen kommer människor med akuta somatiska åkommor av olika grader och 

former. Både patienter och medföljande anhöriga kan uppleva besöket på akutmottagningen 

som kaotiskt och frustrerande, beroende på orsak och omständigheter till besöket. Studiens 

syfte var att beskriva vuxna patienters upplevelser av att vara på en akutmottagning. 

Metoden som användes var en allmän litteratursammanställning med beskrivande design 

baserad på vetenskapliga artiklar. Omvårdnadsdatabaser som användes till artikelsökningarna 

var Amed, Cinahl och PubMed. Resultatdelarna från 11 artiklar sammanställdes och bildade 

tre kategorier som blev rubriker i studiens resultat.  

Upplevelsen av personalens arbete - Information, kommunikation, respekt, bemötande och 

kompetens påverkade patienternas upplevelser. Upplevelsen av miljön och organisationen - 

Miljön upplevdes bristfällig. Många patienter var nöjda med helheten av vistelsen, men den 

långa väntetiden bidrog till att helhetsintrycket av vistelsen blev sämre. Känslor som 

upplevdes på akutmottagningen – Rädsla, oro, ensamhet, sårbarhet, hjälplöshet, vara beroende 

samt intrång på integriteten var negativa känslor som upplevdes. Positiva känslor som 

upplevdes var trygghet, respekt, samt när personalen var förtroendegivande och kompetent.  

Ett förbättringsområde inom akutmottagningens organisation skulle kunna vara förbättrade 

och mer anpassade rutiner angående informationsgivningen till patienterna. Då ett 

återkommande resultat i studien var just patienternas upplevda brist på information. 

Keyword: akutmottagning, upplevelse, patient, omvårdnad.  
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1 BAKGRUND 

1.1 Akutmottagning 

En akutmottagning är en mottagning dit människor vänder sig vid akut skada, sjukdom, vid 

någon form av ohälsa, obehag eller smärta. Många som kommer till mottagningen upplever 

sina värsta symtom någonsin. Både patienter och medföljande anhöriga kan uppleva besöket 

på akutmottagningen som kaotiskt och frustrerande, beroende på orsak och omständigheter till 

besöket (Wikström, 2006). Besöket är oftast oplanerat, och upplevelsen av den ibland 

”stökiga miljön” och osäkerheten om vad som är fel kan bidra till hög oro och stress.  Detta i 

sin tur kan leda till sämre patientföljsamhet (compliance) och att information uppfattas sämre 

(Ekvall, Gerdtz & Manias, 2009). Har patienten dessutom varit utsatt för fysiskt trauma är de 

extra sårbara och utsatta när de kommer. Utöver fysiska skador kan de vara i chock och 

skrämda av olyckan de just varit med om (Wiman, Wikblad & Idvall, 2006). 

Vårdteamet har ansvar över en komplex situation och måste vara snabba att ta rapport, samla 

information, bedöma det fysiska tillståndet och planera hur allt ska gå till väga (Wiman et al., 

2006). Arbetssituationen på akutmottagningen kan många gånger upplevas som påfrestande 

och frustrerande för personalen, olika grader och former på skadade patienter ställer höga 

krav på personalens kompetens. Det gäller att kunna ha många bollar i luften, att kunna vårda 

en svårt sjuk patient och samtidigt ha kontroll över resterande patienter. Det höga tempot på 

akutmottagningen kan få personalen att känna att de inte räcker till trots att de gör så gott de 

kan. Vårdteamet består oftast av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och administrativ 

personal. Endast de nödvändigaste omvårdandsåtgärderna utförs av sjuksköterskan. Många 

gånger prioriteras de medicinska åtgärderna vilket leder till att det psykosociala och etiska 

kommer i andra hand - om det överhuvudtaget hinns med. Prioriteringen måste göras med 

tanke på att det är viktigt att sjuksköterskan har kontroll över alla patienter och snabbt kan 

observera om någon patients hälsa försämras (Wikström, 2006).    

 En akutmottagning består oftast av tre olika kliniker; medicin, kirurgi och ortopedi. Dessa 

kliniker täcker ofta in de flesta patientkategorier som söker sig till en akutmottagning. Lokaler 

och utrymmen som oftast finns på akutmottagningen är: reception, akutrum, ambulansintag, 

väntrum för sittande patienter, väntrum för liggande patienter, en sjuksköterske- och 

läkarexpedition per klinik, undersöknings- och behandlingsrum, sköljrum och förråd 

(Wikström, 2006). 

Akutmottagningen samverkar med de flesta delar av sjukhuset som t.ex. röntgen, 

vårdavdelningar, laboratoriet etc. och är på så vis en central punkt i sjukvården. De flesta 

inneliggande patienter på ett sjukhus har kommit via akutmottagningen (Wikström, 2006). 

Till Örebro Universitets Sjukhus akutmottagning kommer ca 145 personer/dygn vilket 

resulterar i drygt 52 000 besök/år (Universitetssjukhuset Örebro [USÖ], 2012). Risken att 

behöva besöka en akutmottagning ökar med stigande ålder, personer över 85 år besöker ofta 

akutmottagningen mer än två gånger per år (Kihlgren, 2005). De flesta personer som kommer 

till akutmottagningen gör det på egen hand och en mindre andel av patienterna kommer in via 

ambulanstransport (Wikström, 2006).  
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1.1.2 Triage 

En person som kommer till akutmottagningen blir bedömd utifrån ett strukturerat 

triagesystem av en sjuksköterska. Det är viktigt att bedömningen utförs inom 10 minuter efter 

patientens ankomst, vid fördröjning finns det risk för negativa konsekvenser gällande 

patientens behandling och hälsa (Göransson, Eldh & Jansson, 2008).  

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 a §, står det att ”Varje patient som 

vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en 

medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd”.  

Triage baseras på patientens medicinska angelägenhetsgrad och är ett behovsbaserat 

turordningssystem till att träffa läkaren. Ordet triage kommer från det latinska ordet tritare 

och terere, som senare infördes till franskan med innebörden bedöma, sortera och välja. 

Redan under 1700-talet användes en form av triage inom den militära sjukvården (Göransson 

et al., 2008). Triagebedömningen utgår från patientens symtom och orsak till ankomsten, och 

blir därefter handlagd på passande klinik. Om sjuksköterskan är osäker angående patientens 

symtom och eventuell diagnos utförs i första hand rutinmässiga kontroller och samtal med 

patienten i ett behandlingsrum. Om det fortfarande finns oklarheter kring patientens symtom 

handläggs patienten för de symtom som är eventuellt allvarligast. Rutinmässiga kontroller i 

triagebedömningen är puls, blodtryck, saturation, andningsfrekvens och temperatur 

(Wikström, 2006). 

1.2 Upplevelser 

Faktorer som påverkar och har betydelse för patienternas upplevelser och tillfredsställelse på 

akutmottagningen är personalens attityd, tillhandahållande av information och förklaringar i 

allmänhet samt information om väntetider (Wiman et al., 2006).  

Det finns ingen skillnad i män och kvinnors upplevelser av besöket akutmottagningen. Det är 

spridda upplevelser av vårdkvaliteten på en akutmottagning beroende på patientens ålder, 

störst skillnader i upplevelsen är det mellan de yngsta och äldsta patienterna, yngre patienter 

upplever ofta lägre kvalitet på vården. Patienter med universitetsutbildning är mer kritiska till 

medicinteknisk kompetens och fysiska förhållanden på akutmottagningen än patienter med 

enbart grundskoleutbildning. Orsaken till varför en patient sökt vård påverkar också 

upplevelsen av vårdkvaliteten (Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2008). 

Klagomål som kan uppstå från patienter på en akutmottagning är bl.a. långa väntetider, hårda 

britsar, förlust av personliga föremål och otrevlig personal som inte tar patienterna på allvar 

(Nyström, 2003). 

1.3 Omvårdnadsteoretisk referensram 

Ida Jean Orlando är en omvårdnadsteoretiker och var aktiv som praktiserande sjuksköterska i 

Amerika under 1950-talet. Orlandos teori bygger på relationen och samspelet mellan 

patienten och sjuksköterskan i här och nu situationer. Orlando menar även att sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder påverkas mer av organisationen än av patientens behov. Enligt Orlando 

är målet för omvårdnaden att identifiera samt möta patientens behov, och därefter lindra 

obehag och få patienten att uppleva välbefinnande (Orlando, 1990).  
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1.4 Problemformulering 

Kan det vara så att bristande överstämmelse mellan patienternas egna upplevelse av 

omvårdnadsbehov samt hur akutsjukvården är organiserad är ett växande problem? Akuta 

vårdtillstånd och behandling passar kanske inte alltid patienternas behov! För att åtgärda den 

eventuella bristen krävs kunskap och utveckling om hur ohälsa och vistelsen på 

akutmottagningen upplevs av patienterna. Ett annat problem på akutmottagningen kan vara 

det utsatta läget patienterna kan befinna sig i. Detta kan vara svårt för personalen att ta hänsyn 

till med tanke på den pressade arbetssituationen som kan råda på akutmottagningen. Vi vill 

med denna studie beskriva vuxna patienters upplevelser av att vara på en akutmottagning, och 

på så sätt öka kunskapen och förståelsen av de upplevda besöken. Hur kan vi i vårt yrke som 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal anpassa och utföra omvårdnadsarbetet så att 

patienternas upplevelser av att vara på akutmottagningen blir så bra som möjligt?  

2 SYFTE  

Syftet med studien var att beskriva vuxna patienters upplevelser av att vara på en 

akutmottagning.  

3 METOD 

Studien är en allmän litteratursammanställning med beskrivande design baserad på 

vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2003). Använda databaser inom området 

omvårdnadsvetenskap är Amed, Cinahl och PubMed.  

3.1 Sökstrategier 

Sökorden som använts är delvis meningsbärande ord i syftet, övriga sökord är synonymer. 

Flera olika sökkombinationer och sökord prövades, för att få fram de bäst passande träffarna 

till syftet (se sökord samt sökkombinationer i Bilaga 1, Sökmatris). 

Sökning i Amed: Sökord som användes var [Subject] emergency medical care (akutsjukvård), 

[Subject] quality of health care (vårdkvalitet) och [Subject] patients (patient).  

Sökning i Cinahl: Sökord som användes var [Cinahl Headings] emergency medical care 

(akutsjukvård), [Cinahl Headings] patient satisfaction (patient-tillfredsställelse), [Fritext] 

patient experience (patientens upplevelse) och [Cinahl Headings] quality of health care 

(vårdkvalitet). Sökningen begränsades till ”alla vuxna” samt till ”peer reviewed”.  

Sökning i PubMed: Sökord som användes var [MeSH Terms] emergency service, hospital 

(akutmottagning), [MeSH Terms] patient satisfaction (patient-tillfredsställelse), [Fritext] 

patient experience (patientens upplevelse), [MeSH Terms] quality of health care 

(vårdkvalitet) och [MeSH Terms] nursing (vårdarbete). Sökningen begränsades till ”vuxna 19 

år och äldre”.  

I samtliga databaser användes Boolesk kombinationssökning (OR och AND) (Forsberg & 

Wengström, 2003). Sökningens resultat begränsades till årtalen 2002-2012. I Cinahl och 

PubMed gjordes språkbegränsningar till engelska och svenska.  
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3.2 Urval 

Urval ett resulterade i sammanlagt 164 artiklar från sökningarna i de valda databaserna. Alla 

artiklarnas rubriker lästes varav 44 passade in på syftet. I urval två lästes de 44 abstracten och 

av dem svarade 12 artiklar på syftet och inkluderades i urval tre till studien (se Bilaga 1, 

Sökmatris). I urval fyra lästes de 12 artiklarna igenom i sin helhet varav en artikel valdes bort 

på grund av att den inte svarade på studiens syfte. Slutligen blev 11 artiklar grunden till 

studiens resultat. Av de 11 artiklarna var sju artiklar kvantitativa och fyra kvalitativa.  

Inklusionskriterier; Vuxna patienters (≥18 år) upplevelser av att vara på en akutmottagning.   

Exklusionskriterier; Sjukvårdspersonals, studenters och barns upplevelser av att vara på en 

akutmottagning, samt patienter med psykisk sjukdom.  

3.3 Etisk granskning 

Artiklarna som använts till studien är antingen etiskt godkända av en kommitté eller så har ett 

etiskt övervägande gjorts. Artiklarna med endast etiskt övervägande ansågs inte som ett 

hinder till att inkluderades till studien, därför att ett etiskt övervägande ändå gjorts. Enligt 

Forsberg & Wengström (2003) har allt resultat som framkom inkluderats i studien oberoende 

av författarnas egna värderingar.  

3.4 Värdering 

Värdering och granskning gjordes av de 11 artiklarna enligt Forsberg & Wengströms (2003) 

mallar för att bedöma den vetenskapliga kvaliteten. Punkter som gåtts igenom under 

värderingen och granskningen var till exempel – om det fanns ett tydligt syfte, beskriven 

undersökningsgrupp, urval, bortfall, metod för mätning, datainsamling, analys, värdering och 

utvärdering. Granskningen av de kvantitativa artiklarna skilde sig från den kvalitativa 

granskningen. Om det gick att generalisera resultatet samt om det fanns signifikanta 

skillnader var utmärkande för den kvantitativa granskningen.    
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3.4 Dataanalys  

Artiklarna lästes enskilt igenom i sin helhet och därefter markerades meningsenheter 

(stycken/meningar) som svarade på studiens syfte i artiklarnas resultat. Sedan plockades 

meningsenheterna gemensamt ut. När meningsenheterna var urplockade sorterades de in i 

olika subkategorier, som sedan bildades till kategorier. Kategorierna presenteras som rubriker 

i resultatet (se Tabell 1).  

 

Tabell 1. Subkategorier och kategorier  

Subkategorier: Kategori: 

  

Information/Kommunikation 

Upplevelsen av 

personalens arbete  

Triage(ring) 

Personal 

Delaktighet 

Medicinsk behandling/Diagnostik 

  

Akuten som organisation  

Upplevelsen av 

miljön och 

organisationen 

Väntrumsmiljö 

Väntetid 

Integritet/Respekt/Tystnadsplikt 

  

Trygghet 

Känslor som 

upplevdes på 

akutmottagningen 

Rädsla 

Ensamhet 

Smärta 

Sårbarhet 
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4 RESULTAT 

4.1 Upplevelsen av personalens arbete 

Patienten upplevde att sjuksköterskans viktigaste arbetsuppgifter på en akutmottagning var att 

informera om provtagning och behandling, svara och lyssna på frågor samt visa respekt och 

medlidande (Pytel, Fielden, Meyer & Albert, 2009).  

Många gånger upplevdes informationen bristfällig om vad som hände (Göransson & von 

Rosen, 2010; Larsson Kihlgren et al., 2004). Bristande information angående varför vissa 

provtagningar och undersökningar gjordes kunde leda till ångest (Larsson Kihlgren et al., 

2004). Patienterna kunde också uppleva informationen bristfällig angående vem som var 

deras ansvarige läkare samt om egenvård (Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2006). En del 

patienter upplevde inget behov av att prata med sjuksköterskan angående oron över sitt 

tillstånd (Göransson & von Rosen, 2010). 

 I en studie framkommer det att av 146 deltagare upplevde 58,7 % att de blev triagerade 

genast efter ankomsten. Majoriteten upplevde sjuksköterskan behörig att utföra triagering, att 

han/hon lyssnade och tog patienternas klagomål på allvar och gav adekvat information. 

Patienterna kände även förtroende för sjuksköterskan samt ansåg att mottagandet var bra eller 

mycket bra (Göransson & von Rosen, 2010). Vid ankomsten till akutmottagningens reception 

upplevde patienterna personalen som vänlig och att de fick bra kontakt med dem (Larsson 

Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo, 2004). Svårt skadade patienter var mindre 

nöjda med triage-sjuksköterskan och omvårdnaden i triagen (Elder et al., 2004). Ett fåtal 

patienter upplevde väntetiden till triageringen för lång (Göransson & von Rosen, 2010). 

Frustration kunde uppstå då personal och patient inte var överens angående prioritering av 

vård. Patienterna kunde även uppleva att de hade fullt upp med sig själva och att orken inte 

fanns till att svara på frågor av vårdpersonal och eventuellt andra yrkesgrupper, vilket också 

upplevdes frustrerande (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). 

Viktigt för patienten var att känna tilltro till personalen (Larsson Kihlgren et al., 2004). 

Omvårdnaden och uppmärksamheten som gavs på akutmottagningen upplevdes bero på 

vilken sjuksköterska som arbetade och vilken attityd och personlighet han/hon hade. 

Viktigaste egenskaperna under omvårdnaden ansågs vara tålamod och vänlighet (Larsson 

Kihlgren et al., 2004; Nyström, Nydén & Petersson, 2003). Patienterna upplevde att 

sjuksköterskan brydde sig om dem på ett personligt plan genom beröring, tonläge och sättet 

att prata på, samt när de uppmärksammade patientens kroppsspråk. Upplevelsen påverkades 

också positivt av att personalen tilltalade patienten vid namn, kommunicerade med anhöriga, 

använde beröring samt fanns närvarande, använde en lugnande röst och var uppmuntrade 

(O´Brien et al., 2004). 

Patienterna hade svårare att känna sig delaktiga när relevant information om vad som skulle 

hända ej framkom, t.ex. under väntetiden (Frank, Asp & Dahlbeg, 2009). När personalen 

visade intresse och ställde öppna frågor som patienten förstod resulterade det i att patienten 

kände sig delaktig. Att känna sig delaktig kunde också vara när personalen fanns till hands, 

när de lyssnade, förstod och respekterade patientens oro om andra bekymmer än om det 

medicinska och när de kände att de fick respons i dialogen. Om en god relation mellan 
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patienten och personalen etableras ansåg patienten sig bli respekterad och sedd som individ 

och inte som en medicinsk diagnos (Frank et al., 2009). 

De flesta patienterna upplevde inte oro för att bli medicinskt felbehandlade, men hos en del 

patienter fanns en viss oro för detta. Några upplevde att de inte fått rätt diagnos ställd och just 

oron över att bli feldiagnostiserad upplevdes som starkast (Burroughs et al., 2005; Muntlin et 

al., 2006). Många upplevde förtroende angående personalens medicinska expertis (Larsson 

Kihlgren et al., 2004). 

Patienterna upplevde att personalen hade mycket att göra, var underbemannade och hade ont 

om tid. De upplevde att personalen sprang omkring mycket och att de inte hade tid för dem, 

men att de ändå gjorde sitt bästa. Detta ledde till att patienterna inte ville besvära personalen 

och förväntan på omvårdnaden påverkades negativt. De icke akuta patienterna upplevde att de 

förde över mer stress till sjuksköterskan och att de kände att det fanns andra patienter som var 

i större behov av sjuksköterskans vård (Larsson Kihlgren et al., 2004; Nyström et al., 2003). 

Omvårdnaden som utfördes kunde upplevas som en förberedande åtgärd till att träffa doktorn 

(Larsson Kihlgren et al., 2004).  

Andra studier visade resultat som upplevelse av god kommunikation, att personalen arbetade 

effektivt, ingav förtroende, var organiserade, observerade patienten och informerade om vad 

som var på gång (O´Brien et al., 2004; Pytel et al., 2009). Patienterna fick en positiv 

upplevelse av personalen (Larsson Kihlgren et al., 2004), och var speciellt nöjda med 

behandlingen, väntetiden och den medicinska vården (Muntlin et al., 2006). 

4.2 Upplevelsen av miljön och organisationen  

Patienternas upplevelse av att vara på akutmottagningen påverkades positivt samt gjorde dem 

mindre sårbara när arbetet utfördes systematiskt och organiserat av arbets-teamet, när 

patienten tydligt kunde identifiera en ”ledare”, när personalen upplevdes kompetent, när de 

hade kontroll och var trygga i sin yrkesroll samt när informationen och kommunikationen var 

tydlig. När personalen uppfattades som snäll och kompetent kände sig patienten tillfreds och 

nöjd med att vara på akutmottagningen (Larsson Kihlgren et al., 2004). I vissa fall upplevde 

patienterna att de hamnade i bakgrunden när de inte fick den kontakt de önskade med 

personalen. Detta ledde till en känsla av frustration (Frank et al., 2009). Patienter utan tidigare 

vårderfarenhet kunde uppleva känslor av misstro om akutmottagningens organisation 

(Larsson Kihlgren et al., 2004). 

Patienterna upplevde miljön som bristfällig på akutmottagningen. Tillgången till värdeskåp, 

telefon, tidningar och något att dricka var sådant som saknades. Många av dem som upplevde 

miljön bristfällig hade även förslag till förbättringar till en trevligare miljö (Muntlin et al., 

2006).  

De patienter som kände sig orättvist prioriterade i väntetid var mest missnöjda överlag (Vieth 

& Rhodes, 2006). Just den långa väntetiden (som översteg fyra timmar) var ett av de största 

problemen som bidrog till att tillfredsställelsen blev låg och var något som patienterna 

upplevde sig inte ha kontroll eller inflytande över (Larsson Kihlgren et al., 2004; Vieth & 

Rhodes, 2006). Patienterna vågade inte lämna rummet för exempel toalettbesök eller 
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telefonsamtal under väntetiden med risk för att missa doktorn och på så vis gå miste om 

information (Larsson Kihlgren et al., 2004). De flesta patienterna var nöjda med helheten av 

vistelsen på akutmottagningen men om väntetiden översteg fyra timmar minskade den totala 

tillfredsställelsen (Vieth & Rhodes, 2006). Flera av patienterna förstod inte varför de behövde 

vänta och den långa väntetiden resulterade ofta i irritation, rastlöshet, misstro och upprördhet 

(Larsson Kihlgren et al., 2004; Muntlin et al., 2006). Tidigare upplevda erfarenheter av lång 

väntetid var en orsak till att en del patienter inte ville åka till akutmottagningen. Långa 

väntetider kunde innebära många timmar utan mat och dryck vilket för vissa kunde upplevas 

som ett problem. Just för att väntan ofta var lång var miljön av stor betydelse. Miljön där 

väntan ägde rum såsom korridor och väntrum orsakade upplevd brist på sekretess. Britsarna 

på akutmottagningen upplevdes hårda av flera patienter och kunde t.ex. orsaka ryggvärk 

(Larsson Kihlgren et al., 2004). 

 Majoriteten av patienterna upplevde att personalen respekterade deras integritet när de befann 

sig i väntrummet (Göransson & von Rosen, 2010). Men många patienter upplevde att 

integriteten inte blev respekterad över lag och blev då mindre tillfredställda med att vara på 

akutmottagningen. Ju äldre patienten var desto fler intrång på integriteten upplevdes (Nayeri 

& Aghajani, 2010). Dock upplevde de flesta patienterna att de blev behandlade med respekt 

och omtanke, en liten stund av kontakt med personalen gjorde att patienten kände sig delaktig 

och bekräftad (Frank et al., 2009; Göransson & von Rosen, 2010). Integriteten blev bäst 

respekterad i rum med väggar i jämförelse med bara draperier. Utrymmen utan vägg eller 

gardin upplevdes som sämst för integriteten (Nayeri & Aghajani, 2010).   

4.3 Känslor som upplevdes på akutmottagningen 

Två faktorer som fick patienterna att uppleva trygghet under vistelsen på akutmottagningen 

var personalens vårdande arbete samt relationen mellan personal och patienten. Trots det höga 

tempot på akutmottagningen upplevde patienterna att de vårdades av ”experter” som hade 

kontroll över situationen. Vetskapen om att man kommer att få hjälp ger en trygghetskänsla, 

och trots oro och rädsla över vad som hänt så hade många patienter en känsla av trygghet och 

att det kommer bli bra (Nyström et al., 2003; O´Brien et al., 2004). 

Ovissheten av skadornas omfattning som orsakat besöket, brist på kunskap om det som hänt 

och brist på erfarenhet av att vara patient bidrog till oro och rädsla av att inte veta vad som 

väntar (O´Brien et al., 2004). Andra rädslor kan enligt Kihlgren Larsson et al. (2004) vara att 

inte nå ringklockan, att falla ner från britsen, att bli bortglömd i en korridor eller att bli 

lämnad ensam i ett rum. Att inte få tillräcklig eller effektiv smärtlindring när det behövdes var 

också en bidragande orsak till rädsla (Larsson Kihlgren et al., 2004; Muntlin et al., 2006). 

Att ta sig igenom chock och smärta, att känna ensamhet och att inte veta vad som händer och 

vad som kommer att hända är en rädsla i sig. Smärtan kunde av vissa patienter beskrivas med 

ord som oacceptabel, outhärdlig, olidlig och som tortyr. Trots detta klagade patienterna sällan 

på smärtan i sig utan upplevde den mer som ett tecken på att de var vid liv. Ensamheten 

beskrevs med ord som ”rädd” och ”skrämd” (O´Brien et al., 2004). Flera patienter upplevde 

sig övergivna och ensamma, oavsett om de var ensamma i ett rum eller omgivna av personal. 

Att inte veta när de skulle få träffa doktorn kunde också leda till en känsla av övergivenhet 
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(Larsson Kihlgren et al., 2004; O´Brien et al., 2004), likaså kunde en äldre patient känna sig 

borttappad/förlorad i det stora systemet (Larsson Kihlgren et al., 2004). För att undvika den 

känslan kunde det underlätta att ha en anhörig med sig (Nyström et al., 2003). 

Upplevelsen av sårbarhet beskrevs av patienterna som att inte ha kontroll, bli lämnad i 

personalens händer och att vara hjälplös och beroende (O´Brien et al., 2004). Känslan av att 

förlora kontrollen kunde leda till sorgsenhet hos patienten (Larsson Kihlgren et al., 2004).  

En del patienter upplevde sig bli behandlade som ett objekt av sjuksköterskan på grund av 

mycket fokus på det medicinska i stället för på individen och livssituationen (Frank et al., 

2009; Muntlin et al., 2006; Nyström et al., 2003).  

The only contact I had with her was when she came with huge needles. Again, they do not observe 

other needs, when they come to me it´s when they have to do something to me, give me a jab or take 

me somewhere. (Frank et al., 2009, s. 17) 

 

4.4 Resultatsammanfattning 

I dataanalysen presenteras tre kategorier. I kategorin upplevelsen av personalens arbete 

framkom att information, kommunikation, respekt, bemötande och kompetens påverkade 

patientens upplevelse. I kategorin upplevelsen av miljön och organisationen framkom det att 

miljön upplevdes som bristfällig. Många patienter var nöjda med helheten av vistelsen, men 

lång väntetiden bidrog till att helhetsintrycket av vistelsen blev sämre. I kategorin känslor 

som upplevdes på akutmottagningen framkom det att rädsla, oro, ensamhet, sårbarhet, 

hjälplöshet samt att vara beroende var negativa känslor som upplevdes. Positiva känslor som 

upplevdes var trygghet, respekt, samt när personalen var förtroendegivande och kompetent. 

5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

Utifrån syftet valdes relevanta sökord ut, dels meningsbärande ord samt synonymer. Sökorden 

översattes sedan från svenska till engelska i respektive databas ämnesordslista. Databaserna 

som användes var relevanta för syftet därför att de innehåller artiklar inom 

omvårdnadsområdet. Vuxna patienter (≥18 år) valdes för att begränsa studien, men i PubMed 

var endast ≥19 år möjligt att göra som begränsning. Språkbegränsningar gjordes till engelska 

och svenska, därför att dessa språk behärskades. Sökningarna resulterade enbart i engelska 

artiklar. För att få så aktuell forskning som möjligt gjordes begränsning i publiceringsårtal till 

2007-2012. Dock gav denna begränsning för få antal träffar varav årtalen utökades till 2002-

2012 som resulterade i ökat antal träffar. I de databaser där möjligheten fanns var ”peer 

reviewed” en kriterie för att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten. Boolesk 

kombinationssökning användes för att både utöka och begränsa sökningen. Flera olika 

sökningar utfördes med olika sökord och sökkombinationer varav den sökningen med bäst 

passande träffar valdes till studien (se Bilaga 1, Sökmatris). Några av artiklarna återkom i de 

databaser som användes, men redovisas bara där de påträffades första gången. 
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Sökorden som användes i Cinahl och PubMed gav inga träffar i Amed. Därför användes andra 

och färre sökord i den databasen. Sökningen resulterade dock bara i en artikel. Trots detta 

användes Amed, då den artikel som träffen gav hade relevant syfte. När abstractet lästs 

igenom styrktes detta ytterligare och artikeln inkluderades tack vare det.  

När samtliga artiklar lästs igenom i sin helhet exkluderades en artikel på grund av att den inte 

svarade på denna studies syfte. Orsaken var att det framkom upplevelser från olika kliniker på 

ett sjukhus vilket gjorde det svårt att urskilja vad som tillhörde just upplevelsen från 

akutmottagningen.  

Inklusions- och exklusionskriterier användes för att begränsa studien. Många av artiklarna 

som träffarna gav handlade om sjukvårdspersonals, studenters och barns upplevelser och inte 

om de vuxna patienternas upplevelser.  

En styrka i denna studie var att artikelsökningarna resulterade i både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar som inkluderades till resultatet.  

För att säkerställa god och vetenskaplig kvalitet på artiklarna utfördes en värdering och 

granskning av dem. Olika punkter har gåtts igenom beroende på om artikeln var kvantitativ 

eller kvalitativ, detta på grund av studiernas olikheter i dess tillvägagångssätt.  

Med tanke på att publiceringsåren behövde utökas i studiens begränsning (i sökningen), anser 

vi att det tyder på att det behövs mer forskning om patientens upplevelse av att vara på en 

akutmottagning. 

Nayeri & Aghajani (2010) som användes till resultatet i studien har inklusionskriteriet ≥15 år. 

Detta skiljer sig från vår studie där kriteriet är vuxna, ≥19 år. Skillnaden är vi medvetna om 

och väljer att inkludera artikeln till studien trots detta med tanke på eventuella sociokulturella 

skillnader i synen på vuxen ålder. I studien Pytel et al. (2008) är resultat av både patienters 

och besökares upplevelser sammanställt, vilket gör det svårt att urskilja vad som är 

patienternas upplevelser. Men eftersom resultatet inte skilde sig från övriga artiklar till 

studien valdes den att inkluderas.  

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteratursammanställningen var att beskriva vuxna patienters upplevelser av att 

vara på en akutmottagning. Detta för att vi som blivande sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal ska få en ökad förståelse för patientens situation. Av dataanalysen framkom tre 

kategorier som användes till rubriker i studiens resultat. Kategorierna var upplevelsen av 

personalens arbete, upplevelsen av miljön och organisationen samt känslor som upplevdes 

på akutmottagningen. 

Resultaten som framkommer i studien anses vara rimliga och tillförlitliga därför att många 

delar stärks utav andra forskare. Artiklarna som användes till resultatet ansågs av författarna 

vara av god kvalitet efter att en värdering och granskning gjorts av dem.  

I studien gjord av Larsson Kihlgren et al. (2005) beskrev sjuksköterskor att det var svårt att 

hinna med att ge god omvårdnad när det inte fanns tillräckligt med tid. I vår studie framkom 
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det att personalens tidsbrist även upplevdes av patienterna och att de inte fick den kontakt 

som önskades. Samt framkom det att när personal och patient inte var överrens angående 

prioritering av vård kunde frustration upplevas. Alltså kan det kanske vara så att det finns en 

bristande överensstämmelse mellan patienternas omvårdnadsbehov och hur akutsjukvården är 

organiserad. Akuta vårdtillstånd och behandlingar passar kanske inte alltid patienternas 

behov. Personalen på en akutmottagning kan endast tillgodose de mest akuta behoven hos 

patienterna vilket kan få patienterna att känna att deras omvårdnadsbehov inte tillgodoses i 

den utsträckning som önskas. Även Orlando belyser att sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 

ofta styrs mer av organisationen än av patientens behov.  Trots detta anser Orlando att det är 

viktigt att sjuksköterskan uppdaterar sig kontinuerligt angående patientens situation och på så 

sätt försäkrar sig om att han/hon förstått patienten rätt. Orlando anser nämligen att varje 

person är individuell och unik, och ständigt befinner sig i växt och utveckling (Orlando, 

1990). Detta kopplat till akutmottagningen kan innebära att patienternas hälsa och 

välbefinnande kan förändras från ena stunden till en annan. 

Resultatet i denna studie visar att lång väntetid ledde till lägre tillfredsställelse med att vara på 

akutmottagningen vilket också stärks i två andra studier (Larsson Kihlgren, Nilsson & SØrlie, 

2005; McCarthy et al., 2011). Resultatet visar även att väntetiden var ett av de största 

problemen. Många patienter visste inte varför de behövde vänta. Patienterna uppskattade när 

sjuksköterskan brydde sig om dem på ett personligt plan genom beröring, tonläge och sättet 

att prata på. Viktigt var också att information om undersökning, behandling och väntetid 

framkom för att de skulle kunna känna sig delaktiga, samt att sjuksköterskan lyssnade och tog 

patienten på allvar. Dessa resultat stärks även av Larsson Kihlgren et al. (2005) studie där 

sjuksköterskor själva resonerar angående patienternas behov på en akutmottagning. I samma 

studie framkom det också att sjuksköterskan kunde underlätta patienternas situation genom att 

prata i ett par minuter extra och t.ex. förklara för dem varför de får vänta och vad som händer 

under väntetiden. En studie av Nydén, Petersson & Nyström (2003) belyste också att 

informationen under väntetiden var viktig för patienterna.  

Att bli lämnad ensam i ett rum i väntan på doktorn framkallade rädsla hos en del av 

patienterna. I dessa fall kunde det underlätta att känna trygghet om patienterna hade en 

anhörig vid sin sida, eller om de istället fick ligga på en brits i korridoren. Dock upplevdes 

britsarna på akutmottagningen som för hårda många gånger. I både denna studies resultat och 

i Nydén et al. (2003)  framkom det att tillfredsställelsen ökade när sjuksköterskorna upplevdes 

som kompetenta, snälla och vänliga.  

Integriteten vart bäst respekterad i rum som hade väggar jämfört med rum som enbart hade 

draperier, vilket också belystes i Olsen & Sabin (2003).  

I denna studies resultat framkom det inga skillnader mellan mäns och kvinnors upplevelser av 

att vara på akutmottagningen. Däremot visade det sig att det fanns skillnader i upplevelser och 

tillfredsställelse beroende på patienternas ålder. Yngre patienter var ofta mindre 

tillfredsställda med besöket på akutmottagningen, dock upplevde äldre patienter större 

kräkning på integriteten i samband med besöket.  
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5.3 Implikationer för omvårdnad 

Studiens resultat är relevant för oss i vårt kommande yrket som sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor och annan vårdpersonal kommer att möta många patienter, gamla som unga, 

mer eller mindre ”sjuka” som kommer uppleva situationer inom sjukvården på olika sätt. De 

flesta av de inneliggande patienterna på en vårdavdelning har kommit dit via 

akutmottagningen, och har därmed en upplevelse därifrån. Studien ger kunskap och förståelse 

om hur besöket kan upplevas och på så vis framkommer det hur omvårdnaden kan utformas 

och eller utföras av sjukvårdspersonal.  

Studien ger en beskrivning av patienternas upplevelser av att vara på en akutmottagning och 

eventuella förbättringsområden. Ibland stämmer inte patienternas egna upplevelser av sina 

tillstånd överrens med hur sjukvården fungerar och är organiserad. Men med denna studie i 

bagaget kan vi som blivande sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal få ett bredare 

perspektiv vad gäller omvårdnad och omvårdnadsbehov utifrån patientens upplevelser. Stora 

delar av resultaten tyder på att informationen ofta brister mellan personalen och patienten. 

Detta kan ge konsekvenser som kan resultera i att besöket upplevs som mindre 

tillfredsställande. Ett eventuellt förbättringsområde skulle därför kunna vara förbättrade och 

mer anpassade rutiner angående informationsgivningen till patienterna. Detta skulle kunna 

leda till ökad trygghet, delaktighet, förståelse och till att besöket upplevs så positivt som 

möjligt trots omständigheterna.   
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Bilaga 1, Sökmatris    Sid.1 (1)                                                             

Databas Sökord Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

Amed 

20120910 

Kl 11.00 

1. Emergency medical 

care 

 

2. Quality of health care 

 

3. Patients 

317 

 

 

5136 

 

62735 

   

  

4. 1 AND 2 AND 3 

 

20 

   

 5. 4 + Limiters – 

Publication Date: 

20020101-20121231 

13 lästa 

titlar 

1 läst 

abstract 
1 läst artikel 

1 artiklel till 

studien 

Cinahl 

20120910 

Kl 13.10 

1. Emergency medical 

care 

 

2. Patient satisfaction 

 

3. Patient experience 

 

4. Quality of health care 

 

23337 

 

21380 

 

570 

 

261328 

   

  

5. 2 OR 3 

 

21789 

   

  

6. 1 AND 4 AND 5 

 

313 

   

 7. 6 + Limiters – 

English, Swedish 

Language; Published 

Date from: 

20020101-20121231; 

Peer Reviewed; Aged 

Groups: All Adult 

97 lästa 

titlar 

26 lästa 

abstact 

3 lästa 

artiklar 

3 artiklar till 

studien 

PubMed 

20120910 

Kl 08.00 

1. Emergency service, 

hospital 

 

2. Patient experience 

 

3. Patient satisfaction 

 

4. Quality of health care 

 

5. Nursing 

42697 

 

 

207488 

 

52933 

 

4355836 

 

233863 

   

  

6. 2 OR 3 

 

255025 

   

  

7. 1 AND 6 AND 4 

AND 5 

 

158 

   

 8. 7 + Filters: English; 

Swedish; Adult: 19+ 

years; Published in 

the last 10 years 

54 lästa 

titlar 

17 lästa 

abstract 

8 lästa 

artiklar 

7 artiklar till 

studien 

 

Slutsummering 

 

 
164 lästa 

titlar 

44 lästa 

abstract 

12 artiklar 

till studien 

11 artiklar till 

studien 



 
 

Bilaga 2 

Artikelmatris        Sid. 1 (12) 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Burroughs, T. E., 

Waterman, A. D., 

Gallagher, T. H., 

Waterman, B., 

Adams, D. Jeffe, D. 

B., … Fraser, V. J. 

(2004). Patient 

concerns about 

medical errors in 

emergency 

departments. 

Academic 

Emergency 

Medicine,12(1), 57-

64. doi: 

10.1197/j.aem.2004.

08.052 

 

USA (United States 

of America)  

 

 

 

 

 

Studien undersöker 

hur säkra patienter 

känner sig på en 

akutmottagning 

angående 

medicinska 

felbehandlingar, 

vilka felbehandlingar 

som skapar mest oro, 

hur oron skiljer sig 

mellan patient och 

sjukhus och 

sambandet mellan 

oro och viljan att 

återkomma för 

framtida vård.  

 

 

Kvantitativ.  

Jämförande design. 

  

Slumpmässigt utvalda deltagare. 

 

Patienter som vårdats på en 

akutmottagning. 

 

767/1262 stycken patienter 

observerades och intervjuades. 

Bortfall: 495 patienter. 

 

Telefonintervju, 7-10 dagar efter 

besöket på akutmottagningen. Under 

tiden juni – september 2002. För 

patienter under 18 avslutade 

målsman/förälder intervjun.  

 

 

 

Styrka: Ingen 

ersättning gavs för 

deltagande. 

 

Svaghet: Studien 

genomfördes för tio år 

sedan.  

Stort bortfall (externt 

bias, ev. sjukdom kan 

förhindrat deltagande 

och därmed ge ett 

missvisande resultat).  

Ej tydliga inklusions- 

och 

exklusionskriterier.  

 

 

 

  

  

 

Majoriteten av patienterna 

känner sig säkra mot 

medicinska felbehandlingar på 

akutmottagningen. 

Dock upplever 38 % av 

patienterna en viss oro för en 

eventuell medicinsk 

felbehandling.  

Oron för medicinsk 

felbehandling ökade på 

torsdagar och fredagar. Oron 

upplevdes lägst på lördagar 

och söndagar.  

Om patienten är över fyra 

timmar på akutmottagningen 

fördubblas känslan av oro. 

 

Graden av oro påverkades av 

mängden av andra patienter 

och förknippades med 

patientens känsla av 

tillfredsställelse.  

 

Det som patienter känner mest 

oro för angående medicinsk 

felbehandling är risken för att 

bli feldiagnostiserad.  
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         Sid. 2 (12)  

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 
Syfte Design Värdering Resultat 

Elder, R., Neal, C., 

Davis, B. A., Almes, 

E., Whitledge, L. & 

Littlepage, N. (2004). 

Patient satisfaction 

with triage nursing in a 

rural hospital 

emergency department.  

Journal of Nursing 

Care Quality, 19(3), 

263-268. Hämtad från 

databasen CINAHL 

with Full Text.  

 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna studie 

undersöker vilken 

relation eller 

skillnader i 

egenskaper som 

existerar mellan 

patient och 

sjuksköterska, 

tillfredsställelse 

med omvårdnaden i 

triagen, allmän 

tillfredsställelse 

med traige 

sjuksköterskan och 

avsikt att återvända 

till en lantlig 

akutmottagning. 

 

 

Kvantitativ. 

Beskrivande design. 

 

Exklusionskriterier: 

Direkt inträde till 

behandlingsrummet; 

Yngre än 18 år; 

Diagnos på psykisk sjukdom, 

abort eller sexuella 

övergrepp; 

Ej talade engelska; 

Direkt överföring till en 

sluten enhet på sjukhuset; 

I polisförvar eller de på order 

av skyddshäkte; 

Triagerad av annan 

sjukvårdspersonal.  

 

11 sjuksköterskor. 

65 patienter. 

Skala (CECSS). 

Styrka: Tydliga 

exklusionskriterier. 

 

Svaghet: 

Sjuksköterskorna fick 

en gratis lunch för 

deltagandet.  

 

Lågt antal deltagare i 

studien. Går ej att 

generalisera resultatet.  

 

Står inget om något ev 

bortfall.  

 

 

 

 

Patienter som upplevde sig själva 

som svårt skadade var mindre 

benägna att återkomma, var mindre 

nöjda med triage-sjuksköterskan och 

upplevde inte omvårdnad i triagen.  

 

Sjuksköterskan och patienten är 

oftast överens om triageringen. 

 

Det fanns en stark positiv relation 

mellan patientens tillfredsställelse 

med, triage sköterskans omvårdnad; 

generell tillfredsställelse med 

omvårdnaden i triagen; 

och avsikten att återkomma till 

sjukhuset. 

 

 Ju nöjdare patienten var desto större 

var möjligheten att patienten ville 

återvände till sjukhuset.  
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         Sid. 3 (12) 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Frank, C., Asp, 

M. & Dahlberg, 

K. (2008). Patient 

participation in 

emergency care – 

A phenomeno-

graphic study 

based on patients’ 

lived experience. 

Intenational 

Emergency 

Nursing, 17, 15-

22. doi: 

10.1016/j.ienj.20

08.09.003 

 

Sverige  

Syftet med 

denna studie var 

att beskriva 

patienters olika 

kvalitativa upp-

fattningar om 

delaktigheten i 

sin vård på en 

akut-

mottagning. 

Fenomenologisk. 

Kvalitativ. Beskrivande design.  

 

Patienter som tidigare 

vårdats på en akutmottagning i ett 

storstadsområde i Sverige.  

 

Inklusionskriterier:  

Tala ett språk som kunde förstås av 

intervjuaren.  

 

Urvalskriterier var kön, ålder och 

patienter från olika sektioner på 

akutmottagningen. 

 

Strategiskt urval.  

Livsvärlds-teori/perspektiv. Öppna, 

ostrukturerade frågor.  

 

9 patienter. 

(4 kvinnor och 5 män). 

Ålder 26-73 år. 

 

Bandinspelade intervjuer. 

Transkriberades ordagrant. 

Teman bildades.  

Styrkor: Vida 

inklusionskriterier.  

 

Tydligt syfte.  

 

Anaysen bra beskriven.  

 

 

  

Bli bekräftad/erkänd - resultatet 

bekräftar en känsla/upplevelse av 

delaktighet när patienter får en liten 

stund av kontakt.  Men vill ha in 

mer av det vardagliga och inte bara 

bli sedda utifrån det medicinska 

tillståndet. 

 

Kämpar för att bli 

delaktiga/involverade – 

upplevelse av att inte ha den 

kontakt som de egentligen skulle 

vilja ha med personalen, de 

upplever frustration.  

 

Att ha fritt utrymme - Upplever 

att de får en relation med personal 

som innebär att de känner sig 

respekterade och bekräftade och 

inte ”förminskas" till en medicinsk 

diagnos. De kan berätta om sin oro 

eller andra icke medicinska frågor 

och bli behandlade med respekt 

genom att bli lyssnade på. 
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         Sid. 4 (12) 

Författare 

Artikelns 

titel, 

tidskrift, 

Land 

Syfte 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, 

36-40. doi: 

10.1016/j.ien

j.2009.10.00

1   

 

Sverige 

 

 

 

 

Målet 

med 

studien 

är att 

identi-

fiera 

patien-

tens upp-

levelse 

av triage 

”mötet”. 

Kvantitativ. 

Beskrivande design. Observation, tvärsnittsstudie.  

 

Studien utfördes på individer som tagit sig till 

akutmottagningen på ett Universitetssjukhus i Sverige. 

 

Inklusionskriterier: 

Personer som är ≥ 18 år. Blivit bedömd som nivå 3-5 

enligt ADAPT (som betyder att patienten inte är 

allvarligt sjuk eller skadad utan bedöms att bli undersökt 

av läkare inom 120 minuter). Tala svenska och ha stabil 

oförändrad mental status. Muntligt medgivande till att 

delta i studien.  

 

Bekvämlighetsurval.   

I studien deltog 146 stycken patienter (83 kvinnor, 59,5 

%). Åldern varierade mellan 19-97 år. 117 st (83 %) var 

infödda svenskar. 

 

695 patienter ankom till akutmottagningen under 

studiens tid, 601 patienter uppfyllde kriterierna. 146 

stycken patienter gav medgivande till att delta i studien.  

 

Frågeformulär, med 23 frågor.   

Analysmetod: Beskrivande metoder. 

Styrka: Tydliga 

inklusions-

kriterier. 

 

Svagheter: Ev. 

det stora 

bortfallet av 

patienter, stor 

del gav inte sitt 

medgivande till 

studien vilket 

kan ge en 

försämrad 

trovärdighet om 

den verkliga 

upplevelsen av 

”triagemötet”.    

Resultatet 

angående 

upplevelsen av 

väntan är 

subjektiv, vad är 

acceptabel 

respektive 

lång/kort väntan. 

Många patienter upplevde bristande 

information angående väntetiden.  

 

Patienterna var nöjda i allmänhet med 

vård, omsorg och respektfullt 

bemötande.  

 

Ca hälften av patienterna (58,7 %) 

upplevde att de vart triagerade genast 

efter ankomsten till 

akutmottagningen. Resterande 41,3% 

upplevde att väntan var acceptabel 

eller för lång (spridda resultat 

angående upplevelsen av väntetiden 

till triagebedömningen).  

 

Nästan alla patienter (97,8 %) 

upplevde att triage-sjuksköterskan var 

kompetent nog för att genomföra 

triage bedömningen.  

Majoriteten av patienterna (74,8 %) 

upplevde att personalen respekterade 

deras integritet i väntrummet (bra, 

eller mycket bra). 
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         Sid. 5 (12) 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Larsson Kihlgren, 

A., Nilsson, M., 

Skovdahl, K., 

Palmblad, B. 

Wimo, A. (2004).  

Older patients 

awaiting 

emergency 

department. 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences,18(2), 

169-176. Hämtad 

från databasen 

Amed.  

 

Sverige 

 

 

 

 

Syftet med studien 

var att beskriva, 

genom observation 

och intervjuer med 

patienter över ≥ 75 

år och deras 

anhöriga som följt 

med till sjukhuset, 

villkoren på 

akutmottagningen 

och händelserna som 

ägde rum under 

väntetiden.  

Kvalitativ. 

Grounded Theory.  

Beskrivande design. 

 

Inklusionskriterier: 

Medgivande till deltagande i studien. 

75 år eller äldre. Befinner sig på en 

akutmottagning. 

 

Exklusionskriterier:  

Patienter med tydliga frakturer, eftersom de 

oftast åker direkt från akutmottagningen till 

röntgen.  

Misstänkt hjärtinfarkt på grund av deras hotande 

hälsotillstånd. 

 

Strategiskt urval.  

  

20 äldre patienter, ≥ 75 år (14 kvinnor, 6 män). 

15 av 20 patienter kom i sällskap med anhöriga.  

 

Intervju med patient/anhörig, observation och 

fältanteckningar.  

 

Analysmetod enligt Grounded Theory. 

Styrka: En 

pilotstudie är gjord 

innan. 

 

Svaghet: Inget 

bortfall 

framkommer i 

studien.  

 

 

Sex variabler kom fram i 

analysen; obehaglig 

väntan, onödig väntan, 

brist på bra rutiner under 

väntetiden, lidande under 

väntetiden, dåliga känslor 

under väntetiden och 

under omvårdnaden.  

 

Det största upplevda 

problemet för den äldre 

patienten var den långa 

väntetiden (i snitt 4 

timmar), detta var något 

som de inte kunde påverka 

eller känna kontroll över.  
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         Sid. 6 (12) 

Författare 

Artikeltitel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Muntlin,Å., 

Gunningsberg, L. 

& Carlsson, M. 

(2006). Patients’ 

perceptions of 

quality of care at 

an emergency 

department and 

identification of 

areas for quality 

improvement. 

Journal of Clinical 

Nursing, 15, 1045-

1056. doi: 

10.1111/j.1365-

2702.2006.01368.x  

 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifiera 

patienters 

upplevelse/ 

uppfattning 

om vård-

kvaliteten 

på en akut-

mottagning 

och 

områden för 

kvalitets-

förbättring. 

Kvantitativ. 

Beskrivande design. 

 

Prospektiv. 

Data insamlad 2002, 10 tillfällen. Studien gjordes 2006. 

 

Inklusionskriterier:  

-De som besökte akutmottagningen under de 10 tillfällena 

som datainsamlingen pågick. 

-Äldre än 18 år 

-Svensk-talade 

-Orienterade till person, tid och rum.     

 

Exklusionskriterier:  

-Patienter som var påverkade av droger och/eller  

alkohol.  

-Patienter som var medvetslösa, och de som togs emot som 

nödsituation med svår/extrem trauma. 

 

Alla patienter som besökte akutmottagningen under de 10 

tillfällen då datainsamlingen gjordes tillfrågades att delta 

(när besöket var klart) tills 200 patienter var inkluderade. 

 

Bekvämlighetsurval. 

44 tackade nej till att delta (24 kvinnor, 20 män). 

 

200 deltagare. 

Styrkor: Att de 

frågade patienterna 

att delta efter 

besöket på 

akutmottagningen.  

Undvika influenser 

från andra 

människor eller 

situationer.  

Jämn fördelning 

mellan könen.  

Tydliga inklusions- 

och 

exklusionskriterier.  

Svagheter: Att 

datainsamlingen bara 

pågår vid 10 

tillfällen. Händelser 

och upplevelser kan 

variera väldigt 

beroende på tidpunkt 

i månaden, året 

osv… 

Patienter som deltog 

Miljön kunde 

förbättras. Ville ha 

bättre tillgång till 

skåp att låsa in 

värdesaker och 

kläder, samt tillgång 

till telefon. 

Ej effektiv 

smärtlindring el rätt 

diagnos ställd.  

Sjuksköterkan 

visade ej intresse för 

livssituationen.  

Fanns ej tillgång till 

något att läsa eller 

dricka. 

Fick ej användbar 

information om 

”egenvård” och om 

vem som var deras 

ansvariga läkare 

angående vården.  

Många patienter 
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(99 kvinnor 

101 män) 

Genomsnittsålder 51 år.  

 

Frågeformulär. Två sjuksköterskor var ansvariga för 

datainsamlingen. Specifika dagar för datainsamling 

beslutades i förväg, för att 

garantera att olika skift och vardagar ingick. 

 

Datan analyserades med hjälp av dataprogrammet KUPPIT.  

Svar på öppna frågor analyserades separat 

av den första författaren. Liknande svar grupperades i fyra 

dimensioner. De som inte passade någon dimensionen 

samlades i en grupp som kallas "övrigt".  

var yngre än de som 

avstod. Kan påverka 

resultatet eftersom 

yngre patienter 

oftare är missnöjda 

med vårdkvalitet. 

Enbart 

svensktalande. Icke-

svensk talade kan ha 

tillfört värdefull 

information.   

 

(n=128) hade 

förslag till 

förbättringar utifrån 

deras erfarenheter 

på 

akutmottagningen. 

Dessa berörde 

undersökningsrum, 

allmänna utrymmen 

och väntetid.  

 

 

 

 

  



Ellenor Ericsson & Åsa Blomqvist                                            

Vuxna patienters upplevelser av att vara på en akutmottagning. 

26 
 

 

         Sid. 8 (12) 

Författare 

Artikelns 

titel, tidskrift, 

Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Nayeri, N. D. 

& Aghajani, 

M. (2010). 

Patients’ 

privacy and 

satisfaction in 

the emergency 

department: A 

descriptive 

analytical 

study. Nursing 

Ethics, 17(2), 

167-177. doi: 

10.1177/09697

33009355377 

 

Iran  

Undersöka i 

vilken ut-

sträckning/ 

omfattning 

akutklinikens 

team 

respekterar 

patientens 

integritet och 

dess samband 

med 

patienternas 

tillfreds-

ställelse.  

 

 

Kvantitativ.  

Beskrivande design.  

 

Inklusionskriterier:  

Komma till en av de tre akut-

mottagningarna. 

 ≥15 år. 

Vara vid medvetandet. 

Kunna samarbeta och svara på frågor. 

Ha psykisk hälsa. 

Vara villig att delta. 

 

Bekvämlighetsurval. 

 

360 patienter deltog. 

 

Enkät. Data samlades in genom intervjuer 

med ett frågeformulär med tre sektioner.  

 

Beskrivande och analytisk statistik.  

Styrkor: Tydliga 

frågeställningar. 

 

Svaghet: Studien pågick 

i tre månader. 

Patienterna kan skilja 

sig åt, kanske ett 

annorlunda resultat om 

man studerade patienter 

en annan årstid?  

 

Patienterna 

inkluderades i studien 

mellan 08.00 och 22.00. 

De som ankom och blev 

utskrivna mellan kl 22 - 

08 kunde ej inkluderas.   

 

Finns inga siffror om ev 

bortfall i studien.   

 

 

50,6% av de svarande ansåg att 

deras integritet hade respekterats på 

en "svag" eller "medelmåttig" nivå, 

medan 49,4% angav denna nivå ha 

varit "ganska bra" eller "bra".  

 

Dessutom visade 44,2% på att hela 

deras tillfredsställelse nivå var 

"låg" och övervägande 76,4% hade 

satt denna nivå vid "låg" eller 

"genomsnittlig".  

 

Korrelationer mellan integritet och 

tillfredsställelse var relativt starkt 

och statistiskt signifikant. 

Resultatet belyste också att det var 

en omvänd och signifikant 

korrelation mellan respekten för 

integriteten och patientens ålder, 

med äldre personer som upplevde 

fler intrång på integriteten.   
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              Sid. 9 (12) 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Nyström, M., 

Nydén, K. & 

Petersson, M. 

(2002). Being a 

non-urgent 

patient in an 

emergency care 

unt – strive to 

maintain 

personal 

integrity. 

Accident and 

Emergency 

Nursing, 11, 22-

26. 

doi:10.1016/S09

65-

2302(02)00135-

2 

 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

Studiens 

syfte var att 

analysera och 

beskriva 

upplevelser 

av att vara en 

icke akut 

patient på en 

akut-

mottagning.  

 

Kvalitativ. 

Beskrivande.  

Fenomenologisk. 

 

Inklusionskriterier:  

Icke akut patient på 

en akutmottagning.  

 

Elva patienter (sex 

kvinnor och fem 

män). Ålder 

mellan; 52-88 år. 

 

Intervju. Öppna 

frågor.  

 

Analys enligt 

fenomenologisk 

metod.  

Styrkor: Tydligt syfte samt resultat. 

 

Svagheter: Den höga åldern av 

patienterna i studien (ålder mellan 52-

88 år), kan ge ett missledande resultat 

om hur den icke akuta patienten 

upplever sin vistelse på 

akutmottagningen eftersom informanter 

under 52 år inte deltagit.  

 

Det framkommer inte vart intervjun 

genomfördes, ex akutmottagningen 

eller hemma hos patienten. 

 

Exklusions- och Inklusionskriterier 

framkom inte tydligt. 

 

Urvalsförfarande framkom inte, 

förutom att det var patienter som var 

icke akuta på en akutmottagning.  

 

Saknar resultatrubrik. 

 

 

Majoriteten av patienterna i studien upplever 

tillfredsställelse med vården på 

akutmottagningen.  

 

Bristande information, uppmärksamhet samt 

otillräcklig omvårdnad var dock också 

upplevelser från patienten.  

 

Patienterna hade en känsla av avskildhet och 

kände att de betraktades som ett objekt och 

inte som en individ av sjuksköterskan.  

 

Upplevde att sjuksköterskan har många 

andra mer akuta patienter att ta hand om.  

 

Att få uppmärksamhet från personalen beror 

på vem det är som jobbar, vissa bryr sig mer 

och andra mindre.  

 

Trots allt, ger upplevelsen av att vara på en 

akutmottagning en känsla av trygghet. 
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         Sid. 10 (12) 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

O’Brien, J.-A. 

& Fothergill-

Bourbonnais, F. 

(2004). The 

experience of 

trauma 

resuscitation in 

the emergency 

department: 

Themes from 

seven patients. 

Journal of 

Emergency 

Nursing, 30(3), 

216-224. doi: 

10.1016/j.jen.20

04.02.017 

 

Canada 

Fastställa 

patientens 

perspektiv av 

upplevelsen av 

trauma 

återupplivning 

på akut-

mottagningen, 

 

Om patienter 

har uppfattning 

av sårbarhet 

under trauma 

återupplivning 

på akut-

mottagningen, 

 

Om det finns 

faktorer som 

påverkar 

patienternas 

upplevelse. 

Kvalitativ.  

Beskrivande design.  

Fenomenologisk. 

 

Inklusionskriterier:  

 ≥18 år. 

”Trauma kod” inleddes på akutmottagningen 

(institutionell protokoll för trauma återupplivning, en 

organiserad systematisk 

strategi för optimal klinisk vård av skadade 

patienter). 

Glasgow Coma Scale score ≥13. 

Revised Trauma Score ≥10. 

Fysiskt och kognitivt kapabla att delta i en intervju på 

engelska.  

 

7 patienter, 4 män och 3 kvinnor. Ålder 31-55 år. 

 

Intervju. En-mot-en, semistrukturerade frågor. 

Bandinspelningar av intervjuer. 

 

1:a intervjuen: 2 till 7 dagar efter trauma koden. 

2:a intervjuen 7-12 månader senare.  

 

Fenomenologisk analysmetod.  

 

 

Styrkor: Inspelningen 

spelades upp igen efter 

transkriberingen för att 

säkerställa noggrannheten 

och verifieras.  

 

Transkripten lästes igenom ett 

flertal gånger av forskarna. 

Dessutom bedömde experter 

på kvalitativa metoder 

transkriptet för att validera 

kategorierna.  

 

”Sanningsvärde”, 

tillämplighet, konsekvens och 

neutralitet – användes i 

studien för att skapa 

trovärdighet av data och 

efterföljande analys.  

 

Svagheter: Forskarna 

redovisar inte hur urvalet av 

deltagare gått till. 

 

 

Fyra teman:  

 

“Jag minns” 

“Jag var rädd” 

”Jag kände mig 

trygg” 

”Jag kommer bli 

okej” 

 

Resultaten visar att 

de första 

uppfattningarna om 

sårbarhet och rädsla 

minskat när känslan 

av att känna sig 

trygg blev 

framträdande.  

 

Systemfaktorer, som 

en tydligt 

identifierbar trauma 

ledare, och vård 

beteenden såsom 

beröring och tonfall, 

var viktiga och 

bidrog till positiva 

upplevelser.  
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         Sid. 11 (12) 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, 

Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Pytel, C., M 

Fielden, N., 

Meyer H. K. & 

Albert, N. 

(2008). Nurse-

Patient/Visitor 

communica-

tion in the 

emergency 

department. 

Journal of 

Emergency 

Nursing, 35(5), 

406-411. doi: 

10.1016/j.jen.2

008.09.002  

 

USA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med 

studien var 

att undersöka 

vuxna 

patienters/ 

besökares 

uppfattningar 

om viktiga 

kommunika-

tionsbehov, 

omvårdnads- 

kommunika-

tion och 

samband 

mellan 

patient och 

sjuk-

sköterskans 

uppfattning 

om 

kommunika-

tions behov. 

   

Kvantitativ. 

Beskrivande design.  

Prospektiv. 

 

Inklusionskriterier: Patienter ≥18 år. Godkännande att vara med i 

studien.  

Att patienten framstod som orienterad och var medveten om 

omgivningen. Förmåga att läsa, förstå och skriva Engelska. 

Att besökaren är närvarande på akutmottagningen större delen av 

dagen.  

 

Exklusionskriterier: Kliniskt instabila patienter som var i behov av 

ständig vård under studien. Psykotisk episod under vistelsen på 

akutmottagningen. Våldsamt eller störande beteende. Avtjänar straff 

på fängelse.  

Berusad vid ankomst/Narkotikamissbrukare.  

Slö och svår att väcka.  
 

Bekvämlighetsurval, patienter/besökare på akutmottagningen. 

64 stycken sjuksköterskor. 123 patienter/besökare (patienter 53 st, 70 

st besökare). Medelålder 53 år, intervall på 18-84.  

 

Enkät, för att sedan vika och lägga i ett kuvert, som samlades in av 

sjuksköterska som sedan skickade svaren till forskarna.  

Beskrivande statistik. 

Svagheter: Många 

exklusions-

kriterier, som gör 

att för många 

patienter 

exkluderas.   

 

Bekvämlighets-

urvalet kan tänkas 

påverkat 

resultatet.  

 

En svaghet var att 

resultat från 

anhöriga och 

patienter 

sammansätts.  

 

 

 

Många av 

patienterna 

upplevde god 

kommunikation.  

 

Resultatet visar 

tydligt vilka 

områden patienten 

upplever viktigt 

för 

kommunikation.  

 

Bland det 

viktigaste som 

patienten tyckte 

om 

sjuksköterskans 

jobb var; Att 

informera om 

tester och 

behandling som 

görs, Svara på 

frågor, Lyssna på 

förfrågningar, 

Visa respekt samt 

visar medlidande 

och ”bryr sig”.  
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         Sid. 12 (12) 

Författare 

Artikelns 

titel, tidskrift, 

Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Vieth, T. L. & 

Rhodes, K. V. 

(2006). The 

effect of 

crowding on 

access and 

quality in an 

academic ED. 

The American 

Journal of 

Emergency 

Medicine, 24, 

787-794. doi: 

10.1016/j.ajem

.2006.03.026 

 

USA  

Utvärdera hur 

trängseln 

påverkar 

patienternas 

tillgång och 

kvalitet av 

vård på en 

akut-

mottagning.  

Kvantitativ.  

Beskrivande analys.  

Prospektiv. 

 

Inklusionskriterier:   

Ej akut, vuxna patienter mellan 18 och 65 år.  

De som kom under de 40 kvällsskiften som urvalet pågick.  

 

Exklusion: 

Patienter som var för sjuka för att stanna kvar i väntrummet, eller 

som kom direkt med ambulans. 

Patienter som sov eller inte kunde prata med intervjuaren. 

De som inte svarade när deras namn ropades (på tilltal).  

 

Till patientundersökningen: Bekvämlighetsurval – de som 

registrerat sig nyligen.  

 

Telefonintervju en vecka efter besöket. 

310 deltagare fick berätta om deras förväntningar angående 

väntetiden på akutmottagningen. 174/310 fullföljde med 

telefonintervju en vecka efter besöket där åsikten av mottagen vård, 

tillfredsställelse överlag och förslag till förbättring utvärderades.  

  

Bedömde upplevelsen av trängseln/trånga utrymmen på en 5-gradig 

Likertskala, fylldes i över telefon. 

Beskrivande analys med värden och procent. Variationer i patienters 

tillfredsställelse vid olika nivåer av upplevda väntetider testades. 

Svagheter: 

Resultatet är 

ej 

generaliser-

bart då 

studien 

endast är 

gjord på 

patienter från 

ett enda 

sjukhus.  

  

Det var 

endast 56 % 

som 

fullföljde 

studien, stort 

bortfall.  

 

 

Tillfredsställelse med 

upplevda väntetider 

minskade signifikant om 

väntetiden översteg 1 

timme och 

tillfredsställelsen var 

mycket låg efter 4 

timmar.  

 

De flesta patienterna var 

nöjda med kvaliteten av 

den medicinska vård de 

fått av läkaren, men den 

totala tillfredsställelsen 

med besöket minskade 

signifikant när den 

upplevda väntetiden 

översteg 4 timmar.  

 

Patienter som var mest 

missnöjda var de med 

smärta, blödning, eller 

om de kände sig orättvist 

prioriterade i väntetid 

jämfört med andra 

patienter.  
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